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 ممخص الدراسة
 

ىدفت ىذه الدراسة الى استخدام محاسبة االنجاز كمدخل لتطوير نظم التكاليف في ضوء       
الصناعية الشركات ومساعدة االتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية، بيدف قياس وتقييم األداء، 

 الفمسطينية في تحقيق أىدافيا.
ولتحقيق اىداف الدراسة واختبار فرضياتيا اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي       

وبعد تفحص ( مبحوثا، 06التحميمي، وصممت استبانة الستطالع أراء أفراد العينة بعدد )
االستبانات، تم استبعاد ثالث استبانات، نظرًا لعدم تحقق الشروط المطموبة لإلجابة عمى 

% من  57" استبانة، بنسبة  75دد االستبانات الخاضعة لمدراسة " االستبانة، وبذلك يكون ع
 االستبانات الموزعة.

وقد خمصت الدراسة الى عدة نتائج (،   spssوتم تحميميا باستخدام البرنامج اإلحصائي )      
ادارة الشركات الصناعية الفمسطينية تعمل عمى تحقيق التكامل بين نظم التكاليف  أىميا: ان
ة االنجاز، بغرض تطوير تمك النظم، وتخفيض التكمفة بشكل اكبر، ولتوفير معمومات ومحاسب

 .كافية ومالئمة ألغراض التخطيط والرقابة وتقييم األداء
كما تبين أن ىناك صعوبات ومعوقات تحد من تطوير نظم التكاليف في الشركات       

منيا أنَّ اإلدارة العميا ليس لدييا  الصناعية الفمسطينية استجابة لألغراض اإلدارية الحديثة،
معرفة بالمداخل المستحدثة لتطوير نظم التكاليف وأىميتيا، وال ترغب بتحمل تكاليف تطويرىا، 

 وقمة الكوادر المؤىمة والمتخصصة  لمبحث في آليات تطبيقيا.
وقد أوصت الدراسة بالعمل عمى ضرورة تطوير نظم التكاليف المطبقة في الشركات       

الصناعية الفمسطينية، وتحديثيا لتتالءم والتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة في بيئة 
التصنيع المتطورة إقميميًا ودوليًا لضمان استمرار وبقاء تمك الشركات في عالم األعمال الذي 

دارات يشيد منافسة حادة، كما اوصت الدراسة بضرورة االىتمام بالعاممين في اإلدارات المالية و  ا 
التكاليف في الشركات الصناعية الفمسطينية، وتأىيميم عمميًا وعمميًا، وتنمية الوعي التكاليفي 
لدييم بأىمية تطوير نظم التكاليف، وزيادة فعاليتيا وكفاءتيا لخدمة أغراض اإلدارة الحديثة، 

فسي لتمك والتحسين والتطوير المستمر في األداء واإلنتاجية والجودة، ودعم المركز التنا
 الشركات.
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Abstract 

 
      This study aims to use throughput accounting as a prelude to improving 

cost systems in light of the modern management accounting trends in order 

to assess and review performance and help the Palestinian manufacturing 

companies achieve their goal  

      To achieve the goals and examine hypotheses, the study used the descriptive 

analytical method and a questionnaire to explore the perceptions of (60) sample 

respondents. After examining the questionnaires, three questionnaire sheets were 

excluded because they did not meet the conditions for answering the questionnaire, 

so the resulting number of questionnaires used in the study is 57 and this amounts to 

95% of distributed questionnaires. 

 

      The questionnaires were analyzed using the statistical tool (SPSS). The study 

concluded with a number of results, that most important of which are: the 

management of Palestinian manufacturing companies works to adapt the cost system 

to throughput accounting, to develop these systems, further reduce costs, and provide 

sufficient and appropriate information for planning, monitoring and performance 

review purposes. 
 

      The study showed that there have been difficulties and impediments limiting the 

development of cost systems in the Palestinian manufacturing companies in order to 

be able to keep in pace with the modern management purposes. It further indicated 

that the higher management does not have knowledge about the modern trends used 

for developing the cost systems and their significance, and is not willing to bear the 

costs of their system development, in addition to lack of qualified and specialized 

personnel to explore the mechanisms through which these systems can be applied.   

      The study recommended that it was imperative to develop the cost systems used 

in the Palestinian manufacturing companies, upgrade them to be adaptive to the 

modern accelerating technological developments in the highly developed regional 

and international manufacturing environment to ensure their survival in the highly 

competitive business world. It further recommended that it is necessary to pay more 

attention to the personnel working in the finance and cost management in the 

Palestinian manufacturing companies, qualify them scientifically and professionally, 

promote their cost awareness in regard to the significance of developing the cost 

systems, increasing the efficiency of these systems to serve the purposes of modern 

management, and initiating continuous improvements in the performance, 

productivity and quality, and fostering the competitive position of these companies. 
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 هداءإ
 ،،،  واإلخالص وانعطاء انتضحٍت ريش إىل
  ،،، انسايً األبىة ويثم انفاضم يعهًً إىل
 ،،،  حني كم إنٍه آوي انذي انشذٌذ انزكٍ إىل

 أبً انغايل  ،،،

 
 ،،،    وجهها َىر يٍ انقًز وغار عٍناها تزاًَ أٌ قبم قهبها رآًَ يٍ إىل
 ،،،     جناحً سز دعاؤها كاٌ يٍ إىل

 أيً انغانٍت  ،،،

 
 يشىاري     ،،، طىال واَالو األفزاح شاركىًَ يٍ إىل
 أوقاتً   ،،، مجٍع يف إسعادي يف سببا كاَىا يٍ إىل

 خىاتً وأقاربً األعشاء،،،أخىتً وإ
 

 ،،،  سنذا يل ودعًا يتىاصالاىل يٍ آسروًَ وشجعىًَ وكاَىا 

 ،،، عشاءصذقائً األأ
 

 ننىر  ،،،اىل ا  رسانيت نتخزج َىر يٍ قبس هلى كاٌ يٍ إىل

جايعيت ،،،  أساتذتً ،،، طالبً وطانباتً ،،، سيالئً يف  انكهٍت اجلايعٍت نهعهىو وانتكنىنىجٍا وجايعت االقصى 

 وشزكت تىسٌع انكهزباء ،،،

 

 غرسياليكم مجيعا أهدي مثرة 
 
 الباحث
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 وتقذٌز شكز

 " ولئن شكرمت ألزيدنكمقال تعالى " 

 " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" وقال 

قبل ىذا الجيد المتواضع وبعده، أحمد اهلل تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو،  فإنني
 أصمي وأسمم عمى الرسول األمين عميو أفضل صالة وأزكى تسميم

 شحدة حمدي  /الدكتور األستاذ الفاضل أستاذي إلى التقدير وعظيم الشكر بخالص أتقدمكما 
 حتى ونماىا غرسة، وسقاىا ، بذرة وتعيدىا فكرة، كانت أن منذ الرسالة ىذه تبنى فقد، زعرب
 عمى أفاض حيث سديد، توجيو من وأغدق مفيد، نصح من أسدى ما عمى فأشكره ثمارىا، أتت
 خمقو وذاك ىذا وفوق ىمتي، وضاعف عزيمتي، أنعش ما لطائفو، وجميل معارفو، صائب من

 خير اهلل فجزاه المقام، بيم ارتقى كمما تواضعا يزدادون الكرام فيكذا .المعيود وتواضعو الودود،
 .العميم والخير العظيم، الفضل عميو وأدام الجزاء

  كما أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لكل من
 اهلل حفظه   سالم عبداهلل حمس  .أ.د
 اهلل حفظه   النعامىسميمان عمى  د.

 وذلك لقبوليم متكرمين مناقشة رسالتي، ما زادني فخرا وتكريما.

 : إلى الجزيل الشكر أبرق أن إلى يدعوني بالجميل العرفان وايضا واجب
 ساعدني في اختيار عنوان رسالتي الذي، عبدالرحمن رشوان أ.

 الدراسة أداة تحكيم في السديدة وآرائيم بتوجياتيم بخموا ما الذين األفاضل األساتذة أشكر وكذلك
 .االستبانات بتعبئة قاموا الذين الشركات الصناعية  موظفي وكذلك ،"االستبانة "
 
 

 والتقدير الشكر كل مني فلهم 
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  مقدمة: -1
رة بالمعمومات أدواتيا في دعم اإلداتقنياتيا و  واستخدام ،في ظل تطبيقات المحاسبة اإلدارية      
ينبغي األخذ بيذه األدوات ، وتقييم األداء، اتخاذ القراراتو السيما التخطيط والرقابة  ،الميمة

مواكبة بيئة التصنيع الحديثة ول ،لتطوير نظم التكاليف امتداداً ليكون  ،وعدم تجاوزىا ،المعاصرة
 Target ( TC ) المستيدفة التكمفة نظام  األدواتومن ىذه التقنيات و  ،االستراتيجيةوالمنافسة 

Cost) ،نظام جكاليف االنشطة و(ABC  )Activity Based Cost ، نظام االنحاج في الوقثو 
 ، PLC(، cycle life roductP( دورة حياة المنتج نظامو  ، in time Just )JIT (المحدد

رة تطوير األمر الذي أدى إلى ضرو   .... وغيرها(،Value Chain (VC)نظام سلسلة القيمة و
أقصى قدر من الكفاءة والفاعمية الستغالل الموارد بالصناعية  الشركاتىذه النظم بما يضمن قيام 

 وقدرتيا عمى االستمرارية والمنافسة.  ،وتعظيم الربحية ،وتحسين جودة اإلنتاج ،المتاحة لدييا
تتوافق مع سمات  م التكاليف لكينظ لتطوير وتقنيات جديدةومن ىنا بدأ البحث عن أدوات       

( Throughput Accounting) مفيوم محاسبة اإلنجاز تمثمت في والتيالحديثة بيئة التصنيع 
واإلدارية ليفية االتك، بحيث توفر لإلدارة احتياجاتيا من المعمومات كمدخل لتطوير نظم التكاليف

، وتساعد في قيدةع الحديثة وبيئة الموارد الموتتماشى مع مستجدات بيئة التصني تتالءمالتي 
وتخفيض ، الضعف في تمك النظمتطوير وتقييم األداء التشغيمي من خالل التركيز عمى نقاط 

من خالل زيادة  ز،اإلنجاوالقدرة عمى  ،بناء عالقات بين اإلنتاج والتكاليفومحاولة  ،وقت االنجاز
، التشغيل ، وتخفيض تكاليفحد ممكن، وتخفيض مستويات المخزون إلى أدنى حجم المبيعات

وذلك بيدف قياس وتقييم األداء وتحقيق كما تساعد عمى تحسين إدارة ورقابة وتخفيض التكاليف، 
 .( Kenneth W, et al, 2010,:18 .)الصناعية لمشركة واالستراتيجيةاألىداف التشغيمية 

لقياس  ومن ىذا المنطمق تمثل محاسبة االنجاز إحدى الفمسفات واألدوات الحديثة كمدخل       
مما يشجع عمى تحسين وتنمية الترابط بين  ،ككل الشركةوتقديم رؤية شاممة عن  ،األداء وتقييم

 .( Sheldon, et al2011:15 )األقسام المختمفة وتحقيق التناسق بين عمميات التشغيل
التكاليف بيدف قياس  ستخدام محاسبة االنجاز كمدخل لتطوير نظما الىتيدف الدراسة و       
 .الفمسطينية في تحقيق أىدافياالصناعية  الشركاتومساعدة يم األداء وتقي
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 مشكمة الدراسة: -2
العديوووود موووون  التووووي أثووووارتو  ،التقميديووووة نظووووم التكوووواليف اسووووتخدامتتبمووووور مشووووكمة الدراسووووة فووووي       

فوووي التقميديوووة المسوووتخدمة  ىوووذه الووونظمقصوووور فوووي  وجوووودتمحوووورت حوووول و  ،المشووواكل واالنتقوووادات
 ( 230 : 0228 ،ابو شنب) .عية الفمسطينيةالصنا الشركات
فوي إحداث التطوير المطموب في نظوم التكواليف مشكمة المساىمة في  الدراسةىذه وتتناول       

نظرًا لعدم تطورىوا بشوكل سوريع موع التطوور الوذي طورأ عموى بيئوة  ،الصناعية الفمسطينية الشركات
 ،المتطووورة واألدوات اإلداريووة ،لتقنيوواتتوظيووف العديوود موون اذلووك عوون طريووق و ، التصوونيع الحديثووة

ومووا يوورتبط بيووا موون أدوات تسوواعد عمووى فيووم ومعالجووة العالقووات الحقيقيووة بووين  ،االنجوواز كمحاسووبة
 .والعمل عمى تطويرىا، يةوالربح ،والجودة ،والمخزون ،االنتاجوقت  مثلف، نظم التكالي

ورية وممحووة السووتخدام وتطبيووق أن ىنوواك حاجووة ضوور ارتكووازا عمووى مووا تقوودم يعتقوود الباحووث و       
قيواس وتقيويم األداء فوي ضووء االتجاىوات بيودف نجاز كمدخل لتطووير نظوم التكواليف محاسبة اال

  .الصناعية الفمسطينية الشركاتفي الحديثة لممحاسبة اإلدارية 
 عن التساؤل الرئيسي التالي: لإلجابةولذا جاءت ىذه الدراسة 

في ضوء االتجاىات الحديثة  تطوير نظم التكاليف إلى محاسبة االنجاز ستخداما ىل يؤدي
 التالية: الفرعية األسئمة  ومنتفرع وي  ؟الصناعية الفمسطينية الشركاتفي ممحاسبة اإلدارية ل
الصناعية الفمسطينية بما  الشركاتقياس وتقييم اداء  فىاستخدام محاسبة االنجاز  يساىم ىل -2

  ؟اإلدارية يتالءم مع االتجاىات الحديثة لممحاسبة
الصناعية الفمسطينية استجابة  الشركاتفي المعمول بيا نظم التكاليف  لتطوير حاجةما مدى ال -0

 ؟لحديثة لممحاسبة اإلداريةلالتجاىات ا
داء ومساعدة االقياس وتقييم الى محاسبة االنجاز و نظم التكاليف  التكامل بينيؤدى ىل  -3

 ؟ياالصناعية الفمسطينية في تحقيق أىداف الشركات
 ؟الصناعية الفمسطينية الشركاتمعوقات يمكن أن تحد من تطوير نظم التكاليف في  توجدىل  -4
اسوتجابات أفوراد  متوسیاات بیی   0.05داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد هل -5

 الشوووركاتتطووووير نظوووم التكووواليف فوووي لكمووودخل سوووتخدام محاسوووبة االنجووواز االدراسوووة حوووول  نوووةيع
 لشكلا ،الشركةالقطاع الصناعي التي تنتمي لو ): التالية لممتغيراتتعزى  ينيةالصناعية الفمسط

 (.الشركةنظام التكاليف المستخدم في  ،القانوني
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 أىمية الدراسة: -3
 األىمية العممية: -أوال

: تظير أىمية ىذه الدراسوة فوي ضورورة جسور الفجووة موا بوين التطوور العمموي من الناحية البحثية -أ
تعموول فووي بيئووة  الشووركاتالصووناعية، حيووث أصووبحت ىووذه  الشووركاتالمتبعووة فووي  التكوواليف ونظووم

تتسوم بووالتغيرات والتطوورات السووريعة فوي تكنولوجيووا اإلنتواج ، وأدت ىووذه التطوورات إلووى زيوادة حوودة 
 الشووركاتالمنافسووة، ممووا أدى إلووى ظيووور مووا يسوومى بمحاسووبة االنجوواز، األموور الووذي يتطمووب موون 

وترشويد قراراتيوا  ،نسويق جيودىوا وأنشوطتيا بيودف قيواس وتقيويم األداءالصناعية ضورورة توحيود وت
شباع حاجات عمالءىا. ،اإلدارية التي تؤدي إلى تقديم أفضل المنتجات  وا 

وتووأتي أىميووة الدراسووة أيضووا موون كونيووا تبحووث عوون احوودث األدوات اإلداريووة الحديثووة وىووي       
عوة فوي القطواع الصوناعي الفمسوطيني، حيوث محاسبة االنجاز من اجل تطوير نظم التكاليف المتب

الصوووناعية عموووى قيووواس وتقيووويم  الشوووركاتليفيوووة واإلداريوووة المالئموووة لتسووواعد اتووووفر المعموموووات التك
األداء الخاص بتطوير وتحسين نوعية المنتجوات وتخفويض تكواليف ىوذه المنتجوات، حتوى توتمكن 

 .ممحاسبة اإلداريةمن المنافسة والبقاء في السوق في ضوء االتجاىات الحديثة ل
: وجووود مفيووووم محاسوووبة االنجووواز اىتماموووا كبيووورا مووون قبووول األكووواديميين منننن الناحينننة األكاديمينننة -ب

والبوووواحثين الميتمووووين عمووووى حوووود سووووواء، وقوووود شوووويد الفكوووور المحاسووووبي المعاصوووور بعووووض الدراسووووات 
 .لصناعيةالخدمية والتجارية وا الشركاتومدى تطبيقو في ، لكتابات التي تناولت ىذا المفيوموا

 :األىمية العممية -ثانيا
 الشوووووركاتسوووووتخدام محاسوووووبة االنجووووواز كمووووودخل لتطووووووير نظوووووم التكووووواليف يسووووواعد إدارة ان أ      

الصوووناعية الفمسوووطينية عموووى قيووواس وتقيووويم األداء وترشووويد قراراتيوووا اإلداريوووة فوووي ضووووء االتجاىوووات 
 ظل سوق المنافسة الكبيرة. الحديثة لممحاسبة اإلدارية، ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية في 

 
 ف الدراسة: اأىد -4

 :ما يمى تيدف الدراسة الى
حاسبة ستخدام محاسبة االنجاز كمدخل لتطوير نظم التكاليف في ضوء االتجاىات الحديثة لمما -2

 .الصناعية الفمسطينية في تحقيق أىدافيا الشركاتومساعدة األداء  اإلدارية بيدف قياس وتقييم
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الصناعية الفمسطينية بما  الشركاتقياس وتقييم اداء  فىمحاسبة االنجاز  استخدام بيان اىمية -0
  .يتالءم مع االتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية

 لمتطويرالفمسطينية  الصناعية الشركاتفي المعمول بيا نظم التكاليف  حاجةمن د التأك -3
  .لحديثة لممحاسبة اإلداريةاستجابة لالتجاىات ا

باستخدام المعمول بيا تطوير نظم التكاليف عمى الصناعية الفمسطينية  الشركاتمساعدة  -4
 محاسبة االنجاز لتتالءم مع بيئة التصنيع الحديثة.مدخل 

داء االقياس وتقييم  بيدفمحاسبة االنجاز و تحميل ودراسة التكامل بين تطوير نظم التكاليف  -5
 .الصناعية الفمسطينية في تحقيق أىدافيا الشركاتومساعدة 

 الصناعية الشركاتظم التكاليف في يمكن أن تحد من تطوير نحميل ودراسة المعوقات التي ت -6
 ووضع الحمول المناسبة لمتغمب عمييا.، الفمسطينية

 
 فرضيات الدراسة:  -5

 في ضوء مشكمة الدراسة واىدافيا تم صياغة الفرضيات التالية:
الصناعية  الشركاتتقييم اداء قياس و  فىاستخدام محاسبة االنجاز  يساىم :ىاألول يةالفرض

  .الفمسطينية بما يتالءم مع االتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية
الصناعية الفمسطينية بحاجة  الشركاتفي المعمول بيا أن نظم التكاليف  :ةالثاني يةالفرض

 لمتطوير استجابة لالتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية.
داء االقياس وتقييم الى محاسبة االنجاز و نظم التكاليف  بينالتكامل يؤدى  :ةالثالث يةالفرض

 الصناعية الفمسطينية في تحقيق أىدافيا. الشركاتومساعدة 
 الفمسطينية الشركاتىناك معوقات يمكن أن تحد من تطوير نظم التكاليف في  :ةالرابع يةالفرض
 متوساات بی   0.05لةدال مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال الخامسة: يةالفرض

تطووير نظوم التكواليف فوي لكمودخل سوتخدام محاسوبة االنجواز االدراسة حول  نةياستجابات أفراد ع
القطوووواع الصووووناعي التووووي تنتمووووي لووووو ): التاليوووة لممتغيووووراتتعووووزى  الصووووناعية الفمسووووطينية الشوووركات
 (.الشركةنظام التكاليف المستخدم في  ،القانوني لشكلا ،الشركة
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 دراسة:المتغيرات  -6
 :عمى النحو التالي الدراسةمتغيرات يمكن تقسيم 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الدراسات السابقة: -7

 اوال: الدراسات العربية:
"مدى امكانية تطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد كأحد  ( بعنوان 2114) دراسة محفوظ، -1

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مقومات  دسة نظم المحاسبة االدارية"متطمبات اعادة ىن
، ودوره في التخمص من الفاقد، وتحقيق المنافسة، تطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقدومعوقات 

وتمبية حاجات ومتطمبات العمالء، وتعظيم قيمة المنتج من وجية نظر العمالء، وتوصمت 
توفر المقومات الالزمة لتطبيق مدخل محاسبة ترشيد ىميا: أالدراسة إلى مجموعة من النتائج، 

الفاقد في مصانع المشروبات الغازية والعصائر في قطاع غزة، وذلك من خالل توفر نظام 
لضبط اإلنتاج في مراحمو المختمفة، وتوفر نظام لتوريد المواد األولية الالزمة لمتصنيع، وتوفر 

إلنتاج، كما توجد بعض المعوقات أمام مصانع المشروبات نظام لمرقابة والمتابعة عمى عمميات ا
الغازية والعصائر في تطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد تعود ألسباب منيا: الوضع السياسي، 

 

 المتغير الوسيط
 

 

 المتغير التابع 
 

 

 تطوير نظم التكاليف
 

 

 

 المتغير المستقل
 

 

 محاسبة االنجاز
 

 

قياس وتقييم األداء في ضوء االتجاىات 
 اإلدارية  الحديثة لممحاسبة
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وعدم كفاءة الموظفين، وتبين من خالل الدراسة وجود آثار إيجابية في حال تطبيق مدخل 
م المنافسة، وخفض التكاليف، وتعظيم قيمة محاسبة ترشيد الفاقد، كتعظيم الربحية، وتدعي

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منيا: ضرورة  ،المنتجات من وجية نظر العميل
التوجو التدريجي لتطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد، واالستفادة من مزاياه المتعددة، ونشر ثقافة 

 قد، وتحقيق الجودة.ترشيد الفاقد، ليصبح كل موظف مسؤول عن تخفيض الفا
محاسبة االنجاز في تطوير جودة اثر استخدام مدخل " بعنوان ( 2113) دراسة الكومي، -2

ىدفت الدراسة الى تحقيق الدمج والتكامل بين الخدمات المصرفية في ظل منيجية سيجما ستة" 
الخدمات القطاع  سيجما ستة ومحاسبة االنجاز، ألعراض تطوير مستوى جودة منكل 

التحميمي، والمنيج  الوصفي استخدام المنيج تم الدراسة أىداف ي السعودي، ولتحقيقالمصرف
سيجما  ة االعتماد عمى المدخل المقترح "التأكيد عمى جوىري إلى الدراسة وخمصت االستنباطي،

راض تطوير مستوى جودة الخدمات المصرفية داخل البنوك السعودية والتحقق من غستة" أل
محاسبة االنجاز في المرحمة الخامسة "الضبط والرقابة" من مراحل تنفيذ  مدخلفعالية تضمين 

سيجما ستة بما يساىم في تفعيل التطوير المستمر لمستوى جودة اداء الخدمات حتى يمكن ان 
 يتفوق مستوى الجودة عن التوقعات الحالية لمعمالء.

امل بين منيجية سيجما ستة وصت الدراسة بالتوسع في الكتابات البحثية لدراسة التكأو       
 وادوات التكمفة االستراتيجية المختمفة مثل: التكمفة المستيدفة، نظام االنتاج في الوقت المحدد.

القيود واثره في ترشيد  لنظريةالبعد االستراتيجي بعنوان " ( 2111دراسة عبد العزيز) -3
ي بعض المفاىيم المستخدمة ىدفت الدراسة الى امكانية إحداث التطوير المطموب ف "القرارات

في المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف نظرًا لعدم تطورىا بشكل سريع مع التطور الذي طرأ 
عمى مجاالت التصنيع والفكر اإلنتاجي، وذلك عن طريق المفاىيم المتطورة لنظرية القيود وما 

ن وقت التصنيع والمخزون يرتبط بيا من أدوات تساعد عمى فيم ومعالجة العالقات الحقيقية بي
وقد الصناعية في الجميورية العراقية،  الشركاتوقد تم التطبيق عمى بعض ، والجودة والربح

بينت الدراسة أن نظرية القيود بما تتضمنو من أدوات تمثل مدخل عام لمتحسين المستمر عبر 
وتحديد المزيج  سمسمة القيمة بأكمميا والتي تنادي بتعظيم االنجاز وتخفيض دورة اإلنتاج

وبذلك يتم زيادة االنجاز ومن ثم  ،اإلنتاجي االمثل واستخدام الموارد النادرة والغاء الوقت العاطل
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في األدوات واألساليب التقميدية  اوقد توصمت الدراسة الى ان ىناك قصور  ،زيادة الربحية
عض المتغيرات في المستخدمة في المحاسبة االدارية في تحقيق أىدافيا، ويرجع ذلك لظيور ب

 بيئة التصنيع الحديثة والتي تتمثل في التطور التكنولوجي السريع والتحسين المستمر.
تكاليف االنشطة ونظرية االتجاه نحو التكامل بين نظام بعنوان "(  2111دراسة صموئيل ) -4

 الشركةة ، عمى ربحيتكاليف االنشطة ونظرية القيودفت الى دراسة التكامل بين نظام ىد "القيود
واعتمدت الدراسة عمى المنيج االستقرائي لمقيام بالدراسة  وذلك من خالل الدراسة النظرية فقط،

وقد خمصت الدراسة الى ان قرار المزج اإلنتاجي ىو القرار االكثر قبوال لتطبيق نموذج النظرية، 
لمقرارات قصيرة  االختالفات بينيما، وان نظرية القيود اداة ادارية تصمح منالتكامل بالرغم 
، واوصت الدراسة بتطبيق التكامل بجميورية مصر العربية اليادفة لمربح الشركاتاالجل، وفى 
 الشركاتونظرية القيود التخاذ قرارات افضل وخصوصا في تكاليف االنشطة بين نظام 
 الضخمة.

ىودفت الدراسوة  "إدارة التكمفة في ظل التقنينات الحديثنة"  بعنوان ( 2111)،مصطفى دراسة  -5
 وضووع إطووار إلدارة التكمفووة فووي ظوول التقنيووات الحديثووة ، حيووث يوورتبط بمفوواىيم أساسووية أىميوواالووى 

كوواليف، والتحميوول تخطوويط التكوواليف ، والرقابووة عمووى التكوواليف، وتخفوويض التكوواليف، ومحركووات الت
االسووتراتيجي لمتكوواليف، والمشووتقات المسووتحدثة لوونظم التكوواليف فووي البيئووة عاليووة التقنيووة ، واألثوور 

أوضوووحت نتووائج الدراسووة التطبيقيوووة عمووى بيانوووات و  ،،التكوواليفي لتحميوول مخووواطر التقنيووات المتقدمووة
مفووة بالنسووبة لمحووورك الصوووناعية والتووي قووام بيووا الباحوووث أن تحديوود التك الشووركاتالتكوواليف بدحوودى 

التكمفووة ولوويس لوحوودة المنووتج موون األىووداف األساسووية لتطبيووق مفيوووم إدارة التكمفووة فووي ظوول تقنيووات 
تطوورت المبوادئ والنظريوات لقيواس  ، كموااإلنتاج الحديثة مع أىمية تحديد طبيعوة ىوذه المحركوات

 .حدثت في تقنيات اإلنتاج الحديثة وتحديد التكمفة مع التطورات التي
دور أدوات المحاسننبة اإلداريننة الحديثننة فنني تحقيننق ريننادة "  بعنننوان ( 2111)، طيفننوردراسننة  -6

 توظيووف أدوات إدارة التكمفووة ضوومنىوودفت الدراسووة الووى  "التكمفننة مننن منظننور دورة حينناة المنننت  
 اسووتراتيجيةلتحقيووق وكووان موون نتووائج الدراسووة انووو  ،منظووور دورة حيوواة المنووتج لتحقيووق ريووادة التكمفووة

ريوووادة التكمفوووة يتطموووب تجزئتيوووا إلوووى مجموعوووة مووون االسوووتراتيجيات الفرعيوووة فوووي مرحموووة التصوووميم 
واإلنتووواج والتسوووويق دون التوووأثير عموووى جوووودة وخصوووائص المنوووتج وخصوصوووا فوووي مرحموووة تصوووميم 

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=339301
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=339301
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=339301
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=339301
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تحقيوووق ريوووادة التكمفوووة فوووي مرحموووة تصوووميم المنوووتج، يتطموووب عموووى تموووك المتغيووورات التوووي لو  ،المنوووتج
تتطمبيوا تمووك المرحموة، ثووم اسوتخدام أسوواليب المحاسوبة اإلداريووة الحديثوة التووي تسوتفيد موون معطيووات 

 التكمفة المستيدفة وىندسة القيمة وغيرىا. نظامتمك المرحمة ومن أىميا 
تطنننوير النظنننام المعيننناري لمتكمفنننة لخدمنننة األ نننراض  " بعننننوان ،(  2111)فخنننر ،دراسنننة  –7

دراسوووة خصوووائص البيئوووة الحديثوووة لمصوووناعة ىووودفت الوووى "  اإلدارينننة فننني بيئنننة التصننننيع الحديثنننة
وبيوووان التغيووورات والتحسوووينات الالزموووة فوووي نظوووام  التكووواليف وعناصووور التكمفوووة، وتأثيرىوووا عموووى نظوووم

  ،ليتوو فوي أداء دوره فوي ظول بيئوة التصونيع الحديثوةالتكاليف المعيارية التقميدي لزيوادة كفاءتوو وفعا
 كفوواءة وفعاليووة أداء نظووم التكوواليف المعياريووة المطبقووة لموودور د خمصووت الدراسووة الووى انخفوواضقووو 

التحسوين  السوتراتيجية الشوركاتظيوور نظوم التصونيع واإلنتواج الحديثوة وتبنوي  بسوبب ،المنوط بيوا
تبوووواع نظوووم اإلنتوووواج وف  والتطووووير المسووووتمر، قووووا الحتياجوووات السوووووق، وتووووأثير ذلوووك عمووووى أنموووواط وا 

ال يقمول تطبيوق نظووم التصونيع الحديثووة مون دور نظووام و  ،التكواليف وطورق وأسووباب حودوثيا وتغيرىووا
يمكوون تصوونيف و  ،فووي التخطوويط والرقابووة وتطوووير األداءتيووا التكوواليف المعياريووة بوول يزيوود موون أىمي

موام بارتفواع مسوتوى جوودة ناعة فوي زيوادة االىتأىم جوانب التغير والتطور في البيئة الحديثة لمصو
، وتخفوويض مسووتوى المخووزون السوومعي أو اسووتبعاده، وتوودفق اإلنتوواج فووي خطوووط إنتاجيووة المنتجووات

 .متعددة تتسم بالمرونة، وانتشار نظم التشغيل اآللي
"استخدام نموذج البرمجة الخطية في تحديد المزي   بعنوان ،( 2111دراسة اليأمور)  -8

ىدفت الدراسة الى توضيح  اثر " يعظم الربحية في ظل نظرية القيود اجي االمثل الذىاإلنت
استخدام نموذج البرمجة الخطية في كيفية توزيع الموارد المقيدة بين عدد من المنتجات وتحديد 
مزيج المنتجات االمثل في ظل وجود مجموعة من القيود واالختناقات المحددة من خالل 

 الشركاتتطبيق عمى حالة احدى الوقد تم لقيود لغرض تعظيم االرباح، استخدام نظرية ا
وخمصت الدراسة الى اىمية نظرية القيود في تحديد القيود الصناعية في الجميورية العراقية، 

وان نموذج البرمجة  ،واالختناقات في العممية االنتاجية والتخفيف منيا بيدف تعظيم الربحية
ويعتبر احدى االدوات الميمة التي  ،مة تتكون من عدد من المغيراتالخطية تعبير رياضي لمشك

تستخدم في تحميالت نظرية القيود وفى تحقيق اىدافيا خصوصا في ظل تعدد المنتجات وتعدد 
 القيود. 
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 تقيننيم فعاليننة التكامننل بننين األسنناليإل الحديثننة إلدارة التكمفننة"  بعنننوان ( 2111)دراسننة سننيد، -9
تقييم  ىدفت الدراسة الى " لمنظمات األعمال االستراتيجيةرشيد قرارات اإلدارة وتقييم األداء في ت

في توفير  االستراتيجيةلمتكمفة وأساليب تقييم األداء  االستراتيجيةتكامل بين أدوات اإلدارة الفعالية 
 .يالتنافس ودعم مركزىا الشركةوتحسين أداء  لمشركة االستراتيجيةالمعمومات المالئمة لإلدارة 

 االسوتراتيجيةاثر ذو داللوة إحصوائية عموى أىميوة أدوات اإلدارة الى عدم وجود   وخمصت الدراسة
 االسوووتراتيجيةفوووي تووووفير المعموموووات المالئموووة لوووإلدارة  االسوووتراتيجيةلمتكمفوووة وأسووواليب تقيووويم األداء 

ائية عموى ال يوجود اثور ذو داللوة إحصوكموا  ،ودعم مركزىوا التنافسوي الشركةوتحسين أداء  لمشركة
فوووي تووووفير  االسوووتراتيجيةلمتكمفوووة وأسووواليب تقيووويم األداء  االسوووتراتيجيةأىميوووة تكامووول أدوات اإلدارة 
ودعووم مركزىووا التنافسووي  الشووركةوتحسووين أداء  لمشووركة االسووتراتيجيةالمعمومووات المالئمووة لووإلدارة 

 .بشكل اكبر من تطبيق ىذه االبتكارات
الصناعية عمى محاسبة التكاليف  الشركاتمدى اعتماد "  بعنوان ( 2111)،الطالبيدراسة  -11

الصوناعية  الشوركاتمعرفوة مودى اعتمواد ىودفت الدراسوة الوى  االدارينة" في عممية اتخناذ القنرارات
بووراز الصووعوبات التووي قوود تواجووو  عمووى معمومووات نظووام  الشووركاتالتكوواليف عنوود اتخوواذ القوورارات، وا 

تكوووواليف عنوووود اتخوووواذ القوووورارات ، والتغمووووب عمووووى الصووووناعية فووووي االعتموووواد عمووووى نظووووام محاسووووبة ال
 .الصعوبات التي تحد من استخدام نظام محاسبة التكاليف في ترشيد القرارات اإلدارية

الصوووووناعية  الشووووركاتأظيوووورت الدراسووووة الميدانيووووة أن نظووووام محاسوووووبة التكوووواليف تموووود إدارة و       
بالسوورعة المناسووبة والدقووة المطموبووة بالمعمومووات الالزمووة التووي تسوواعدىا فووي عمميووة اتخوواذ القوورارات 

ة أن نظوام محاسوبة التكواليف التوي أكودت عينوة الدراسو كموا ،في مجال عممية اإلنتاج والتوسع فيوو
 .  عة المنتجة وقياس عناصر التكاليفقوم بقياس تكمفة السميالصناعية  الشركاتستخدم في ي
لنظام المحاسبة اإلدارية في  جيةاالستراتي االتجاىات بعنوان " ( 2119) ،الشرع دراسة  -11

ىدفت الدراسة الى تسميط الضوء عمى أىم األسس التي تستند  ( TOCظل نظرية المحددات )
ربح في تصميم نظم المحاسبة اإلدارية وفقا لالستراتيجيات المرغوبة في لماليادفة  الشركاتعمييا 

ك في ضوء نظرية تحقيق الربح المستيدف بعد تشخيص المعوقات التي تحول دون ذل
االسموب العممي االنتقائي من خالل اختيار  الشرعوقد اعتمد ( TOCالمحددات) القيود 

المعمومات من المراجع العممية التي تتعمق بموضوع الدراسة مع التركيز عمى بعض الحاالت 
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د نظاما وكان من نتائج الدراسة ان  المحاسبة اإلدارية تعالتطبيقية في جميورية مصر العربية ، 
لممعمومات ذات صيغ مستقبمية تخدم اتخاذ القرارات، وان نظرية المحددات )القيود( تعطى 

ليا أىميتيا في تشخيص المعوقات في انسيابية  الشركةأطروحات ومؤشرات استداللية إلدارة 
عمميات التشغيل أو العوامل لتحقيق اليدف المقصود، واوصت بدراسة نظم المحاسبة االدارية 

لعمل عمى تطويرىا بما ينسجم والتطمعات المستقبمية في ظل التقنيات الحديثة، ودراسة البيئة وا
التي تتوخاىا نظرية القيود لموقوف عمى حقيقة المعوقات من خالل التجربة السابقة لواقع 

 عمميات التشغيل واالنتاج.
 GITالتوقيت المنضبط " اطار مقترح لمتكامل بين فمسفة بعنوان (  2119دراسة الصغير ) -12

ىدفت الدراسة الى تقييم مدى " أل راض خفض التكمفة وتحسين االنجاز TOCونظرية القيود 
براز فاعمية ىذا  إمكانية تحقيق التكامل بين كل من فمسفة التوقيت المنضبط ونظرية القيود وا 

بانة كوسيمة لجمع ، وقد اعتمدت الدراسة االستالتكامل في مجاالت خفض التكمفة وزيادة االنجاز
الصناعية في محافظة سوىاج بجميورية مصر  الشركاتالبيانات من عينة الدراسة المتمثمة في 

ومناسبة جدا  ،ومن نتائج الدراسة ان نظرية القيود أداة إلدارة التكمفة في األجل القصيرالعربية، 
التوقيت المنضبط  إلنجاز القرارات في تمك الظروف، وسيكون ليا دور أساسي في دعم فمسفة

من خالل عمميات التطوير والتحسين المستمر ألي نشاط مقيد في النظام اإلنتاجي، مما يؤدي 
، وكذلك ضبط األنشطة غير المقيدة مما يؤدي إلى الشركةإلى زيادة االنجاز وتعظيم ربحية 

حل مشاكل لتحقيق الطاقة غير المستغمة، واوصت الدراسة بضرورة تبنى وتطبيق نظرية القيود 
االختناقات خصوصا وان القيود التي تواجو العممية االنتاجية تتسم بالديناميكية والتغير المستمر، 

 ما يعنى عدم وجود نياية لتمك القيود ويجب تبنى ادوات لمتعامل معيا.
 تننأثير التكامنل بنين التقنيننات المسنتجدة فني محاسننبة"  بعننوان ( 2119)،الجننابي دراسنة   -13

عوورض تقنيووات إدارة التكمفووة ىوودفت الدراسووة الووى  "ف وترابطيننا فنني خدمننة منظمننة األعمننالالتكننالي
في  باعتبارىا مستجدات في محاسبة التكاليف وبيان مدى التكامل والترابط بين تمك التقنيات وأثره

 .خدمة منظمات األعمال في تحقيق أىدافيا
معمومات التي تحتاجيا إدارة المنظمة سوواء إدارة التكمفة توفر الوكان من نتائج الدراسة ان       

كانووت معمومووات ماليووة أو غيوور ماليووة موون خووالل مسووتجدات محاسووبة التكوواليف والمتمثمووة بتقنيووات 
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تساعد إدارة التكمفة ومن خالل التقنيات المستجدة في محاسبة التكاليف إظيار كما  إدارة التكمفة.
ن طريووووق متابعووووة الكمووووف موووون خووووالل اسووووتخدام تكمفووووة المنتجووووات بدقووووة ورقابتيووووا وقيوووواس األداء عوووو

 .العالقات السببية بين الكمف واألنشطة بما يساعد مواصمة االستراتيجيات التنظيمية
 " التكامننل مننا بننين نظريننة القيننود ونظننامبعنننوان (  2117دراسننة المعاضننيدى والحدينندي ) -14

 ودوره في تحسين الربحية" تكاليف االنشطة
وطرح أساليب التكامل تكاليف االنشطة التكامل بين نظرية القيود ىدفت الدراسة الى       

واعتمدت الدراسة عمى  ،ودوره في تحسين االداء وتعظيم الربحية في ظل بيئة التصنيع الحديثة
المنيج االستقرائي من خالل قراءة مستفيضة لممصادر العربية واالجنبية المتاحة بجميورية 

دراسة ان نظرية القيود تمثل منيجا لدراسة جدولة االنتاج وأوضحت نتائج المصر العربية، 
وتنظيمو بطريقة تعمل عمى حل مشاكل االنتاج من خالل سمسمة من الخطوات بدءا من 
تشخيص المشاكل وانتياء بحل ىذه المشاكل، وتمثل وجية النظر ىذه النظرة االدارية لنظرية 

ة بالمفاىيم الحديثة لترشيد القرارات خاصة نظرية القيود، واوصت الدراسة بزيادة الدراسات المتعمق
القيود والمفاىيم القابمة لمتكامل معيا واستحداث المزيد من المعالجات التي تحقق زيادة الربحية 

 في ىذا المجال.وب دمات التي يمكن أن يوفرىا الحاسواالستفادة من الخ لمشركة
 ثانيا: الدراسات االجنبية:

 ,Target and Kaizen Costing"بعنةاا    : Mahdi, et al,2012)دراسة    -1

Engineering and Technology of World Proceedings   ىودفت الدراسوة الوى 
اسوووتخدام عووودد مووون األدوات والتقنيوووات الحديثوووة المتووووفرة لتحسوووين العمميوووات اإلنتاجيوووة وتخفووويض 

الصوناعية فوي اتخواذ  لشوركاتاالتكاليف في ظل بيئوة التصونيع الجديودة لخدموة العموالء ومسواعدة 
القووورارات الخاصوووة بتصوووميم المنتجوووات لزيوووادة اإلنتووواج، ومووون ثوووم زيوووادة الربحيوووة وتحقيوووق األىوووداف 

انبثقوت مون نظريوة القيوود التوي محاسبة االنجاز وكان من نتائج الدراسة ان  ،لمشركة االستراتيجية
لزيوادة  وضوع الخطوط والسياسوات، مون خوالل ليف وتحسوين وزيوادة عمميوة اإلنتواجتيتم بددارة التكا

، والحووود مووون القيوووود التوووي تقوووف عوووائق أموووام العمميوووة اإلنتاجيوووة، وذلوووك اإلنتووواج وتخفووويض التكووواليف
اسوتخدام أدوات وتقنيوات كموا بينوت الدراسوة ان  ،والبقواء فوي سووق المنافسوة الشوركةلتعظيم ربحية 

القووورارات اإلداريووووة وتخفوووويض  مسووواعدة فووووي اتخوووواذوالالمحاسوووبة اإلداريووووة الحديثوووة كووووأداة لمتخطوووويط 
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، قد حققت ىذه التقنيوات االقتصادية الشركاتقياس وتقييم األداء داخل  ألغراضوتطوير التكمفة 
نظم التكواليف التقميديوة نجاحووا كبيورا فوي تحسووين لووالصووناعة التوي تسوتخدم ا الشوركاتاألدوات فوي و 

 ىا.أداء وتقييم الشركاتنتائج تشغيل ىذه 
 Innovation in Management بعناا  (:Khajovi and Nazm, 2012دراس    -2

Accounting : The Needs of World Class Firms  .   

وبطاقة الدراسة الى اقتراح نموذج لمتكامل بين التكمفة المستيدفة  ونظرية القيود،  ىدفت      
ليابانية عمى النجاح في ا الشركاتألداء المتوازن، ونظم اإلنتاج بالتوقيت المحدد لمساعدة إدارة ا

اليابانية قد نجحت  الشركاتالدراسة ان  واظيرتظل الظروف التنافسية لبيئة األعمال الحديثة، 
المستوى العالمي من خالل االىتمام بالتصميم المبسط لممنتجات، واالىتمام برأس المال عمى 

العمالء في أسرع وقت البشرى، وتقديم منتجات جديدة ومبتكرة إلى األسواق تمبى احتياجات 
االىتمام بنظم اإلنتاج المرنة والتحسين المستمر، واوصت الدراسة بضرورة كذلك ممكن، و 

االىتمام بالتأثيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية عمى طبيعة األسواق وتصميم 
 المنتجات وعمميات اإلنتاج والمستوى التكنولوجي. 

 Total Quality Management"بعناا  (  Hilma raimona , 2011دراس    -3

and Theory of Constraints Implementation in Malaysian 

Automotive Suppliers A "Survey Result   2011"   "دراسة مدى  ىدفت الى 
السيارات الماليزية،  شركات( في  TOC( ونظرية القيود) TQMتطبيق ادارة  الجودة الشاممة )

عمى موردي  انةاستب 052واحدة من أىم القطاعات االستراتيجية في ماليزيا، وقد تم توزيع وىي 
السيارات، ومن النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن صناعة السيارات الماليزية قد حققت 

، عمى TOCنيضة عالية عمى مستوى تنفيذ  برامج ادارة  الجودة الشاممة وكذلك نظرية القيود 
تركز عمى القيد بمنطقية  TOCن أنيا ال تزال في مرحمة مبكرة ، وان نظرية القيود الرغم م
 سيمة لزيادة اإلنتاجية.و و  ،ان تحديد ومعالجة االختناقات يوفر أسرع وأقل تكمفةكما وواقعية، 

 الدراسوة ىودفت" Century Management بعناا    :Sheldon, et al,2011)دراس    -4
نظووم التكوواليف والمحاسووبة اإلداريووة لمسوواعدة اإلدارة عمووى  حديثووة لتطوووير البحووث عوون أدواتالووى 

اتخاذ القرارات، ومن ثم تحسين األداء التشوغيمي واإلداري لزيوادة المبيعوات وتحقيوق أقصوى ربحيوة 
( تركووز عمووى تحسووين عمميووة توودفق اإلنتوواج TOCنظريووة القيووود ) وخمصووت الدراسووة الووى ان ممكنووة
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دارة المخووزون ألنووو جووز  ء ال يتجووزأ موون كفوواءة اإلنتوواج، وتحديوود وقيوواس القيووود التووي تعوووق عمميووة وا 
 اإلنتاج والتكاليف التقميدية. نظماإلنتاج ومعرفة أوجو القصور في 

العموووول عمووووى إعووووداد أدوات وتقنيووووات حديثووووة لمتصوووونيع فووووي ظوووول التقوووودم واوصووووت الدراسووووة ب      
التكوواليف لتكووون أكثوور  نظووموكووذلك تطوووير  التكنولوووجي وتغييوور نظووم المحاسووبة اإلداريووة التقميديووة،

دقة والتي تساعد اإلدارة عموى اتخواذ القورارات اإلداريوة الخاصوة بتودفق بيانوات التكواليف، وتصوميم 
عمميات اإلنتاج وتحديد مسوتوياتو، وتحقيوق الكفواءة المثموى مون خوالل التحسوين المسوتمر وتعظويم 

اختناقوووات وىوووي تعتمووود عموووى الوقوووت كعامووول  االنجووواز وزيوووادة الربحيوووة فوووي ظووول بيئوووة إنتاجيوووة ذات
 أساسي في تقييم األداء. 

 The extent of the application ofبعناا  : Richard Moore,2010 )دراس    -5

the Theory of Constraints in the Swedish industrial companies"             
الصووووناعية الشوووركات قيوووود فووووي ىووودفت ىوووذه الدراسووووة لمتعووورف عمووووى مووودى تطبيوووق نظريووووة ال      

السويدية، المسوتوى الوذي تطبوق بوو مقارنوة موع الودول االخورى، وكوان مون اىوم نتائجيوا بوان ىنواك  
التوووي اجريوووت عمييوووا الدراسوووة تسوووتخدم نظريوووة القيوووود، ومووون اسوووباب عووودم الشوووركات % مووون 26.5

م اإللموام مون تبنوي اسواليب جديودة، وعود الشوركاتيرجوع إلوى خووف  الشوركاتعوض ب تطبيقو عموى
، كموووا بينوووت الدراسوووة ان اسوووتخدام نظريوووة القيوووود يسووواعد اإلدارة فوووي تحسوووين النظريوووةالكوووافي بيوووذه 

من خالل العمل عموى فوك االختناقوات مون خوالل خطووات التحسوين المسوتمر داخول نظريوة  ئياأدا
اكبر من القيود، واوصت الدراسة إلى ضرورة القيام بمزيد من االبحاث المستقبمية باستخدام عينة 

 .شركة 90ىذه الدراسة المتمثمة بحوالي 

 التعميق عمى الدراسات السابقة : -8
 من خالل االستعراض السابق لمدراسات السابقة يتضح لنا ما يمي: 

لم تتطرق الدراسات السابقة بشكل مباشور إلوى تطووير نظوم التكواليف باسوتخدام محاسوبة االنجواز  -2
نمووا تحوودثت عوون بيوودف قيوواس وتقيوويم األداء فووي ظوول اال تجاىووات الحديثووة لممحاسووبة اإلداريووة ، وا 

، ولوووم يوووتم ربطيوووا بمحاسوووبة  قيووواس األداء وربطوووو بالتكووواليف أو بالمحاسوووبة اإلداريوووة بشوووكل عوووام
     .االنجاز كأداة إدارية منبثقة عن نظرية القيود
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تكوون عنوووان قميوول، ولووم  ءتحوودثت الدراسووات السووابقة عوون محاسووبة االنجوواز فووي مووتن الدراسووة كجووز  -0
 .أساسي لمدراسة

العمول عموى إعوداد أدوات وتقنيوات حديثوة لمتصونيع فوي ظول يجوب انوو الدراسوات السوابقة  أظيرت -3
التكواليف لتكووون  نظوومالتقودم التكنولووجي وتغييوور نظوم المحاسووبة اإلداريوة التقميديوة، وكووذلك تطووير 

لخاصوووة بتووودفق بيانوووات التكووواليف، أكثووور دقوووة والتوووي تسووواعد اإلدارة عموووى اتخووواذ القووورارات اإلداريوووة ا
وتصميم عمميات اإلنتاج وتحديد مستوياتو، وتحقيق الكفاءة المثموى مون خوالل التحسوين المسوتمر 
وتعظوويم االنجوواز وزيووادة الربحيووة فووي ظوول بيئووة إنتاجيووة ذات اختناقووات وىووي تعتموود عمووى الوقووت 

 .كعامل أساسي في تقييم األداء
لمدراسات السابقة في مجال تطووير نظوم التكواليف والمحاسوبة  الوتعتبر ىذه الدراسة استكما      

نظوووم انبثقوووت مووون نظريوووة القيوووود والتوووي تيوووتم بوووددارة والتوووي  اإلداريوووة باسوووتخدام محاسوووبة االنجووواز،
 .التكاليف وتحسين وزيادة عممية اإلنتاج

موضووووع تنووواول لوووم تتطووورق إلوووى اتجووواىين عنووود إنيوووا السوووابقة لدراسوووات اتحميووول مووون  يووورى الباحوووث -4
 :محاسبة االنجاز وىما

اسووتخدام محاسووبة االنجوواز كأحوود مووداخل نظريووة القيووود موون خووالل فكوورة : تعميووق االتجنناه األول* 
لمساعدة اإلدارة في قياس وتقييم األداء واتخاذ القرارات  الصناعية الشركاتتكاليف في التخفيض 

 اإلدارية الرشيدة.
دارة : الدمج بين منيجين األو ثانياالتجاه ال*  ل يسعى إلى تحقيق كفاءة العمميات التشغيمية وا 

سعى نحو التحسين المستمر في ي، والثاني ة (از ) تحقيق الكفاءالتكمفة من خالل محاسبة االنج
دارة التكمفة ) تحقيق الفع التكامل ، ومن ثم الدمج بين ىذين المنيجين من خالل الية (فعالية وا 

تحقيق الكفاءة والفعالية لمعمميات التشغيمية بيدف  ألغراض نظم التكاليفو بين محاسبة االنجاز 
دارة التكمفة   .الصناعية الفمسطينية في تحقيق أىدافيا الشركاتومساعدة تخفيض وا 
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 الثاني الفصل
 

 محاسبة االنجاز
 
 

 محاسبة االنجاز نشأة وتعريف 

 افتراضات وقواعد تطبيق مدخل محاسبة االنجاز 

 االداء تقويمو  قياس التكمفةلز مدخل محاسبة اإلنجا 

 محاسبة االنجاز مزايا 

  محاسبة االنجازانتقادات 
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 :محاسبة االنجاز تعريفنشأة و  -1
رن قمن الفي منتصف السبعينات  Throughputكانت بداية ظيور مصطمح كممة       

وير أحد الذي قام بتط Goldrattفي مجال العموم اإلدارية ألول مرة ضمن كتابات الماضي 
محاسبة بداية التسعينات ظيرت ومع  ،فيما يتعمق بجدولة اإلنتاج بالحاسوبالبرامج الخاصة 

اإلنجاز نتيجة التطورات الحديثة لنظرية القيود ولمواجية احتياجات اإلدارة من المعمومات 
مات وكذلك لتقديم معمو  ،الالزمة لدعم وتطبيق مفاىيم التطوير المستمر التي تبنتيا النظرية

ر لإلدارة بالشكل الذي يساعدىا في تحديد األولويات واإلجابة عن التساؤالت المتعمقة بمقدا
 .اإلنجاز خالل فترة زمنية معينة

بأنيا "منيج   Yoshilkawaمحاسبة اإلنجاز حيث يرى  وقد حاول البعض تحديد مفيوم       
وفى جوىره يفترض أن  (JITنظام االنتاج في الوقت المحدد )محاسبي متجانس مع فمسفة 

، المباني والمعدات والعمالة ( عمى ) رأس المالالمدير لديو مجموعة من الموارد المتاحة تشتمل 
   يتم بيعو لتوليد إيراد المبيعاتوباستخدام تمك الموارد يتم شراء الخامات وتحويميا إلى منتج تام 

لذي يساوى المبيعات مطروحا منيا وبالتالي فدن أنسب ىدف مالي ىو تعظيم ىامش اإلنجواز ا
قد وضع معيد و  " تكمفة المواد المباشرة، حيث تعتبر باقي العناصر األخورى تكاليف ثابتة

تعريفا لممحاسوبة اإلنجاز عمى أنويا "طريقة لقياس األداء  CIMAالمحاسبين اإلداريين القانونين 
جاز وتؤسس تكمفة المنتجات ى اإلنتؤسس عمى بناء عالقات بين اإلنتاج والتكاليف والقدرة عم

 محاسبة اإلنجاز عمى استخدام كل من المنتجات والموارد الرئيسية " وفقا ل
http://walidsamir7.blogspot.com 

عمى  الشركةدرة قمدى  لتقييم محاسبيبانيا " مدخل  (585: 0223الكومي، )وعرفيا       
الل االفضل غالمالية في االست المقاييسدام استخ قتعظيم فعالية معدل انجاز انشطتيا عن طري

  رض الوصول الى وحدات اليدف خالل وحدة الزمن.غب (يدةقالموارد الم) لمفرص المحتممة
بأنيا نظام لممحاسبة اإلدارية يركز عمى الطرق التي  (80 :0220)محمد، وكذلك عرفيا       

 .لنظرية القيوديمكن بيا تحقيق أقصى عائد لوحدة نشاط مقيدة، وىي تطور 
  صف محاسبة االنجاز بانيايوالذى  لإلنجازاالخيرة المفيوم الواسع  اآلونةد ظير في قو       

           مل قوحدات اليدف وت لتحقيقرات التابعة تعمل معا غذلك النظام الذى يتكون من عدد من المت
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المفروضة  القيودتحسن في ملمباشرة  ، ويعتبر التحسن في االداء ىو نتيجةالتطبيق معوقاتمن 
مع  المستقبلير ضروريا، ويكون غد يكون تخصيص التكاليف امرا ق وبالتاليعمى النظام، 

 (Cox, James.2012:72)نحو مفاىيم االنجاز. التوجو 
  :اآلتييتضح  السابقة التعريفاتمن خالل 

في اداء انشطتيا الفعالية تحقيق في  الشركةدرة ق تقييميركز مدخل محاسبة االنجاز عمى  .2
في توليد االيرادات، وليس الكفاءات الداخمية في  النيائيرض الوصول الى وحدات اليدف غب

 تحقيقتظير في بيئة العمل سعيا وراء  التي واالختناقات التشغيل، وذلك من خالل تدنية القيود
 كل وحدة من الزمن. نجاز السريع فيمعدل اال

مثل التكاليف المعيارية )ظاما لقياس وتخصيص التكاليف مدخل محاسبة االنجاز ن ال يعتبر .0
الداخمية  النقدية التدفقاتالمضافة من  لمقيمة مقياسايعتبر  وانما، (ABCوتكاليف االنشطة 

 اىمية ىذا المدخل في التحسين تظير وبالتالي، ( او المبيعات )في صورة االيرادات لمشركة
  .(التكاليف تخفيض ديل عنكب)عظيم معدل االنجاز تالمستمر ل

 يعتمد مدخل محاسبة االنجاز عمى استخدام المقاييس المالية التالية: .3
 من توليد االموال النقدية من الشركة: وىو ذلك المعدل الذى تتمكن عنده معدل االنجاز .أ 

 ند اداء وظيفة محددة.عيد قمن خالل المورد الم (وليس االنتاج )المبيعات
االموال المستثمرة  في شراء المواد الخام والمنتجات تحت  : وىو يعبر عن حجمالمخزون  .ب 

  رض اعادة بيعيا.غالتشغيل والمنتجات التامة ب
تحويل المخزون الى انتاجية االنجاز وتعبر عن التدفقات  تكمفةى وى:  التشغيل نفقات  .ج 

ويمكن مالحظة ان محاسبة االنجاز تعتمد عمى  ،النقدية الخارجة وال ترتبط بوظيفة ما
 مفيوم االموال والتدفقات النقدية في صياغة المقاييس الثالثة السابقة.

الطريق الوحيد الذي يمكن من خاللو تعظيم وتدعو محاسبة االنجاز إلى أن تعظيم المبيعات ىو       
 http://walidsamir7.blogspot.com .لمشركةىامش االنجاز ومن ثم تعظيم األرباح الكمية 
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 :واعد تطبيق مدخل محاسبة االنجازافتراضات وق -2
محاسبة االنجاز مجموعة من المفاىيم األساسية لتطبيق ىذا المدخل وذلك ل نو تبنى المؤيد      

 (586: 0223الكومي، ) كما يمي:
 يود النظام:قفي ادارة  كمقياس االفتراض االول: معدل االنجاز

دارة القيود واالختناقات كبديل عن طبقا لمدخل محاسبة االنجاز يكون التركيز عمى ا      
ياس وتطوير مستوى قفي ان االداء الفعال  المدخلترض ىذا فيو االىتمام بتخفيض التكاليف، 

 اإلنجاز السريع ذو الجودة المرتفعةالى يشير والذى  ،يدقاالنجاز ىو تحديد معدل االنجاز لكل 
 قتعو  التي واالختناقات القيودمى مب عغ، ويساعد ذلك في التلشركةافي لحركة دوران االموال 

والذي يتمثل في زيادة المبيعات وتعظيم  ،لمشركةاليدف الرئيسي  في الوصول الى درة الداخميةقال
نظرا ألن تحسين وزيادة اإلنجاز يترتب عميو العديد من المنافع مثل سرعة تنفيذ طمبات  ،الربحية
  تخفيض المخزون وتخفيض تكمفة اإلنتاج .و ، الءالعم

ويتسبب بمفردة في  ،اكثر صعوبة الشركةيجعل حجم االنجاز في  فقيد ىو أي مو قوال      
 .االموالو  الجودة، ، الوقت،د المرتبطة بقدرات وميارات الفردتخفيض االنجاز مثل القيو 

أو كمية المبيعات في  ،شركةمعدل اإلنجاز عمى أنو مقياس لسرعة دوران األموال في ال ويعرف
لتي تستغرق وقت أطول وتكمفة التعرف عمى األنشطة ا الشركةمما يساعد إدارة  ،نوحدة الزم

، واألنشطة التي تعوق التدفق الطبيعي لإلنتاج بدال من االقتصار فقط عمى معدالت أكبر
التشغيل الفعمي التي قد تخفى كفاءة استغالل الوقت الكمى كأحد الموارد اليامووة ومستوى جودة 

 ية  اإلنتاجية.األداء في العمم
 (Baxendale,2004 :36) :معدل اإلنجاز كما يمي حساب نويمك
 رةيغتالتكمفة الم –سعر البيع   = لكل وحدة زمنمعدل اإلنجاز       

 (يدقالمورد الم)كمية الوقت المستنفذ                                    
 (ساعة عمل)ن العائد لكل وحدة زمكما يمكن حسابة بالمعادلة التالية: 

 (ساعة عمل)التكمفة لكل وحدة زمن                                   
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 : االنجاز يمة ىامشقتعظيم : الثانياالفتراض 
فقط ىي التي تؤدى الى اضافة القيمة محاسبة اإلنجاز عمى أن المبيعات مدخل  يتأسس      
عدم التركيز و  ،لشركةافي مش اإلنجاز تعظيم ىالالوحيد  المدخل ىى، وتدفق امواليا، و لمشركة

م مدى كفاءة وفعالية يتقيو  االىتمام إلى المبيعات كأساس لقياس تركيز ويجبعمى حجم اإلنتاج 
 .الموارد المقيدة بصفة خاصةبصفة عامة و عمى استغالل الموارد المتاحة  الشركةإدارة 
يرة  غاز عمى بنود التكاليف المتعتمد مدخل محاسبة االنجاالفتراض يجب ان يليذا  ووفقا      

الل غفي است كفاءةالمدى والمناسبة لقياس وتقييم  ،رارقفقط باعتبارىا التكاليف المالئمة التخاذ ال
 الموارد المتاحة.

عمى أساس  حيتيابر محاسبة اإلنجاز فدنو ال يتم ترتيب المنتجات حسب وطبقا لمدخل       
تحويل  عندن يجب األخذ في االعتبار الموارد المستنفذة ولك ،فائض المساىمة لموحدة التقميدي

وما إذا كان ىذا المورد يمثل موردا نادرا  في العممية  ،من مادة خام إلى منتج نيائيالوحدة 
محاسبة اإلنجاز عند ترتيب المنتجات حسب ومن ثم فان محور اىتمام مدخل  ،اإلنتاجية أم ال

استخدام  ولكن بما يحققو، لتقميدي الذي يحققو المنتجبمقدار فائض المساىمة اليس  حيتيابر 
       (Baxendale,2004 :38) .المورد النادر من أرباح

ج تمحاسبة اإلنجاز عمى محاولة الربط بين اإلنجاز المحقق من كل منيؤسس مدخل و       
 ،النسبية ليانتجات حسب الربحية حتى يمكن ترتيب الم ،وبين ما استنفذه من تكمفة المورد المقيد

 .ذلك بيدف ترشيد القرارات اإلدارية المتعمقة باختيار تشكيمة المنتجات المثمىو 
 (588: 0223الكومي، ) :نسبة ىامش اإلنجاز ألي منتج  كما يمي ويمكن حساب      

 ىامش اإلنجاز لكل ساعة تشغيل في المورد المقيدنسبة ىامش اإلنجاز ألي منتج  =  
 التكمفة لكل ساعة تشغيل في المورد المقيد                                        

من عدمو  حيتيابر والحكم عمى مدى  الشركةولمتعرف عمى كفاءة العمميات التشغيمية في       
وبين إجمالي  لمشركةم استحداث نسبة عامة لإلفصاح عن العالقة بين ىامش اإلنجاز الكمى ت

  :تكاليف التصنيع وتحسب كما يمي
 ىامش اإلنجاز الكمىنسبة ىامش اإلنجاز العامة =    

 إجمالي تكاليف التصنيع                                  
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فدن ذلك  يشير إلى  ،بحيث إذا كانت نسبة ىامش اإلنجاز العامة أكبر من واحد صحيح      
حيح (. ومن ثم يمكن والقدرة عمى تحقيق أرباح )والعكس ص ،جدوى القيام بالعمميات التشغيمية

وىى سعر البيع، سعر شراء  ،القول بأن ىامش اإلنجاز يعبر عن دالة مكونة من أربعة عناصر
 .لخام، معدل استخدام المواد الخام، ومقدار اإلنجاز المحققالمواد ا

 .المخزون: الثالثاالفتراض 
بل ىو  نجاز،يمة االقيعتمد مدخل محاسبة االنجاز عمى ان المخزون ال يعبر عن       

ألن زيادة المخزون يؤدي إلى زيادة الزمن الالزم ، الشركةااليرادات داخل  قتعطيل لتدف
الربح يتناسب عكسيا ول ان قوىذا يؤدى الى انخفاض االرباح النيائية، لذلك يمكن ال ،لمتصنيع

 الزمن الالزم لمتصنيع xيمة االيرادات ق، أي ان زمن االنجاز = مع مستوى المخزون
ة الضعيفة الذى تتحكم قيد لمنظام باعتباره الحمقلذلك يجب توجيو االىتمام نحو المورد الم      

 االنتاج، ويعتبر حجر االساس في خفض زمن االنجاز. قتو في سرعة تدفقطا
رض التخمص من تراكم غت ممكن بقلإلنتاج في اسرع و  قاقصى تدف يققتحويضمن ذلك       

 (004: 0222ابو شناف، ) ادنى المستويات. المخزون والوصول بو الى
 .التشغيلتكاليف : الرابعاالفتراض 

 تحويلعمى  المنفقةوىى التكاليف   ،التشغيمية النفقاتمحاسبة االنجاز ان يفترض مدخل       
األجور المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة بمثابة  وتضمالمواد الخام إلى منتجات مباعة 

 وتحمل عمى الفترة وليس عمى المنتجات. ،ابتة ومحددة في األجل القصيرث تكاليف
 الشركاتتكمفة العمل في  ان(.006: 0222ابو شناف، )ويرجع السبب في ذلك االفتراض      

العديد من  نتيجة وجود ،إلى الثباتتميل الصناعية التي تعمل في بيئة التصنيع الحديثة 
القيام بأنشطة إنتاجية  عتماد عمى عمالة متعددة الميارات يمكنيامثل اال ،المتغيرات التكنولوجية

 بأداء نشاط معين. ةتبطومر وخدمية متعددة بدال من االعتماد عمى عمالو متخصصة 
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 :االداء تقويمو  قياس التكمفةلاإلنجاز  محاسبةمدخل  -3
دخالاألداء تعديل محاسبة اإلنجاز ألغراض قياس التكمفة وتقويم  يتطمب تنفيذ مدخل        وا 

  :كالتالي يدة كمتطمبات أساسية لتنفيذه،بعض المفاىيم الجد
 إعادة النظر في تبويإل ىيكل عناصر التكاليف – والأ

محاسبة اإلنجاز عمى تقسيم ىيكل عناصر التكاليف الصناعية وفقا لسموكيا يعتمد مدخل       
وباقي عناصر التكاليف في مجموعة  –ر باعتباره العنصر الوحيد المتغي –إلى عنصر الخامات 

أو نفقات  Galloway & Waldron1كما أطمق عمييا ، تكمفةالواحدة يطمق عمييا إجمالي 
بحيث تعتبر ىذه المجموعة من العناصر بمثابة تكاليف  Goldratt2التشغيل كما أطمق عمييا 

ًا، حيث أن كمية المدخالت ثابتة في األجل القصير عمى اعتبار أنيا بمثابة تكاليف محددة مقدم
الالزمة لتصنيع وحدة واحدة من المنتج حتى يصبح منتج تام قابل لمبيع معروفة ومحدده مقدما، 
والتي ال ينبغي أن تقل أو تزيد عن مقدار معين، ألنو في حالة نقصيا لن يكتمل المنتج، وفى 

أعباء مالية نتيجة  الشركةحالة زيادتيا فمعنى ذلك أن تمك الزيادة ستتحول إلى مخزون يكمف 
 http://walidsamir7.blogspot.com االحتفاظ بو والحفاظ عميو من التمف والضياع.

زيادة االستثمارات في  فيما حدث من تطورات في بيئة التصنيع الحديثة تمثمت  ان      
األجور المباشرة ، مما أدى إلى اتجاه كية وأجيزة التحكم والرقابة آليااآلالت والمعدات األتوماتي

ل إلى التناقص بشكل كبير وقد تختفي تماما من ىيكل التكاليف الصناعية مع االعتماد الكام
وبذلك أصبحت الخامات تمثل العنصر الوحيد المتغير بعد  ،عمى تكنولوجيا التصنيع الحديثة

 (Cox, James,2012 :75).انتقال تكمفة العمالة المباشرة إلى جانب التكاليف الثابتة
محاسبة اإلنجاز في قياس التكمفة يتشابو مع القياس وطبقا لمتبويب السابق فدن مدخل       

وفق نظرية التكاليف المتغيرة مع تعديل بسيط ىو أن تكمفة العمالة تميل ألن تكون ثابتة أكثر 
يتشابو مع مفيوم ىامش  منيا متغيرة، وعمى ذلك فدن مفيوم ىامش اإلنجاز إلى حدا ما

فاإلنجاز يتم حسابو بطرح تكمفة الخامات من سعر البيع أما ىامش المساىمة فيتم  ،ىمةالمسا
والتي تتضمن تكمفة الخامات والعمالة  ،حسابو بطرح كل التكاليف المتغيرة من سعر البيع

كما أن ىامش اإلنجاز يكون أكثر ، المباشرة واألعباء الصناعية والتسويقية غير المباشرة المتغيرة
عتبار محاسبة اإلنجاز يتم احيث أنو وفقا لمدخل  ،ا مع مفيوم تحميل التكاليف المالئمةاتساق
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، والتكاليف دير نفس المجموعة من األصولتسوف  الشركة، وبذلك فدن تكمفة العمالة تكمفة ثابتة
الوحيدة التي ستختمف بين البدائل ىي تكمفة شراء الخامات أو المكونات واألجزاء وىى التكاليف 

  .المالئمة
 :وتحديد معوقات العممية اإلنتاجيةدراسة   -ثانيا 

محاسبة اإلنجاز إلى قياس تكمفة الموارد المستنفذة من أجل الحصول عمى  ييدف مدخل      
اإلنجاز المستيدف، وفي ضوء ذلك يتم إعادة تبويب عناصر التكاليف إلى مواد خام مع دمج 

ويمكن بعد ذلك تحديد  ،أو نفقات التشغيل، تكمفةال كل التكاليف األخرى تحت مسمى إجمالي
نصيب وحدة التكمفة من المواد الخام، ولكن ىناك صعوبة في تحديد نصيب الوحدة من إجمالي 

محاسبة اإلنجاز يعتمد في قياس نصيب الوحدة من إجمالي ومن ىنا فان مدخل  ،تكمفةال
مة مبيعات كل منتج في الزمن عمى أساس تقديري وىو عبارة عن حاصل ضرب قي، تكمفةال

الالزم إلنتاج تمك الوحدات المباعة أو ما يطمق عميو وقت اإلنجاز، وبالتالي فميس ىناك جدوى 
لمفصل بين ما ىو مباشر أو غير مباشر، كما أن القياس ىنا  ال ينصب عمى تحديد نصيب 

قياس بأسموب آخر وىو المنتج من الموارد المستنفذة في سبيل تصنيعو أو إنتاجو ولكن يتم ال
قدرة المنتج عمى االمتصاص أو عمى التحمل، بمعنى أنو كمما زادت كمية مبيعات المنتج أو زاد 

 .تكمفةالسعر بيعو أو زاد زمن تشغيمو كمما زاد نصيبو من إجمالي 
: وىذه النقاط التي تعوق تدفق العمميات اإلنتاجية بين األقسام أو المراحل نقاط اختناق -أ

تاجية، وتتمثل في النقاط التي تتواجد بيا اآلالت ذات الطاقة اإلنتاجية الضعيفة، أي أنيا اإلن
 .ت يفوق طاقتيا اإلنتاجية المتاحةتحدث عندما يكون الطمب الموضوع عمى تمك اآلال

 الشركةوىو مفيوم شامل وعام حيث أنو ال يقتصر عمى العمميات اإلنتاجية داخل  :قيودال -إل
ارجيا، فقد تكون تمك القيود خارجية مثل األسواق أو حتى في السياسات اإلدارية ولكنو يمتد خ
يجاد حمول  الشركةومن ىنا يجب عمى  ،الشركةالمتبعة في  محاولة التعامل مع تمك القيود وا 

ومن ثم فدن تحديد  ،ليا، من أجل الحصول عمى أعمى عائد ممكن من مواردىا المحدودة
محاسبة اإلنجاز، وخاصة وثيق بعممية القياس وفقا لمدخل ذو ارتباط  ودراسة تمك القيود يعتبر

حيث تؤثر  الشركةإذا كانت تمك القيود تمثل نقاط اختناق تعوق تدفق العممية اإلنتاجية داخل 
 http://walidsamir7.blogspot.com في قياس التكمفة من ناحيتين:
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ارة إلوووى عامووول ىوووام وىوووو ضووورورة ضووومان أن تحديووود نقطوووة االختنووواق يوووؤدي إلوووى لفوووت نظووور اإلد -2
، ألن أي أعطووال بيووا تووؤدى فووي النيايووة إلووى زيووادة العموول فووي تمووك النقوواط وعوودم تعطميووااسووتمرار 

زمن اإلنجاز، وبالتالي زيادة نصيب المنوتج مون التكواليف، األمور الوذي يوؤدى فوي نيايوة المطواف 
، كما أن تحديدىا يسواعد  مشركةلإلى تخفيض قيمة معدل اإلنجاز المتحقق عمى المستوى الكمى 

 إلوووى ضووورورة إدارتيوووا ومحاولوووة الوووتخمص منيوووا عووون طريوووق زيوووادة طاقتيوووا، الشوووركةفوووي لفوووت نظووور 
ويووؤدي ىووذا فووي النيايووة إلووى االنعكوواس عمووى وقووت اإلنجوواز وبالتووالي تخفوويض النفقووات التشووغيمية 

 المحممووووووووووووة لممنتجووووووووووووات التووووووووووووي يووووووووووووتم تحميميووووووووووووا عمووووووووووووى أسوووووووووووواس ىووووووووووووذا الوقووووووووووووت.
http://walidsamir7.blogspot.com 

وتتعمق بالنقاط التي ال يتواجد بيا اختناقات، ذلك أنيا يجب أال تعمل بكامل طاقتيا ألن ذلك  -0
يؤدي إلى أن مخرجات تمك النقاط سوف تستخدم في جزء منيا فقط في النواحي التي تمثل 

ىو ما يترتب عميو اختناقات بينما يتحول الجزء الثاني إلى مخزون من اإلنتاج تحت التشغيل و 
 ارتفاع في التكمفة نتيجة االحتفاظ بو.

 :الزمناالىتمام بعنصر   – ثالثا
، ويعتبر الزمن اإلنجازمحاسبة أحد العوامل المستحدثة في مدخل إن عنصر الزمن يعتبر       

 العنصر األساسي في تحميل وتوزيع األعباء اإلضافية عمى الوحدات المنتجة وفقًا ليذا المدخل.
وىو عبارة عن الوقت المستنفد في  Throughput Timeوالمقصود بالزمن ىنا وقت اإلنجاز 

 تحويل المادة الخام إلى منتج تام مباع.
 (Cox, James,2012 :84) ويتكون ىذا الوقت من العناصر التالية:

 .وقت التشغيل -1
و أيضوووووًا الوقوووووت وىووووو العمووووول فيوووووو عموووووى المنوووووتجوىوووووو الوقوووووت الفعموووووي المسوووووتنفذ الوووووذي توووووم       

الووووالزم لتشوووووغيل ىوووووذا المنوووووتج فوووووي جميوووووع المراحوووول اإلنتاجيوووووة مووووون وقوووووت اسوووووتخدامو كموووووادة خوووووام 
 وحتى تحويمو إلى منتج تام.

 .وقت الفحص -2
وىو عبارة عن الوقت المستخدم في فحص المنتج لمتأكد من مدى مطابقتو لممواصفات،       

لو إلى العميل، وىو كذلك  يتضمن وقت وذلك خالل تنقمو من قسم إنتاجي آلخر، وحتى وصو 
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إعادة التشغيل عمى الوحدات التي يتم اكتشاف بعض األخطاء أو العيوب بيا، كما يتضمن 
 وقت فحص الخامات قبل دخوليا لمخط اإلنتاجي.

 .قت التنقل بين األقسام اإلنتاجيةو  -3
قسم إنتاجي آلخر  إن وقت التنقل يمثل ذلك الوقت المستنفد في تنقل المنتجات من      

 .تنقل المنتجات من أو إلى المخازنباإلضافة إلى وقت 
 .وقت االنتظار-4

بالنسبة لوقت االنتظار فيو ذلك الوقت الذي تظل فيو الوحدات في القسم اإلنتاجي في       
انتظار بدء التشغيل عمييا، ذلك ألن القسم اإلنتاجي يعد مشغواًل بأداء بعض العمميات األخرى، 

و نظرًا لضعف طاقتو المتاحة بما ال يستوعب حجم األعمال المنتقمة إليو من المراحل أو أ
 (80: 0220)محمد،  األقسام السابقة لو، مما ينتج عنو انتظار المنتجات في صفوف.

 .وقت التخزين -5
ىو ذلك الوقت الذي تظل فيو الخامات أو الوحدات تحت التشغيل أو وقت التخزين       
ات التامة داخل المخازن قبل بدء العمميات اإلنتاجية عمييا )بالنسبة لمخامات والوحدات المنتج

 تحت التشغيل( أو قبل شحنيا لمعمالء في حالة المنتجات التامة.
وبالنظر إلى العناصر السابقة فدننا نجد أن العنصر األول فقط ىو الذي يشتمل عمى       

عتباره وقت يضيف قيمة، أما بقية العناصر األخرى فدنو عمميات تشغيمية فعمية وبذلك يمكن ا
يمكن النظر إلييا عمى أنيا عناصر ال تضيف قيمة، عمى اعتبار أنيا ال تضيف أي قيمة 

 لممنتج من خالل تمك العمميات.
 (83: 0220)محمد،  :يساوىوقت اإلنجاز  فأنوبالتالي  

 وقت اإلنجاز = وقت يضيف قيمة + وقت ال يضيف قيمة .
 وقت اإلنجاز = وقت التشغيل + وقت ال يضيف قيمة . أي أن:
تتكون من عنصرين  -في ظل ىذا المدخل  –في ضوء ما سبق فدن تكمفة المنتج       

، ولما كان من الممكن تحديد تكمفةالأساسيين ىما تكمفة الخامات والنفقات التشغيمية أو إجمالي 
ة من المنتج المراد قياس تكمفتو، فدن مشكمة القياس تكمفة الخامات المستنفدة في إنتاج الوحد
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ويتم ذلك بضرب إجمالي  ،تكمفةالتنصب ىنا عمى تحديد نصيب الوحدة من المنتج من إجمالي 
 المرجح. تكمفة في النسبة التي تمثل نصيب كل منتج من إجمالي قيمة وقت اإلنجازال

أو كمية المبيعات أو وقت دة سعر البيع من ثم فدن إجمالي قيمة وقت اإلنجاز تزيد بزياو       
  .تكمفة يتوقف عمى تمك العوامل الثالثةال، وبالتالي فدن نصيب المنتج من إجمالي اإلنجاز
محاسبة اإلنجاز تبين كيف توجو األعباء اإلضافية خالل يوم العمل ومن ىنا يتضح أن       

بة أو تتعمق بالمصروفات األخرى ، كما سواء كانت ىذه األعباء تتعمق باألفراد كاإلشراف والرقا
أنيا تتضمن حافز يشجع المسئولين عمى تخفيض األعباء اإلضافية إلى جانب أنيا تساعدىم 

نتاج والوقت المستنفد عمى توزيع تمك األعباء بشكل عادل حيث يتأثر ذلك بسعر البيع وكمية اإل
 .في التشغيل

عميو لم يقم بعممية قياس لمتكمفة بالمفيوم المتعارف  وبذلك فأنو يمكن القول أن ىذا المنيج      
، ولكنو قام بعمل ربط بين مقدار اإلنجاز المتحقق وما استنفد من في ظل اإلطار الفكري لمقياس

 .موارد في سبيل تحقيق ذلك اإلنجاز
 
 محاسبة االنجاز: مزايا -4

 (86: 0220)محمد، : اليةالت بالمزايا الشركةتتميز محاسبة االنجاز التي تتم عمى مستوى 
 تقمل من المخزون والتكاليف المرتبطة بو، وتسيل من تدفق اإلنتاج. -
 سرعة االستجابة لطمبات العمالء. -
 تركز الضوء عمى الربح. -
 االختناق. مراكزتوجو االنتباه إلى  -
 تجعل التركيز عمى الفعالية وليس الكفاءة. -

 محاسبة االنجاز:انتقادات  .4
 (382: 0222ز لمجموعة من االنتقادات وىي: )العشماوي، تعرضت محاسبة االنجا

 عدم اىتمام محاسبة االنجاز باستخدام الموارد اإلنتاجية غير المقيدة، واستناد محاسبة االنجاز  .2
 ضات غير الموضوعية.االفترانظرية القيود التي تبنى عمى مجموعة من الى 
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ز والتشغيل واالنتظار والفحص والتخزين لقاعدة بيانات لحساب أوقات االنجا المدخلحاجة ىذا  .0
 والتسميم عمى مستوى دفعات المنتجات.

 ما يمي: مما سبق  لمباحثيتضح 
، ويحاول القياسان محاسبة االنجاز تمثل مدخال محاسبيا مرنا يتسم بالسيولة النسبية في  .2

 .او التخمص منوالقيد عالج ىذا  بيدفيد الحرج قتعظيم ىامش االنجاز في مرحمة ال
 .ت في تجسيد سمبيات زيادة المخزوند نجحقتركز محاسبة االنجاز عمى خفض المخزون، و  .0
اال انيووووووا لووووووم تسوووووويب فووووووي توضوووووويح  ،التشووووووغيل نفقوووووواتتركووووووز محاسووووووبة االنجوووووواز عمووووووى خفووووووض  .3

 ىذا الخفض. تحقيقكيفية 
وعدم  دقيق  لمدخل محاسبة االنجاز بسبب حداثة ىذا المدخلواضح و يصعب صياغة تعريف  .4

 اركانو من فروض ومبادئ وسياسات.اء يفتاس
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 الثالث الفصل

 
 جاىات الحديثة لممحاسبة االداريةنظم التكاليف في ضوء االت

 
 
 

 ( TC) التكمفة المستيدفة نظام -2
 ( ABC)تكاليف االنشطة  نظام  -0
  (JIT)في الوقت المحدداالنتاج  نظام -3
 (PLC) دورة حياة المنتج نظام -4
 (VC) القيمة سمةسم نظام -5
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 تمييد:
 الشركاتتتسم بالتنافس الشديد دورا اساسيا في توجيو  والتيلعبت بيئة االعمال الحالية       

 ألداءاساليب حديثة تتبع معايير متميزة و  ى نظمالتقميدية ال نظم وأساليب اإلنتاجنحو تطوير 
 والتي،  التكاليف الحديثةنظم  اىمية اعماليا حتى تستطيع البقاء واالستمرارية، ومن ىنا ظيرت

 وتحسين جودة المنتجاتتعمل عمى تحقيق الميزة التنافسية لممنتجات من خالل خفض التكمفة 
اي خفض التكمفة من منظور ، دون المساس بالخصائص المميزة لممنتج من وجية نظر العميل

 .استراتيجي
من وجية يتمثل اىميا  والتيتراتيجي من منظور اسالحديثة  التكاليفنظم  ويمكن عرض      

 ونظام، ( ABC) تكاليف االنشطة ونظام،  ( TC) التكمفة المستيدفة نظامفي نظر الباحث 
 ،(VC)القيمة ةسمسم ونظام، (PLC) دورة حياة المنتج ونظام، (JIT) في الوقت المحدداالنتاج 
 .( TC) التكمفة المستيدفة نظام

 
 ( TC)فةالتكمفة المستيدنظام اوال: 

 مفيوم التكمفة المستيدفة: -
تيدف إلى تخفيض تكمفة المنتج  ،أداة إلدارة التكمفة يمكن تعريف التكمفة المستيدفة بأنيا"      

التي يمكن تحقيقيا عند  الوفوراتأثناء مرحمة التخطيط والتطوير والتصميم، لسرعة وكبر حجم 
والقدرات  ،مع الحفاظ عمي جودة المنتج تمك المرحمة عنيا في المراحل التالية ليا، وذلك

 (. 329: 0227،فودة  ) ودرجة ثقة العمالء ،الوظيفية لو
 ،" نشاط ييدف إلى تخفيض تكمفة دورة حياة المنتجات الجديدة كما يعرفيا البعض بأنيا      

من خالل دراسة كل  ،مع التأكيد عمى ضمان تحقيق جودة المنتج والمتطمبات األخرى لمعمالء
والبحث والتطوير في المراحل  ،ثناء مراحل تخطيط المنتجأاألفكار المطروحة لتخفيض التكاليف 

المختمفة المتاحة لتخفيض التكمفة اميم التجريبية لإلنتاج، وذلك من خالل فحص وتقييم التص
نو اف ،في اليابان أوالً  كانالتكمفة المستيدفة  نظامن ظيور أ وبما. ( 472 :0222)عبد الدايم ،

بأنيا حيث عرفتيا  ،ن لمتكمفة المستيدفةيمن المناسب عرض تعريف جمعية المحاسبين الياباني
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من تحقيق  الشركةتمكن بطريقة عن طريق تحديد مستويات جودة المنتج  إلدارة األرباح "عممية
منتج ال تطويرو  عمى ان يتم تحقيق تمك المستويات في مراحل تخطيط ،استراتيجيتيا لمربح

 ( 304 :0226)الرفاعي،  وى الذي يقابل تطمعات واحتياجات العمالء"لممست
التكمفة المستيدفة بأنيا: )التكمفة التي يجب أن ال تتجاوزىا تكمفة المنتج حتى  ويمكن تعريف    

 يمكن المحافظة عمى ىامش ربح محدد وعمى سعر البيع الالزم لتحقيق ىذا اليامش المحدد(
 : ة المستيدفةالتكمف نظامأىداف تطبيق  -

 (327 : 0228ييدف تطبيق التكمفة المستيدفة إلى: )منصور، 
 التكمفة المستيدفة. نظامتخفيض تكمفة المنتج قبل حدوثيا، وىو اليدف األساسي ل .أ 
زيادة وتحسين جودة المنتج وتميزه من خالل تقديمو في الوقت المحدد، ومن ثم خفض  .ب 

 م المنتج حتى تقديمو فعاًل  لمعميل.الوقت المستيدف من بداية التفكير في تقدي
 عن طريق توفير منافع االنتماء من قبل العاممين وسعييم لمشركةتحسين الموقف التنافسي  .ج 

 نحو تحقيق أىداف خفض التكمفة.
 ،العميل رغبات ، وعمىلمشركةالتكمفة المستيدفة عمى دراسة البيئة الخارجية  نظاميركز  .د 

مكانيات وظر ، ومواصفات المنتج  .لمشركةالتنافسية  درةقال يدعممما  ،وف المنافسينوا 
إدارة تشكيمة المنتجات، كما يساعد في تحديد تكمفة المنتج المستيدفة، وىي التكمفة التنافسية  .ه 

 تكمفة المنتج.تيا بوالتي يتم مقارن ،المستمدة من واقع السوق الخارجي
 التكمفة المستيدفة:  نظام مراحل تطبيق -

 :كالتالي ىيمر بيا تحقيق التكمفة المستيدفة ىناك ثالث مراحل ي
 المرحمة األولى: تخطيط التكمفة المستيدفة:

 ويمكن التعرف عمى ىذه المرحمة من خالل الخطوات التالية.
 تحديد سعر البيع المستيدف: -1

، ويستخدم وىو سعر بيع الوحدة من المنتج الجديد الذي يتحدد عمى أساس تحميل السوق      
 (  269: 0227تحديد التكمفة المستيدفة. )زامل، كأساس في 

ىذا السعر المنافسة في السوق، وىناك العديد من العوامل التي تؤثر  يدعموينبغي أن       
، ورغباتيمعمى سعر البيع المستيدف مثل: خصائص المنتج، حصص العمالء المتوقعين 



31 

 

استراتيجيات المنافسين، واألىداف  ،ةالسوق المستيدف، دورة حياة المنتج، أسعار السمع المنافس
 (  474:  0222 ،بالنسبة لممنتج )عبد الدايم لمشركةاالستراتيجية 

 :الطرق التاليةأن تحدد ىامش ربح واقعى عن طريق إحدى  لمشركةويمكن    
 :ثم يعدل ىذا اليامش طبقًا  ،بيامش الربح الفعمي لممنتج السابق الشركةتبدأ  الطريقة األولى

 تحدد ىامش الربح المستيدف.يرات المتوقعة في ظروف السوق، وبناًء عمى ىذه العالقة لمتغي
  :مع إجراء  ،بيامش الربح المستيدف لمجموعة من المنتجات الشركةتبدأ الطريقة الثانية

 ،وذلك في ظل ظروف السوق المتوقعة ،زيادة وتخفيض ليوامش الربح داخل مجموعة المنتجات
 مش الربح المستيدف لمجموعة المنتجات معًا.مع المحافظة عمى ىا

 تحديد التكمفة المسموح بيا: -2
والتي تحدد بطرح الربح  ،"أقصى تكمفة يمكن بيا إنتاج المنتج يقصد بالتكمفة المسموح بيا      

وقد  ،وفي بعض األحيان تعد عمى أنيا التكمفة المستيدفة المستيدف من سعر البيع المستيدف،
 الت عمى التكمفة المسموح بيا حتى نصل إلى رقم التكمفة المستيدفة "يحدث بعض التعدي

 :ويمكن التعبير عن التكمفة المسموح بيا بالمعادلة التالية
 
   

فدننا نبدأ بسعر البيع لموصول إلى التكمفة،  ،التكمفة المستيدفة لنظامالحظ أنو طبقًا يو       
 .لموصول إلى سعر البيع عمى عكس النظم التقميدية حيث نبدأ بالتكمفة

 المرحمة الثانية: تحقيق التكمفة المستيدفة باستخدام أدوات تخفيض التكمفة: 
خفض التكمفة ومن أشير ىذه  ىدفىناك العديد من األدوات التي تستخدم لتحقيق       

 ( 023 :0227"ىندسة القيمة": )فودة،  نظاماألدوات 
 :ةالقيمة لتحقيق التكمفة المستيدفىندسة  -

المنتج لتحديد ما إذا كانت  عناصرىندسة القيمة بأنيا "عممية فحص  نظاميمكن تعريف       
تكمفة المنتج يمكن تخفيضيا مع الحفاظ عمى الحالة الوظيفية وجودة أداء المنتج )عبد الدايم، 

( ويعرفيا البعض بأنيا "منيج لتصميم المنتج بما يعظم القيمة التي يحصل  475 :0222

 ىامش الربح المستيدف -التكمفة المسموح بيا = سعر البيع المستيدف 
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ومحاولة  ،ا العميل عن طريق إجراء فحص منظم لمعوامل التي تؤثر عمى تكمفة المنتجعميي
 ( 337 : 0227)زامل، . التأثير فييا بالتخفيض دون المساس بالكفاءة الوظيفية لممنتج

التكمفة المطور لتطوير  نظامالتكمفة المستيدفة باستخدام  نظامالمرحمة الثالثة: تحسين 
 المنتجات: 

نما يعنى بداية مرحمة جديدة  ،يعنى الوصول إلى التكمفة المستيدفة نياية األمر ال        منوا 
  .مراحل البحث المستمر عن مواطن الختراق وتخفيض التكمفة كمما أمكن

مصطمح ياباني يعنى إجراء تحسينات  ىو "التكمفة المطور نظام أي "( Kaizenوكممة )       
بما  ،ات صغيرة متزايدة بداًل من إجرائيا من خالل ابتكارات كبيرةلمعممية اإلنتاجية من خالل كمي

مما يؤدى إلى خفض التكمفة عما  ،يعنى االستمرار في التحسينات عمى المنتج ومراحل إنتاجو
 ىو متوقع عند تصميم المنتج.

 (ABC) تكاليف االنشطةنظام ثانيا: 
عمى يد "روبين كوبر"  الماضين القرن الثمانينيات م في تكاليف االنشطةبدأ ظيور نظام       

تستيمك  التيمؤداه الربط بين الموارد المستخدمة واالنشطة  رئيسيويقوم ىذا النظام عمى مبدأ 
.تمك الموارد ثم الربط بين تكاليف االنشطة والمنتج النيائي  

( بأنو طريقة ABC) تكاليف االنشطة( نظام Garrison, et, al., 2012يعرف )و       
ساب التكمفة، ومصمم لتزويد المدراء بمعمومات التكمفة لمقرارات االستراتيجية والقرارات األخرى لح

والتي من المحتمل أن تؤثر عمى الطاقة اإلنتاجية، وكذلك التكاليف الثابتة فضاًل عن التكاليف 
يف ( عادة ما يستخدم كمكمل لنظام التكالABC) تكاليف االنشطةالمتغيرة، وأضاف أن نظام 

( بأنو ذلك النظام Horngren et. al., 2013وليس بدياًل عنو، بينما عرفووو ) لمشركةالعادي 
واعتبارىا  محاسبة التكاليف األخرى عن طريق التركيز عمى األنشطة الفردية نظمالذي يصحح 

 .موقع التكمفة األساسي
 وأداء اليف وأغراضيا،التك لقياس طريقة بأنو تكاليف االنشطة (ABC)نظام  كما ُيعرف      

 من استخداميم مقدار عمى مستندة األنشطة عمى األنشطة، حيث يتم تخصيص التكاليف
 استخداميم مقدار عمى مستندة التكاليف عمى أغراضيا التكاليف، ومن ثم تخصيص مصادر
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 ووىإلو التكاليف لموجيات العالقة السببية يعرف (ABC) تكاليف االنشطةاألنشطة، إذًا نظام  من
  (Cox, James,2012 :92)األنشطووووووووووووووة 

  (: ABCخطوات تطبيق نظام تكاليف األنشطة ) -
 : (74: 0223سويسىو يمي)نمر،  ما تكاليف األنشطة نظام تطبيق خطوات تتضمن

 عمى يشتمل بحيث األنشطة، دليل عمى  ABC تكاليف االنشطة نظام يعتمد :األنشطة تحديد -1
 بكل الجيد واإللمام طريق الدراسة عن ذلك ويتم، المختمفة  الدوائر بيا تقوم لتيا األنشطة كافة

 بيا المتعمقة الجوانب كل بدراسة والقيام األنشطة لكل مبدئية قائمة إعداد يتم حيث األنشطة،
 األنشطة خالل من ذلك يكون و األخرى، وألنشطة ا المنتجات عمى لتأثيرىا وخاصة بالنسبة

 التي أو القيمة عديمة األنشطة أىميتيا، واستبعاد حسب وترتيبيا القيمة خمق يف تساىم التي
 .كميا قياسيا يمكن ال التي أو القيم مجمل عمى سمبا تؤثر

 يمكن التي )الموارد( اإلنتاج عوامل تكاليف مجموع ىي النشاط تكمفة : األنشطة تكمفة تحديد -2
 تكاليف حصر النشاط تكمفة تحديد ويتطمب النشاط، وتشكل ىذا تخص نياا  وتبين تتبعيا،
 طبقا تبويبا لمتكمفة ذلك ويعتبر معينة، فترة خالل النشاط كل بمعرفة تستيمك التي الموارد

 الطاقات تكاليف عمى الرقابة يحقق الذي األمر الفترة، ىذه خالل المنفذة باألنشطة لعالقاتيا
 .لألنشطة المتاحة

مة تحديد مسببات التكمفة، ىي عبارة عن العوامل التي أدت إلى مرح:  تحديد مسببات التكمفة -3
نشوء النشاط أو تؤثر في حجم العمل، وبالتالي تؤثر في تكمفة النشاط،  كما تعتبر أيضا وسيمة 
ربط بين تكمفة النشاط والمخرجات من المنتجات أو الخدمات، ومن خالل ىذه المرحمة تقوم 

ىذا انطالقا من أن األعباء غير المباشرة ال تتغير بتغير الحجم ج العالقات السببية و ز بم الشركة
 (75: 0223سويسى، و )نمر .لتنوع المنتجات وتعقد العمميات وانما

: بعد تحديد تكمفة األنشطة وتحديد المسببات والعدد  تحميل تكاليف األنشطة عمى المنتجات -4
تكمفة، وذلك بقسمة تكمفة النشاط عمى المناسب ليذه المسببات تأتي أخيرا مرحمة تحديد سعر ال

عدد مولدات التكاليف لفترة معينة نتحصل عمى تكمفة الوحدة لمسبب تكمفة النشاط الفعمي، أي 
تقوم بتخصيص تكاليف النشاط عمى المنتجات الفردية، وذلك من خالل تتبع جميع األنشطة 

ية تصنيعيا إلى أن تصبح وحدة ذات الصمة بيذه الوحدة، وسير ىذه الوحدة بين األنشطة من بدا
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تامة، ويكون تخصيص تكمفة النشاط عمى مختمف المنتجات المستيمكة لو عمى أساس كمية 
  :سعر التكمفة وفق العالقة التاليةمولد التكمفة المخصص لممنتج. ومنو يحسب 

 سعر التكمفة = األعباء المباشرة + نسبة األعباء  ير المباشرة
        (ABC) ليف االنشطةتكامزايا تطبيق نظام 

 ( بعدة مزايا أىميا:ABC) تكاليف االنشطةيتمتع نظام 
 إلدارة الفرصة مما يتيح القيمة المضافة حسب ( األنشطةABC) تكاليف االنشطةيصنف نظام . 2

 ويجعميا قادرة عمى التحميل المالئم، ومحاولة استبعاد بعمق، األنشطة تكاليف لدراسة الشركة
 أساليب تحسين دراسة إمكانية وكذلك قيمة، المرتفعة والتي ال تضيف التكاليف ذات األنشطة

 (.2007:022)حمس،  .الضعيفة المضافة القيمة ذات األنشطة أداء
يساعد عمى اتخاذ قرارات إدارية أفضل من خالل التحديد الدقيق لتكاليف المنتجات وبالتالي  .0

ج معين أو التوسع في إنتاجو او شرائو من الخارج اتخاذ قرارات تتعمق بالتوقف عن انتاج منت
(Needy et. al., 2003.) 

االقتصادية مما يؤدى الى زيادة  الشركاتيسيم في توفير المعمومات المالية وغير المالية عن  .3
 (.Grasso, 2005نشطة )االعمميات و الالربحية وتحسين أداء وانسياب العمل في 

دقوة عوون تكواليف المنووتج تفيود قوورارات التسوويق والتسووعير والمنتجوات التووي يووفر النظووام أرقاموا أكثوور  .4
 يجب الحد منيا والطاقات غير المستغمة. 

يفيد تقسيم األنشطة في توضيح العالقات المترابطة بين األنشطة الموجوودة فوي اإلدارات المختمفوة . 5
 وفي مقارنة أنشطة وتكاليف إدارة معينة مع اإلدارات األخرى. 

 ( في إعداد الموازنات التخطيطية وبدقة اكبر. ABCيفيد تطبيق نظام) .6

 (ABC) تكاليف االنشطةاالنتقادات الموجية لنظام 
مشاكل وصعوبات ظيرت من خالل التطبيق  (ABC) تكاليف االنشطةنظام يواجو       

 (46: 0223بن، غابو )ا المنيج أىميا:والممارسة العممية ليذ
ات التكمفة ووحدات التكمفة، والنقص في الموارد الخاصة بعممية التطبيق، صعوبة تحديد محرك .1

دراكيا لعممية التطبيق   .باإلضافة لعدم دعم اإلدارة العميا وا 
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عادة تحديد كمية الوقت المستنفد ABCتتطمب عممية تحديث منيج ) .2 ( إعادة تحميل األنشطة وا 
 الصحيحة والنتائج في الوقت غير المناسب لألنشطة التي تسبب التكمفة غير المناسبة وغير 

 التسويق، :مثل التحميل، من معينو بمنتجات المرتبطة التكاليف ( بعضABCنظام ) يستبعد .3
 .اإلنتاج وىندسة والتطوير، والبحوث البيع، بعد ما وخدمة واإلعالن،

 بينما الطويل في األجل االستراتيجية القرارات ( عمىABCاألنشطة ) تكاليف نظام يرتكز .4
 .القصير في األجل والتخطيط بالرقابة الخاصة القرارات اتخاذ إلى الشركة تحتاج

( في توضيح العالقة بين األنشطة وبين رضا ABC) تكاليف االنشطةال يساىم نظام  .5
 .الربحية  الشركاتالمستيمك، حيث إن األخير يعد بمثابووووووة اليدف الرئيس لجميوووووووووووع 

( في التعامل مع األنشطة المتعددة ومع العمميات التشغيمية ABC) تكاليف االنشطة نظامشل ف .6
  .لجيووووووووووووووووووووووووووودالمعقدة، وأصبح استمراره مكمفًا في الوقت وا

 (:JIT)نظام اإلنتاج في الوقت المحدد -ا ثلثا    
 الشووركاتألعمووال إلووى اتجوواه العديوود موون أدت التطووورات التكنولوجيووة والمنافسووة فووي مجووال ا      

الصووناعية فووي اليابووان، والواليووات المتحوودة، وبعووض دول شوورق آسوويا والوودول الغربيووة، نحووو وضووع 
أو موووا يطموووق عميوووو أحيانوووا  ،بووورامج لتحسوووين اإلنتاجيوووة، ويعتبووور نظوووام اإلنتووواج فوووي الوقوووت المحووودد

بووودون مخوووزون، ىوووو نتاجوووا طبيعيوووا  اإلنتوواج فوووي الوقوووت المناسوووب، أو اإلنتووواج الفووووري، أو اإلنتووواج
 لمسعي نحو األفضل في مجال األعمال. 

 ( 89، 0223جريرة: ) ثالث ركائز رئيسة ىي: عمى نظام اإلنتاج في الوقت المحدديرتكز و 
 بدلغاء كل األنشطة التي ال تضيف قيمة. االلتزام• 
 بتحقيق والمحافظة عمى مستوى عال من الجودة. االلتزام• 
 ببرنامج التحسين المستمر.  االلتزام• 

يعتمد عمى التكنولوجيا  ( أن نظام اإلنتاج في الوقت المحدد30: 0227ويرى )المطارنة       
التي  واإلنتاج، واالستغناء عن كافة أنواع المخزون بالطريقة الشراء لمحد من اليدر في وقت

مبية احتياجات العمالء في اإلنتاج، وت تؤدي إلى تخفيض التكاليف لمعممية اإلنتاجية وزيادة
 وبالكميات المحددة. الوقت المناسب
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 ( عمى األداء الفوري لعمميات الشراء واإلنتاج لتمبيةJITويقوم اإلنتاج في الوقت المحدد)      
احتياجات الطمب الخارجي بالجودة المناسبة مع استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة لممنتج 

في طرق أداء األنشطة، وحسن استغالل الموارد بأفضل طريقة من خالل التحسين المستمر 
وتقوم فمسفة اإلنتاج في الوقت المحدد عمى ضرورة الوصول إلى مستويات المخزون عند ، ممكنة

حدىا األدنى، سواء بالنسبة لممواد الخام، أو اإلنتاج تحت التشغيل، أو اإلنتاج التام، وذلك عمى 
يعني تحمل تكاليف يمكن تجنبيا إذا وصل المخزون إلى ادني اعتبار أن أي تراكم لممخزون 

مستوي لو، وعمى الرغم من أن نظام اإلنتاج في الوقت المحدد يعني نظريا أن يصل مستوي 
 المخزون إلى الصفر، إال أن ذلك غير ممكن من الناحية العممية.

لمخزون، وزمن ( نظاما يقوم عمى تخفيض اJITويمثل اإلنتاج في الوقت المحدد)      
االنتظار، باعتبارىما أنشطة غير مضيفة لمقيمة، وفي ظل ىذا النظام يتم استالم المواد الخام، 
واألجزاء نصف المصنعة الالزمة لإلنتاج في الوقت المحدد لبدء العممية اإلنتاجية، وليس قبل 

سميم المنتج ومنيا ذلك، كما يتم إنتاج الوحدات التامة من المنتج بحيث تسمم مباشرة لمراكز ت
( ىو استبعاد كل JITلمعمالء، وىذا يعني أن اليدف األساسي لنظام اإلنتاج في الوقت المحدد)

اإلرسال  نظامالسحب بدال من  نظامأنواع المخزون الصناعي، لذا فدن ىذا النظام يعتمد عمى 
 التقميدي، أي أن الطمب يسبق اإلنتاج في ظل ىذا النظام.

 (:JITية لنظام اإلنتاج في الوقت المحدد)المالمح الرئيس -
 (364: 0220مرعى ،) ( ىي:JITتوجد خمسة مالمح رئيسية لنظام اإلنتاج في الوقت المناسب)

( عموووى أنوووو ال يوووؤدي إلوووى JITينظووور إلوووى المخوووزون فوووي ظووول نظوووام اإلنتووواج فوووي الوقوووت المناسوووب) .أ 
 ي ظل ىذا النظام. إضافة قيمة جديدة إلى المنتج، لذلك فدن الطمب يسبق اإلنتاج ف

 ميارة عالية، وقادرين عمى أداء العديد من العمميات.  ييتم تدريب العاممين ليكونوا ذو  .ب 
 لمنع العيوب واإلنتاج المعيب خالل عمميات التصنيع. الشاممةيتم تطبيق إدارة الجودة  .ج 
 التأكيد عمى تخفيض كل من: .د 

والمووواد جوواىزة لمبوودء فووي العمميووة  وقووت اإلعووداد: وىووو الوقووت المطموووب لجعوول اآلالت واألدوات -
 اإلنتاجية.
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 وقت االنتظار: وىو الوقت المنقضي بين بدء تشغيل األمر، واالنتياء من تنفيذه. -
يتم اختيار الموردين بعناية، وىم أولئك الموردين الذين يمكن االعتماد عمييم، ولدييم القدرة عموى  -5

 التوريد في الوقت والجودة والكمية المحددة.
  (Weygandt et al, 2002, 159) :اما المنافع المتحققة من ىذه التقنية فيي      

 تخفيض األموال المجمدة في المخزون أو إلغاؤىا.  .أ 
 تخفيض التمف وبالتالي تخفيض تكاليف التمف. .ب 
 تعزيز جودة المنتج )من خالل إدارة الجودة الشاممة(. .ج 
 تخفيض تكاليف إعادة التصنيع أو إلغاءىا. .د 
وذلك  ،في تكاليف اإلنتاج وذلك من خالل تطوير تدفق السمع خالل العممياتتوفير  .ه 

 . JITانطالقا من المقومات الواجب توافرىا في تقنية 
 

 :(PLC)دورة حياة المنت  نظامرابعا: 
مفيوم تكاليف دورة حياة المنتج بانيا" تقدير لمتكاليف  (Blocher,2002:145) لخص      

لمنتج " ووصفيا بالتقنية التي تساعد عمى تحديد ورقابة المنتج خالل دورة المرتبطة بدورة حياة ا
  .البيع، والتوزيع، وخدمات ما بعد ق، والتسويبحث والتطوير، التصميم، واالنتاجحياتو " ال
وتقوم المحاسبة عمى أساس دورة حياة المنتج عمى فمسفة تجميع تكاليف األنشطة التي       
وطبقا ليذا  ،المنتج من البداية حتى يسمم لمعميل وربطيا بيذا المنتج خالل فترة حياة تحدث

المفيوم تشمل ىذه التكاليف تكمفة جميع األنشطة التي تحدث منذ بداية المنتج مرورا بتخطيط 
 اإلنتاج والتصميم المبدئي والتصميم النيائي ثم اإلنتاج، وأخيرا جميع األنشطة المرتبطة بتسويقو

بل وتشمل أيضا ما يتبع ذلك من تكاليف صيانة وضمان بعد التسميم لمعمالء  وتسميمو لمعميل
 .وتكاليف األقسام المالية واإلدارية المرتبطة بيذا المنتج

وتتشابو انشطة تكاليف دورة حياة المنتج مع انشطة سمسمة القيمة التي تتكون من ستة       
 Horngren, et al., 2013) )انشطة رئيسية ىي: 

االفكووووار والتجووووارب  قث والتطوووووير: توليوووود منتجووووات وخوووودمات وعمميووووات جديوووودة عوووون طريووووالبحوووو .2
 واالبحاث.
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 التصميم: اليندسة والتخطيط المفصل لممنتجات او العمميات. .0
 سمعة او تقديم خدمة. إلنتاجاالنتاج: الحصول عمى الموارد وتجميعيا والتنسيق فيما بينيا  .3
 م الخدمات لمزبائن الحاليين او المتوقعين.التسويف: ترويج وبيع المنتجات او تقدي .4
 التوزيع: توصيل المنتجات او الخدمات لمزبائن. .5
 خدمات ما بعد البيع: توفير خدمات الدعم والمساندة لمزبون بعد اتمام عممية البيع. .6

 (94 :0226،العامري، الركابى) وتمر المنتجات في دورة حياتيا بأربع مراحل ىي:
 لألو  لمسوف تجة عندما يقدم المنخفضة تكنون المبيعات منمه المرحذوفي ى :البداية مرحمة .2

 عا .فعر بيعو مرتسيكون  ام ة، وعادرةم
ومن الطبيعي  مقبولة، تجة تزداد المبيعات وتكون أرباح بيع المنمه المرحذوفي ى :النمو مرحمة .0

 ةسات المنافجالمنتمع غياب  جتالمن ءى شرامالزبائن ع لبب إقباسب عةفعار البيع مرتسأ ىأن تبق
ة وتزايد سالمناف دةح ةبب زيادستوى المبيعات بستقر مسة يمه المرحذوفي ى : النض  مرحمة .3

 .عارساأل ضبع خفيضار البيع، وقد يكون من الضروري تعسأ ىمع الضغط
بب سبحتى يخرج من السوق  تجع مبيعات المنجة تترامه المرحذوفي ى ل:االضمحال  مرحمة .4

وجود منتجات أفضل بسبب التطور التكنولوجي أو تغير الموضة واألذواق  نتيجة او التقادم،
او إيقاف المنتج عندما  . جا المنتىذعار بيع سأ خفيضأن تقوم بت الشركةب من ميتط وىذا

 .تكاليف عن األرباح لقمة المبيعاتتزيد ال
تحدد فيما اذا كان وتجدر االشارة الى ان التكاليف توزع عمى طول دورة حياة المنتج لكى       

، التصنيعاثناء ، و بل التصنيعقعطى التكاليف المتحققة ما الربح المتحقق اثناء التصنيع سوف ي
 وما بعد التصنيع. 

 :كالتاليتكاليف دورة حياة المنتج ىداف أ ( Kaplan & Atkinsony, 1998, 236)د حدد قو 
ة تصميم المنتج والعممية تساعد عمى تشخيص تكاليف التخطيط والتحميل في اثناء مرحم .2

 لمسيطرة عمى ادارة التكاليف في ىذه المرحمة.
 لتخفيض تمك التكمفة.والتحفيز  ،تشخيص اىمية تكمفة المنتج .0
تحديد فيما اذا كانت االرباح المتحققة في اثناء عممية التصنيع ستعطى تكاليف االنشطة  .3

 د البيع.المضيفة لمقيمة بدءا من البحث والتطوير حتى خدمات ما بع
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 :(VC)خامسا: نظام سمسمة القيمة 

بطة مع بعضيا التي يضيف كل ار مة القيمة مجموعة األنشطة المتيعني مصطمح سمس      
إلى  الشركةمنيا قيمة إلى النشاط السابق بو، لقد ركز الفكر االداري جيوده عمى تقسيم أنشطة 

تعرف سمسمة القيمة  ،موعة السابقةعدة مجاميع من االنشطة كل منيا يقدم قيمة اضافية لممج
                   لفيم موقع كمفيا والتعرف عمى أدوات متعددة تستعمميا الشركةكونيا "الييكل التي تستعممو 

 ( Gereffi,2000:48). "لتسييل تنفيذ االستراتيجية عمى مستوى األعمال

مرحمة المواد االولية الى ان  الكيفية التي يتحرك بيا المنتج منسمسمة القيمة تعرض و       
اعماليا الى مجموعات من االنشطة وكل جزء من انشطة  الشركةيصبح منتجا نيائيا، لذلك تقسم 

وكذلك يسيم في جزء من االرباح  ،سمسمة القيمة يساىم في تحقيق القيمة الكمية المقدمة لمزبون
وقياس قيمة ممكنة بأقل كمفة ممكنة اضافة أكبر "الكمية ألن المفيوم األساسي لسمسمة القيمة ىو 

 &Macmillan ))" مقدار المساىمة في القيمة والربح لكل جزء في السمسمة
Tampoe:2000:11 

تحقق  الشركةف ،التنافسية االستراتيجيةويكون لمفيوم سمسمة القيمة تداخل معتبر مع       
وال  ،الشركةبير كل أنشطة القيمة أرباحا طالما أن القيمة الكمية تزيد عن التكاليف المدفوعة نظ

عمى حمقة القيمة لدييا فقط، بل أيضًا عمى الحمقات الخاصة بكل  لمشركةتتوقف الميزة التنافسية 
 من الموردين والمشترين وغيرىم.

 ( Gereffi,2000:48: ىناك العديد من األىداف لسمسمة القيمة منيا: ) أىداف سمسمة القيمة
 الشركةأو تقديم الخدمات من خالل تكامل األنشطة داخل  انتاج كميات من البضائع .2

 وبالتعاون مع االطراف األخرى.
التركيز عمى زيادة مصمحة كل االطراف العاممة عن طريق ادارة وربط نشاطات السمسمة  .0

 .ألولية الى المستخدمين النيائيينالكمية من مجيزي المواد ا
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الى تطوير سالسل قيمة تنافسية ليحقق أن العمل ضمن السمسمة الكمية لمصناعة يؤدي  .3
المشتركة ضمن السمسمة  الشركاتالحصول عمى نتائج ايجابية من خالل تعظيم قيمة 

 .الكمية
، مما يساعد في أتخاذ القرارات التي تساعد عمى ئنمشترك لمعمل مع الزبااعداد منياج عمل  .4

ات المستيمك وتحديد الجيات جالى انتاج المنتجات التي تحقق حاانجاز النشاطات التي تؤدي 
أنشطة فعالة واستخدام  التي سيتم العمل معيا بشكل متواصل عن طريق تنظيم عمميات ذات

  مات لدعم العالقات بين االطراف المترابطة ضمن السمسمة الكمية.يا المعمو تكنولوج
    

 (Kaplan, 1998:9: يمكن تمخيص أىمية سمسمة القيمة باآلتي:)أىمية تحميل سمسمة القيمة
 .العمميات تكمفةيساعد تحميل سمسمة القيمة في تخفيض  .2
 .الشركة ترتيب اداء فىيساعد التحميل  .0
 .الشركةمن تحديد الفرص لتطوير أعمال  التحميليساعد  .3
 .الشركةالمعمومات االدارية في  لنظمتحديد مؤشرات االداء في تحميل سمسمة القيمة يساعد  .4
 .تخاذ القراراتاتحسين  فيتحميل سمسمة القيمة يساعد  .5
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 تمييد:
يعتبر مدخل مالئم لمتحول من  ة الباحثوفقا لرؤيمدخل محاسبة االنجاز إن استخدام       
تعظيم المبيعات قل التركيز إلى نتالصناعية الحديثة، حيث يالبيئة  الصناعية التقميدية إلىالبيئة 

وبذلك تساىم الرقابة  توازن الطاقات فى خطوط اإلنتاج،و نقاط االختناق حل " و االنجاز"
 ،الجودة و  ،تخفيض زمن دورة التشغيلبما يضمن  ،التشغيمية فى عالج مشكمة تدفق المنتجات

األىداف الرئيسية لمنظم الصناعية  من وىم ،ورضا العمالء، والمنافسةوالتحسين المستمر، 
كفاءة  قد كان لسمات البيئة الصناعية الحديثة العديد من االنعكاسات عمى محددات فالحديثة، 

والمحاسبة اإلدارية فى مجال  داءنظم التكاليف والمحاسبة اإلدارية فى مجال قياس وتقويم األ
 .قياس وتقويم األداء

من خالل التكامل من منظور استراتيجي الحديثة  التكاليفنظم تطوير  ىذا الفصلويناقش         
 وتطوير،  ( TC) التكمفة المستيدفة نظام تطويريتمثل اىميا في  والتي ،محاسبة االنجاز مع

 نظام وتطوير، (JIT) في الوقت المحدداالنتاج  نظام روتطوي، ( ABC) تكاليف االنشطة نظام
 .(VC) القيمة ةسمسم نظام وتطوير، (PLC) دورة حياة المنتج

 
 محاسبة االنجاز معالتكامل ب(  TC )نظام التكمفة المستيدفة  تطوير -اوال

 ( TC )نظام التكمفة المستيدفة لم يجد الباحث كتابات ومقاالت مباشرة لمربط بين       
 :كالتالي لذلك يحاول الباحث إظيار بعض نقاط الربط والتكامل بينيما،، محاسبة االنجازو 
تخفيض تكمفة المنتج قبل الى (  TC )نظام التكمفة المستيدفة ييدف : مفةتخفيض التك .2

زيادة وتحسين جودة المنتج  وتميزه من خالل تقديمو في الوقت المحدد، ومن ثم و حدوثيا، 
 .مستيدف من بداية التفكير في تقديم المنتج حتى تقديمو فعاًل  لمعميلخفض الوقت ال

التركيز عمى ثالثة مقاييس تخفيض التكمفة من خالل فيكون  مدخل محاسبة االنجازاما       
 (23 :0222السيد،) كالتالي:زيادة االنجاز وخفض المخزون وخفض نفقات التشغيل، ىي 

 صا تكاليف المواد المباشرة.قت البيع نا: وىو يساوى ايرادازيادة االنجاز -
  ، اد المباشرة لممخزون تحت التشغيلتكاليف المو : وىو يساوى مجموع  خفض المخزون -

 وتكاليف البحث والتطوير وتكاليف المعدات واالنشاءات. ومخزون االنتاج التام
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 يققلتح ، وىى كل تكاليف التشغيل بخالف المواد المباشرة المسببةخفض نفقات لمتشغيل -
، وتتضمن التكاليف االخرى لمتشغيل كل االجور، االيجار واالىالك وتفترض محاسبة االنجاز

 االنجاز ان التكاليف االخرى لمتشغيل ىي تكاليف ثابتة.
بأنيوووا عمميوووة تحسوووين مسوووتمرة ال تنتيوووي عنووود  محاسوووبة االنجوووازينظووور إلوووى : التحسنننين المسنننتمر .0

ين العمميووة التووي يظيوور عنوودىا القيوود كممووا ظيوور قيوود أخوور إذ كممووا حوول قيوود بتحسوو ،مرحمووة معينووة
التكمفوووة و  محاسوووبة االنجوووازلوووذلك يمكووون إن يتحقوووق التكامووول بوووين  ه،وعنووودىا تبووودأ الووودورة مووون جديووود

وخصوصًا في مرحمة العممية التشغيمية إذ كالىما يركز بالغالب عمى العممية  ( TC) المستيدفة 
يكووووون بخطوووووات  ( TC) التكمفووووة المسووووتيدفة نظووووام  تطبيووووقدن فووووالمسووووببة لحوووودوث القيوووود، كووووذلك 

 خطواتيا صغيرة ال تتجاوز المنطقة التي تعاني حدوث القيد.  االنجاز محاسبةوان  ،تدريجية
لتحسين العمميات من خالل ضمان سرعة االنتاج وخفض الفاقد  مدخلوتمثل محاسبة االنجاز  

 ( 523:  0223فايد ، )الرئيس. لشركةامع احداث توازن بين الطاقات المتاحة تحقيقا ليدف 
، متضمنا  الشركاتويرى الباحث ان التحسين المستمر يمثل منيجا ضروريا لتحسين اداء    

 ايجاد حمول لما يكشفو تطبيق محاسبة االنجاز من اختناقات تؤثر عمى كفاءة االداء.

متشابيان  بة االنجازمحاسو  ( TC )التكمفة المستيدفة  نظام انا سبق مم ين لمباحثتب      
عمل عمى يحيث أن كال منيما  ،ىدف التحسين المستمر في، منيا اشتراكيما ميمةجوانب  في

مكانية الدمج والتكامل بينيما  ،وتخفيض المخزون ،تحقيق الجودة وتخفيض التكمفة بشكل عام، وا 
 أمًرا ممكًنا.

وتكامال في بعض اىداف واجراءات  وبناءا عمى ما تقدم ووفقا لرؤية الباحث بوجود تشابيا      
التكامل بينيما الى تخفيض يمكن ان يؤدى  محاسبة االنجازو (  TC )نظام التكمفة المستيدفة 

 التكمفة بشكل اكبر من تطبيق كل منيما عمى حدة.

 محاسبة االنجاز معالتكامل ب ( ABC تكاليف االنشطة نظام  تطوير -ثانيا
وبين  محاسبة االنجازإلى إن الفرق األساسي بين  (Baxendale,2004 :33)أشار       
في حين  ،تكاليف األنشطة في ان الثاني يتبنى تتبع التكاليف لمحصول عمى تكمفة اإلنتاجنظام 



44 

 

مع ذلك كالىما ييتم بالطاقة  ،تعيق بدصرار محاوالت تحديد تكمفة اإلنتاج محاسبة االنجازان 
كافية لمساندة القرارات في  محاسبة االنجازخمي تكون وعندما يكون القيد دا ،العاطمة لمنشاط
قرارات غير كافية لمساندة  محاسبة االنجازوعندما يكون القيد خارجيا تكون  ،اآلجل القصير
  تكاليف األنشطة"ومعمومات  محاسبة االنجازيجب ربط معمومات لذا ، التسويق مثال

ف بين النظام والنظرية من حيث النظرة الى ( يبين نقاط التشابو واالختال2والجدول رقم)      
 والتحسين المستمر.......الخ والى االنشطة، واليدف، ،الشركة

 (2)  الجدول رقم
 محاسبة االنجازو (  ABC)نظام تكاليف االنشطة  نقاط التشابو واالختالف بين

 محاسبة االنجاز ABCاالنشطة تكاليف نظام  نقاط التشابو واالختالف
تقسوووووووووويم موووووووووون حيووووووووووث . 2

 الشركة
 إلى أنشطةالشركة تقسيم 

 )تضيف قيمة وال تضيف قيمة(
 انشطة تضمإلى الشركة تقسيم 
 قوية( )حمقة ضعيفة وحمقة حمقات

من حيوث التعامول موع  .0
التوووي ال تضووويف  األنشوووطة

 قيمة أو ضعيفة

 غيووووووووووووور ضووووووووووووورورية ويمكووووووووووووون -
 االستغناء عنيا

 قابمة لمتحسينضرورية لكنيا  -

 الل خطووواتالتعاموول معيووا موون خوو
أنشووطة "ك محاسووبة االنجووازتطبيووق 

 "تشكل قيودا وأخرى ال تشكل قيود
 ن حيث اليدفم .4
 

تووووووووووفير تكووووووووواليف منوووووووووتج دقيقوووووووووة 
 لممساعدة في القرارات االدارية

 تحسين االرباح

 ال يمكن االستغناء عنو يم في تطبيق النظامم التحسين المستمر .5
 مستوى يحقق أعمى يحقق أعمى مستوى ن حيث الكفاءةم .6
ن حيووووووووووث قيوووووووووواس موووووووووو .7

  المساىمة ىامش
 الفرق بين سعر البيع والتكمفة

 المتغيرة بغض النظر عن
 كونيا مباشرة او غير مباشرة

الفوووووورق بووووووين سووووووعر البيووووووع وتكمفووووووة 
 المباشرة فقط المواد

 
جميووووووووووع التكوووووووووواليف التووووووووووي يووووووووووتم  افتراضات .8

 يرةغتخصيصيا مت
 مب التكاليف ثابتةغا

لتكوووووووواليف عمووووووووى مسووووووووتوى تعوووووووود ا يرةغالتكاليف المت .9
 يرةغالوحدة والدفعة والمنتج مت

التكوووووواليف عمووووووى مسووووووتوى الوحوووووودة 
 يرة.غمت فقطوالدفعة 
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طتين قوبين محاسبة االنجاز في ن ( ABC)تكاليف االنشطة  بين نظاموتكمن االختالفات       
 (42: 0222،صموئيل) رئيسيتين ىما:

اما نظام تكاليف االنشطة فيركز  ،صيرتركز محاسبة االنجاز عمى المدى الق :الوقت قانط .2
 .عمى المدى الطويل

تمام ىمحاسبة االنجاز االو  ( ABC)تكاليف االنشطة  نظاميوجو كل من  :ادارة القيود  .0
ة المحدودة، وتعمل قالطا بمناطقمحاسبة االنجاز توجو اىتمام االدارة  مقاييسة، اال ان قبالطا

المدى الطويل، اما  وحذفيا عمى القصيري المدى ف االختناقعمى تعظيم االنجاز في مراكز 
ة قتوزيع تكمفة الطا قة الفائضة، وذلك عن طريقالطا مناطقام تكاليف االنشطة يركز عمى ظن
 فائضة عمى الوحدات المتسببة ليا.ال

 :محاسبة االنجازو (  ABC)نظام تكاليف االنشطة بين منافع التكامل 
من خالل تحسين الربحية  ،ككل الشركةامل ىو تحسين أداء ان المنفعة األساسية من عممية التك .2

 .ككل الشركةالى تجاوز المعوقات التي تحد من قدرة  باإلضافة
عيوب التطبيق  تجنبيمكن من  محاسبة االنجاز ( ABC)تكاليف االنشطة  بين نظامالتكامل  .0

 الفردي لكل منيما.
يقيس التكاليف بشكل مختمف  النجازمحاسبة او  ( ABC)تكاليف االنشطة  نظامم من ان غبالر  .3

محاسبة يدعم  تكاليف االنشطة نظاماال ان تحميل االنشطة المطموبة لتطبيق  ،عن االخر
 وذلك بدمداد االدارة بتوضيح عن الموارد التي تقيد العممية ككل. ،االنجاز

 ( ومحاسبة االنجاز ABC)نظام تكاليف االنشطة خطوات التكامل بين 
 التكاليفىو سعر بيع المنتج مطروحا منو  ( ABC)نظام تكاليف االنشطة ظل  الربح في      

 ،عمى مستوى خط االنتاج والتكاليف ،والتكاليف عمى مستوى دفعة االنتاج ،عمى مستوى الوحدة
 .( التكاليف االدارية) الشركة الصناعيةعمى مستوى  والتكاليف
البيع مطروحا منو تكاليف المواد المباشرة فيو سعر  محاسبة االنجازفي ظل ما الربح أ      
يد، حيث  تفترض قت من المورد المقلموصول الى االنجاز، ويكون االنجاز لكل وحدة و  فقط

 .تشغيميةمحاسبة االنجاز ان كافة التكاليف االخرى بما فييا تكاليف العمالة المباشرة مصروفات 
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ف االنشطة ومحاسبة االنجاز بطرح يمكن الوصول الى الربح في ظل نظام تكالي وبالتالي
تكاليف المواد المباشرة من المبيعات لموصول الى االنجاز، واالنجاز يكون ىو المرجع في 

وعمى مستوى خط االنتاج وعمى  ،صيرة االجل، ثم طرح التكاليف عمى مستوى الوحدةق القرارات
 .الشركة الصناعيةمستوى 
( ومحاسبة  ABC)نظام تكاليف االنشطة بين  لظل التكاموخطوات حساب الربح في       
 (43: 0222،صموئيل) :كالتالي االنجاز

 : طرح تكمفة المواد المباشرة لكل منتج من سعر البيع لموصول الى االنجاز.الخطوة االولى
 يد.قت من المورد المق: حساب االنجاز لكل وحدة و الخطوة الثانية
 التكاليف االخرى باستخدام نظام تكاليف االنشطة. ماليإج: خصم نصيب كل منتج من الخطوة الثالثة
  : الوصول الى الربح.الخطوة الرابعة

 

 بالتكامل مع محاسبة االنجاز  (JIT)تطوير نظام االنتاج في الوقت المحدد -ثالثا
تركز أساًسا عمى التخمص نيائًيا من   (JIT)نظام االنتاج في الوقت المحددأن فمسفة       

السميم  الحرفيالتطبيق  ، ولكن إذا ما تمأمًرا غير منطقًيا، وىذا قد يبدو ختمف أنواعوبم المخزون
، فدن والجودة الشاممة، وتبنى استراتيجية الصيانة الوقائية  JIT)االنتاج في الوقت المحددلنظام 

ن تحقيق صفرية المخزون يكون أمًرا واقعًيا ، ولكن قد تظير مشاكل غير متوقعة تتطمب أن يكو 
وتحكم فى تعتبر بؤرة اىتمام  التيخصوًصا أمام نقاط التصنيع  ،ىناك حد أدنى من المخزون

خزون األمان لتعالج تمك وتظير فكرة م محاسبة االنجاز، وىنا تظير العممية اإلنتاجية
من  JIT)(المحدد نظام االنتاج في الوقتو  محاسبة االنجازليتحقق التكامل بين ، المشكالت

االنتاج إنجاح فمسفة  فيتسيم بشكل مباشر و  ،ز عمى األنشطة المقيدة وغير المقيدةخالل التركي
اإلنتاجية،  ، خصوًصا لتحقيق االنسيابية والتوازن بين مختمف الموارد (JIT)في الوقت المحدد

وما يالئم الموارد المقيدة ، مما  ،حدود متطمبات الخط المنضبط فيتوفيرىا إال  فيعدم التوسع و 
 (32: 0229، )الصغير إلى تخفيض الطاقات غير المستغمة وتعظيم الربحية.يؤدى 
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 : محاسبة االنجازو   (JIT)االنتاج في الوقت المحدد نظامأىداف التكامل بين 
  (JIT)االنتاج في الوقت المحدد نظاملتكامل بين كل من آليات أن إحداث نوع من ا      

وكذلك تحسين االنجاز لموحدة  ،التكمفةتحقق ىدف خفض  فييسيم  محاسبة االنجازو 
 (33: 0229، )الصغير :االقتصادية عن طريق تحقيق ما يمى

 يعالجا تكمفة العمالة عمى   (JIT)االنتاج في الوقت المحدد ونظام محاسبة االنجازكال من  .2
 الحديثة. وال شك أن ىذا يتمشى مع متغيرات بيئة التصنيع ،أنيا تكمفة غير مباشرة

االنتاج في الوقت عمى تحديد الطاقات غير المستغمة عمى خط  سبة االنجازمحاتعمل  .0
وتحد من انسيابية خط  ،الشركةتتعرض ليا  التيإمكانية معرفة القيود  وبالتالي ،المحدد
 .كل قيدوالوقوف عمى مدى قوة وتأثير  ،اإلنتاج

وبعد مرحمة القيد  عمى إعداد جدولة زمنية لخط سير العمميات قبل محاسبة االنجازتساعد  .3
من أجل تحقيق أقصى استغالل ممكن لمموارد والطاقات المتاحة باألنشطة المتخمفة  ،المؤثر

 .االنتاج في الوقت المحددعمى خط 
اج اإلنتسعى نحو تحديد مراحل تدفق ي (JIT)االنتاج في الوقت المحدد نظام إذا كان .4

مشكمة لتطوير تدفق اإلنتاج  أي، مما يحفز اإلدارة عمى سرعة عالج وحل ومشاكل جودتو
محاسبة ، فدن مما يؤدى إلى خفض التكمفة ،وتخفيض مرات المناولة وغيرىا من اإلجراءات

بل وحسن  ،تمكن اإلدارة من اآلليات واألدوات الالزمة لمتعامل مع المشكالت االنجاز
 تحقيق فيورىما يتكامل د وبالتالي ،، ومنيا تحسين اإلنجازتشكل قيود التياستغالل الموارد 

 .ىدف خفض التكمفة وزيادة اإلنجاز
إلى إلغاء جميع األنشطة غير الضرورية  (JIT)االنتاج في الوقت المحدد نظاميدف يوكذلك  .5

التي قد تكون سببًا في تأخر التسميم لمزبون، كما أنيا تخفض زمن دورة التصنيع من خالل 
زالة  ،واإلعداد والتييئة ،تقميل مدة االنتظار جميعيا أىداف تسعى و  ،وحذف التمف،الضياع وا 

إلى جانب  ،إلى تحقيقيا (JIT)االنتاج في الوقت المحددونظام  محاسبة االنجازكل من 
  https://groups.google.com االىتمام بحذف المخزون أو تخفيضو إلى ادني مستوياتو.
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 االنجاز بالتكامل مع محاسبة (PLC)تطوير نظام دورة حياة المنت   -رابعا
اط قالنوبين محاسبة االنجاز في  (PLC) نظام دورة حياة المنتج تكمن االختالفات بين      
 (309: 0227،)فودة :التالية الرئيسية

في االجل  الشركات: تعمل محاسبة االنجاز عمى تعظيم ارباح من حيث المدى الزمنى  .2
ير، بينما غالعنصر الوحيد المت ىي، حيث تعتبر تكاليف المواد والخدمات المشتراه القصير

 (PLC) دورة حياة المنتج بينما نظام تكاليف رض انيا ثابتة،تيفالتكاليف االخرى االضافية 
دم منظورا قلذلك ياالعتبار، في  بأكمميادورة حياة المنتج  يأخذموجو نحو االجل الطويل، فيو 

 الصناعية. الشركاتاكثر تكامال لتكاليف وارباح المنتج في 
اساس  ألنيا ،: تظير االنشطة والموارد بوضوحمن حيث االنشطة والموارد المحدودة .0

، ومن (PLC) دورة حياة المنتج محاسبة االنجاز، بينما ال تظير بوضوح خالل نظام تكاليف
 وكذلك مواردىا المحدودة. ،ىنا يتطمب دراسة وتحميل ىذه االنشطة

 ،ال يوجد استخدام مباشر لمسبب التكمفة ،محاسبة االنجازوفقا ل :مسبإل التكمفةمن حيث  .3
يستخدم مسبب التكمفة في فيم االسباب  (PLC) دورة حياة المنتج بينما وفقا بينما نظام تكاليف

 .الشركةوان االنشطة ىي المستيمك الوحيد لموارد  ،التي تؤدى الى حدوث التكاليف
عمى التعرف عمى  قراراتال متخذيتساعد محاسبة االنجاز  :االستخدام الرئيسيمن حيث  .4

ضاء عمييا لموصول الى االنتاج االمثل الذى يؤدى الى تعظيم قوال االختناقاط قون القيود
في تخفيض  القرارات متخذي (PLC) دورة حياة المنتج االرباح، بينما يساعد نظام تكاليف

  التكاليف الكمية خالل المدى الزمنى لدورة حياة المنتج.
 

 .محاسبة االنجازو  (PLC) نظام دورة حياة المنت  مل بينخطوات تطبيق التكا
محاسبة  مع (PLC) نظام دورة حياة المنتج يمكن تحديد خطوات تطبيق التكامل بين      
 (337: 0227،)فودة :التاليعمى النحو  االنجاز

الصناعة الى  تقسيمحيث يتم  :يمةق تضيف التي لألنشطةتحديد التكاليف وااليرادات  -1
منتجا يضيف  الشركةبيا  قتخم التي ىيوىذه االنشطة  ،من االنشطة المتمايزة مجموعة

يمة واالنشطة التي ق، حيث يتم تحديد االنشطة التي تضيف نيائيالء كمستيمك ميمة لمعق
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ة قالعالقات المتشابكة بين االنشطة والعال يمة لممستيمك النيائي، وكذلك تحديدقال تضيف 
 بين العمالء والموردين. 

 :كالتاليسمين قالى  وتنقسم: تحديد مسببات التكمفة لكل نشاط -2

مسببات التكمفة الييكمية: مثل حجم االستثمار، الخبرة، االساليب التكنولوجية، تنوع  .أ 
 خط االنتاج وخدمات العمالء.

درتيا عمى قوتحكم  ،تحدد اسباب حدوث التكمفة التيمسببات التكمفة التنفيذية: وىى  .ب 
ة االنتاجية، شكل المنتج ومكوناتو، قالعاممة، الطا القوى تشمل:التنفيذ بنجاح و 

 ط بين العمالء والموردين.الل الروابغاست

 قوىلتحديد  التنافسي الموقفتتضمن ىذه الخطوة تحميل  تحميل المزايا التنافسية: -3
 في المنافسين بأداء بالمقارنة الشركةوكذلك تحديد اداء  الصناعة، فيتتحكم  التي قالسو 
بل قمن خالليا يتم تخفيض التكمفة  التي صوالتعرف عمى الفر  ،احتياجات العمالء مقابمة

 واثناء مراحل دورة حياة المنتج.

يكمل كل  ومحاسبة االنجاز (PLC)نظام دورة حياة المنتج ول ان كل من قويمكن ال      
في ضوء  رالقصيمنيما االخر، فمحاسبة االنجاز تعمل عمى تعظيم االرباح في االجل 

ة مع العمالء، بينما تكاليف دورة حياة المنتج تعمل عمى قوالموارد الحالية والعال القيود
وتعزيز الربحية خالل المدى الزمنى لدورة حياة  ،تخفيض التكاليف الكمية لدورة حياة المنتج

م تنظي من خالل ،ة بين الوظائف واالنشطة والتكمفةقدراسة العال قعن طريوذلك  ،المنتج
 ل تكاليف ممكنة.قالوظيفة المطموبة من المنتج با نجازبيدف الألساليب الفنية 

 (342: 0227،)فودة
 

 بالتكامل مع محاسبة االنجاز (VC)تطوير نظام سمسمة القيمة  -خامسا
 البحث عن نقاط االختناق داخل خطوط اإلنتاج والقيام بمعالجتو  محاسبة االنجازتتناول       

ن بين الطاقات عمى مستوى خطوط اإلنتاج، وىذا يؤدى الى تحسين كفاءة لتحقيق التواز 
فى النياية عمى زيادة  يؤثر ، مماتعظيم عائد العمميات الداخمية وبالتالي ،العمميات الداخمية

 .الربحيةو  االنجاز
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وتعتبر محاسبة االنجاز فمسفة ادارية لتحقيق اىداف داخل سمسمة القيمة التي تحددىا       
لنفسيا، حيث يجب عمى المديرين فحص سمسمة االنشطة المترابطة بعناية لتحديد القيود  شركةال

  وب من االداء.غاو نقاط االختناق التي تمنع من الوصول الى المستوى المر 
نجاز فان سمسمة ضوء محاسبة االانو في  (Garrison, et, al., 2012)لذلك يرى:       
مى انيا مجموعة مترابطة من االنشطة او العمميات المترابطة مثل ينظر الييا ع لمشركةالقيمة 

ضعف حمقة حيث ان ذلك أان تركز عمى جيودىا عمى  الشركةالسمسمة، وبالطبع يجب عمى 
 .يؤدى الى تقوية السمسمة بأكمميا سوف

 (Horngren et. al., 2012) فانو يجب اتباع الخطوات التالية: ولكى يمكن تقوية ىذه السمسمة
 والتي تمثل القيد. لمشركةضعف حمقة في سمسمة القيمة أمعرفة  .أ 
 " السمسمة".الشركةضعف حمقة في أال يجب تشغيل النظام بأكثر مما تنتجو  .ب 
 .الشركةتركيز الجيد المبذول حول تحسين وتقوية حمقات سمسمة قيمة النظام او  .ج 
وتحويل  ،ير جديدةمتابعة نجاح مجيودات التحسين المستمر لتقوية أي حمقة ضعيفة تظ .د 

 مجيودات التحسين المستمر بصفة دورية الى ىذه الحمقة.
ولكى يتم تدعيم سمسمة القيمة فان الخطوة االولى تتمثل في تحديد وزيادة طاقة الحمقة       

ة في سمسمة القيمة ألنو يحد من الطاقة الكمية قيد ىو اضعف حمقالضعيفة لمنظام، وحيث ان ال
طة االختناق، لذا فان زيادة طاقة النظام تؤدى الى زيادة طاقة قد يسمى ايضا ن، وىذا القيلمشركة

، يتضح مما سبق ان الوصول الى اضعف حمقة في سمسمة القيمة ىو ما يطمق اط االختناققن
 عمية لفظ القيود ونقاط االختناق.

 (Horngren et. al., 2012)كالتالي: ديد الطرق المالئمة لزيادة طاقة سمسمة القيمةويتم تح
 تحسين وقت الدورة االنتاجية" وقت التشغيل" .أ 
 بات وحاجات العمالء.غاشباع ر  .ب 
 تحقيق اقصى ارباح ممكنة. .ج 
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 منيجية الدراسة:   -1
ومحاولوة ، الت البحثيوة التوي وضوعتيا الدراسوةف الدراسة، واإلجابة عمى التسواؤ اىدالتحقيق       
يسوتخدم ىوذا المونيج  حيث ،المنيج الوصفي التحميمي استخدم الباحث ،الدراسةتبار فرضيات الخ

ينووووة التووووي موووون خالليووووا يمكوووون اإلجابووووة عوووون فووووي دراسووووة سوووومات وصووووفات وخصووووائص ظوووواىرة مع
، وذلوك مون وبيوان نتوائج وتوصويات الدراسوة ،التساؤالت البحثية وحل المشوكمة واختبوار الفرضويات

الصوناعية  الشوركاتخالل قيام الباحث بتحميول وتفسوير ودراسوة الواقوع الفعموي لونظم التكواليف فوي 
مكانيووة اسووتخدام محاسووبة االنجوواز كموودخل ل تطووويره بيوودف قيوواس وتقيوويم األداء فووي الفمسووطينية وا 

 ضوء االتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية. 

 مصادر جمع البيانات. -2
 والمصادر األولية كالتالي: الثانوية المصادر عمى البيانات جمع في تم االعتماد

ت، اإلنترن وشبكة والدوريات العممية والرسائل واألبحاث الكتب من : وتتكونالثانوية المصادر -
 .الدراسة مجال في وتحدث حدثت التي المستجدات وذلك لمتعرف عمى آخر

 المعمومات عمى لمحصول الغرض، ليذا استبانة اعدت خصيصا وتتكون من :األولية المصادر -
تجاىات الحديثة االضوء  محاسبة االنجاز لتطوير نظم التكاليف فيمدخل  المطموبة عن

 واختبار االستبانة، لتحميل   SPSSاإلحصائي البرنامج كما تم استخدم ،لممحاسبة اإلدارية
 .الدراسة فرضيات

 مجتمع وعينة الدراسة: -3
وتتمثووول  الصووناعية الفمسوووطينية العاممووة بقطووواع غووزة، الشوووركاتيتكووون مجتمووع الدراسوووة موون       
 ، والمحاسووبين العوواممينراء الموواليينالموودموون تووم اختيارىووا عشوووائيا،  شووركة 62 الدراسووة موونعينووة 

 .الشركاتبالدوائر واألقسام المالية بيذه 
 " استبانة، 62"  استرداد، وتم شركةلكل  ة" استبانة، بواقع  استبان 62"  توزيعتم  حيث      

لإلجابة  المطموبة لعدم تحقق الشروط اً ؛ نظر تاستباناثالث تبانات تم استبعاد وبعد تفحص االس
%  95 بنسبة " استبانة، 57الخاضعة لمدراسة "  عدد االستبانات كونيعمى االستبانة، وبذلك 
 من االستبانات الموزعة.
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  اداة الدراسة: -4
 )  2 رقم قممح) :يمي كما قسمين إلى االستبانة تقسيم تم   

 .فقرة 22 من ويتكون الدراسة، لعينة والوظيفية الشخصية المعمومات من يتكون : األول القسم
 :يمي كما أربعة محاور إلى قسموين ،الدراسةالخاصة بموضوع  اتالمعموممن  يتكون: الثاني القسم

الصناعية  الشركاتقياس وتقييم اداء  فىاستخدام محاسبة االنجاز  يتناول :المحور األول -
 ة.فقر  26 من ويتكون، الفمسطينية بما يتالءم مع االتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية

الصناعية الفمسطينية  الشركاتفي المعمول بيا ليف نظم التكاحاجة  يتناول :المحور الثاني -
 .ةفقر  27 من ويتكون ،لمتطوير استجابة لالتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية

داء االقياس وتقييم الى محاسبة االنجاز و نظم التكاليف  التكامل بين يتناول :المحور الثالث -
 .ةفقر  27 من ويتكون ،االصناعية الفمسطينية في تحقيق أىدافي الشركاتومساعدة 

 الشركاتيمكن أن تحد من تطوير نظم التكاليف في التي معوقات ال يتناول :الرابعالمحور  -
 وفق المحاور فقرات عمى اإلجابات كانت وقد ،فقرات 22 من ، ويتكونالصناعية الفمسطينية

 )  0)  رقم جدول في موضح ىو كما الخماسي، ليكرت مقياس
 (0جدول رقم  )

 مقياس ليكرت  درجات 
موافق بدرجة  التصنيف

 كبيرة جداً 
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 ميمةق

بدرجة  موافق
 جداً  ميمةق

 2 0 3 4 5 درجة الموافقة
 
 :االستبانة صدق -5

 بالصدق يقصد لقياسو، كما أعدت ما تقيس سوف أنيا من التأكد يعني االستبانة صدق   
 فقراتيا ناحية، ووضوح من التحميل في تدخل أن يجب التي العناصر لكل نةاالستبا شمول"

 ".يستخدميا من لكل مفيومة تكون بحيث ثانية، ناحية من ومفرداتيا
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 :كالتاليوقام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة 
من  ثمانية: حيث تم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين، تألفت من الصدق الظاىري - أ

اء الييئة التدريسية في الجامعات والكميات الفمسطينية بقطاع غزة المتخصصين في أعض
، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين بدجراء ما يمزم العربية ةغوالم المحاسبة واالدارة واالحصاء

 من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، حيث خرجت االستبانة في صورتيا النيائية.
 ). 0 رقم قممح)
 57ة غتم حساب االتساق الداخمي لفقرات االستبانة عمى العينة البال :صدق االتساق الداخمي  - ب

مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو، وتبين 
، حيث ان القيمة (2.25)ان معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة (3)الجدول رقم 

 والتي تساوى الجدولية t قيمةالمحسوبة اكبر من   tقيمة و  (2.25)ل من قحتمالية لكل فقرة ااال
 وبذلك تعتبر ففرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسو. 0.230

 ( 3جدول رقم  )
 محاسبة االنجاز: استخدام محور االوللمصدق االتساق الداخمي 

 

 محاسبة االنجازاستخدام  -1
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 .208 *292. .قياسات دقيقة وموضوعية لمتكمفة بالشركةنجاز إلاستخدام محاسبة ا يوفر 1

معمومات عن الوقت الذي تستغرقو كل مرحمة من نجاز إلاستخدام محاسبة اوفر ي 2
 مراحل دورة حياة المنتج،

.457** 222. 

كافية ومالئمة لمساعدة اإلدارة  معموماتفي تقديم نجاز إلاستخدام محاسبة ا يساىم 3
 في اتخاذ القرارات.

.340** 222. 

4 
عمى توفير المعمومات التكاليفية التي تالئم بيئة التصنيع  الشركةدارة اتعمل 
 الحديثة.

.398** 220. 

 .484 *095. .بتخفيض مصروفات التشغيل بما ال يؤثر عمى جودة المنتح الشركةتقوم  5

6 
بتحميل المنتج بتكمفة المواد المباشرة فقط دون تكاليف التشغيل  ةالشركتقوم ادارة 
 األخرى.

.104* .442 

 223. *327 تكاليف التشغيل المتعمقة بالمنتج ثابتة فيما عدا المواد المباشرة. الشركةتعتبر ادارة  7
 019. *310. نجاز( بعين االعتبار إلعامل الزمن )وقت ا الشركةعند قياس تكمفة المنتج تأخذ  8
 015. *321. ةنجاز وبالتالي تقميل التكمفة وزيادة الربحيإلعمى تخفيض وقت ا الشركةتركز ادارة  9
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 000. **497. بتحميل وقياس التكمفة خالل دورة حياة المنتج. الشركةتقوم ادارة  11

11 
بتحديد نقاط االختناق والطاقات غير المستغمة وتعمل عمى  الشركةتيتم ادارة 

 .تغالليااس
.478** .000 

 000. **532. .عمى دراسة المنتجات المنافسة ومقارنتيا بمنتجاتيا الشركةادارة تعمل  12
 000. **511. .نجازإللزيادة اعمى المبيعات  الشركةتركز ادارة  13
 000. **461. .عمى االستجابة السريعة لطمب العمالء الشركةتعمل  14
 068. **243. تياجات وتوقعات وشكاوى المستيمك.باح الشركةادارة  تيتم 15
 000. **449. يجب تخفيضيا لزيادة االنجاز مسؤوليةالى المخزون عمى أنو  الشركةتنظر  16

 2.032تساوي  "56 "ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

 05.عنذ مسحوى داللة   **  01.عنذ مسحوى داللة * 
 

 ( 4جدول رقم  )
 لمتطوير نظم التكاليفحاجة : الثانيمحور لمصدق االتساق الداخمي 

 

 لمتطوير نظم التكاليفحاجة  -2
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
لتخطيط التكمفة في مرحمة تصميم الشركة حاجة لتطوير نظم التكاليف في  يوجد

 المنتج، وخالل دورة حياة المنتج.
.721** .000 

 000. **719. لتطوير نظم التكاليف لتحديد وتخصيص التكمفة عمى المدى الطويل. حاجة يوجد 2

3 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم معمومات تفصيمية عن المنتجات، وعن 

 العمالء، وعن األسعار.
.701** .000 

4 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم معمومات تفصيمية عن السوق، وعن 

 سين.المناف
.817** .000 

حاجة لتطوير نظم التكاليف لتوفير المعمومات الالزمة ألغراض التخطيط  يوجد 5
 االستراتيجي لمتكاليف والجودة.

.837** .000 

ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم معمومات تفصيمية عن مجاالت تحسين  6
 التكمفة المستيدفة عبر سمسمة القيمة.

.810** .000 

7 
ناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتوفير رقابة سابقة وشاممة عمى التكمفة بيدف ى

 تخفيضيا.
.673** .000 

8 
حاجة لتطوير نظم التكاليف لمرقابة عمى أنشطة تحسين وتطوير الجودة  يوجد

 وتدعيم الموقف التنافسي.
.851** 

 
.000 

لتقييم األداء الحالي  ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف إلعطاء معمومات تفصيمية 9
 000. **756. والمستقبمي، وتحسين عممية قياس وتقييم األداء. 
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11 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتوفير تقارير دورية عن مستويات األداء 

 وأنشطة التصميم والتنفيذ، والبيع، وما بعد البيع.
.828** .000 

ومات دقيقة ومالئمة متضمنة تكاليف حاجة لتطوير نظم التكاليف لتوفير معم يوجد 11
 000. **744. البحوث والتطوير، والتخطيط والتصميم، واإلنتاج.

12 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتوفير معمومات عن االبتكار والتطوير، لتشمل 

 البيئة الداخمية والخارجية وأداء المنافسين.
.444** .000 

13 
أكثر دقة عن ربحية المنتج لتقديم معمومات  ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف

 وربحية العمالء. الشركةوربحية 
.563** .000 

حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم منيج متطور لمتسعير يعتمد عمى التوفيق  يوجد 14
 ، األطراف األخرى(.المستيمكبين مصالح جميع األطراف )المنتج، 

.729** .000 

15 
تفصيمية عن الوقت والتكمفة التكاليف لتقديم معمومات  ىناك حاجة لتطوير نظم

 000. **792. لكل مرحمة من مراحل دورة حياة المنتج.

16 
تفصيمية عن تتبع تكاليف ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم معمومات 

 000. **777. األنشطة ومحركات األداء قبل وأثناء اإلنتاج وبعده.

17 
نظم التكاليف في تطوير   السوق تزيد الحاجة إلى ضرورة المنافسة الشديدة في

 الصناعية الفمسطينية. الشركات
.699** .000 

 2.032تساوي  "56 "ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
 05.عنذ مسحوى داللة   **  01.* عنذ مسحوى داللة 

 

 ( 5جدول رقم  )
 تكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجازلل: لثالثاصدق االتساق الداخمي المحور 

 

 التكامل بی  نظم التكالیف ومحاسبة االنجاز -3
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجاز  تحقيقعمى  الشركةتعمل ادارة 

 تخفيض التكمفة بشكل اكبر.تطوير تمك النظم و  رضغب
.544** .000 

توفير لومحاسبة االنجاز  التكامل بين نظم التكاليف بتحقيق الشركةادارة  تيتم 2
 معمومات كافية ومالئمة ألغراض التخطيط والرقابة وتقييم األداء.

.715** .000 

3 
 بيدفومحاسبة االنجاز  التكامل بين نظم التكاليف تحقيقعمى  الشركةادارة  تركز

 اذ القرارات االستراتيجية.توفير معمومات كافية ومالئمة التخ
.272* .041 

4 
 إليجادومحاسبة االنجاز  التكامل بين نظم التكاليف بتحقيق الشركةادارة  تقوم

 حمول لما يكتشف من اختناقات تؤثر عمى كفاءة االداء.
.479** .000 

 000. **674. رضغبومحاسبة االنجاز  التكامل بين نظم التكاليف بتحقيق الشركةادارة  تيتم 5
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 من خالل تحسين الربحية. الشركةألداء  المستمر التحسين

6 
 بيدفومحاسبة االنجاز  التكامل بين نظم التكاليف تحقيقعمى  الشركةادارة  تركز

مداد االدارة بالموارد التي تقيد العممية ككل.  تحميل االنشطة وا 
 

.609** .000 

7 
ومحاسبة االنجاز  لتكاليفالتكامل بين نظم ا تحقيقعمى  الشركةتعمل ادارة 

 تحديد نقاط االختناق والطاقات غير المستغمة وتعمل عمى استغالليا  رضغب
.545** .000 

8 
تطوير ل ومحاسبة االنجاز  التكامل بين نظم التكاليف بتحقيق الشركةادارة  تيتم

 تمك النظم من خالل تخفيض التكمفة وزيادة اإلنجاز.
.461** .000 

إلغاء األنشطة الى  بالشركةومحاسبة االنجاز  بين نظم التكاليف يؤدى التكامل 9
  غير الضرورية.

.513** .000 

11 
الحتفاظ لومحاسبة االنجاز  التكامل بين نظم التكاليف بتحقيق الشركةادارة  تقوم

 بحد ادنى من مخزون االمان ومنع  تراكمو.
.645** .000 

11 
تعزيز لومحاسبة االنجاز  ن نظم التكاليفالتكامل بي بتحقيق الشركةادارة  تيتم

 000. **592. .الربحية خالل المدى الزمنى لدورة حياة المنتج

12 
اعتبار تكمفة الى  بالشركةومحاسبة االنجاز  يؤدى التكامل بين نظم التكاليف

 .العمالة من التكاليف الثابتة
.531** .000 

13 
االىتمام بالعمالء الى  بالشركةنجاز ومحاسبة اال التكامل بين نظم التكاليف يعمل

 و كسب رضاىم.
.562** .000 

 بيدفومحاسبة االنجاز  التكامل بين نظم التكاليف تحقيقعمى  الشركةادارة  تركز 14
 .دعم القدرة التنافسية في السوق

.449** .000 

 الشركةتميز ومحاسبة االنجاز الى  يؤدى التكامل بين نظم التكاليف 15
 .ات جودة عالية قياسا بالمنتجات المنافسةبمنتجات ذ

.634** .000 

16 
 رضغبومحاسبة االنجاز  التكامل بين نظم التكاليف بتحقيق الشركةادارة  تقوم

 التحسين المستمر وتقميص االنحرافات واالخطاء في العمميات.
.517** .000 

17 
 االنجاز ومحاسبة التكامل بين نظم التكاليف بتحقيق الشركةادارة  تيتم
 تبنى طرقًا جديدة ومبتكرة  في تقديم منتجاتيا. بيدف 

.371** .005 

 2.032تساوي  "56 "ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
 05.عنذ مسحوى داللة   **  01.* عنذ مسحوى داللة 
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 ( 6جدول رقم )
 ظم التكاليفمعوقات تطوير ن: الرابعمحور لمصدق االتساق الداخمي 

 

 معوقات تطوير نظم التكاليف -4
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

دراك  ةقناع ال يوجد  2 اإلدارة العميا بأىمية تطوير نظم التكاليف، واعتقادىا لدى وا 
 000. **670. بأن مخرجات النظم المطبقة حاليًا سميمة.

ستحدثة المقترحة لتطوير نظم اإلدارة العميا بالمداخل الملدى معرفة  ال يوجد  0
 التكاليف وأىميتيا.

.801** .000 

 000. **615. ارتفاع تكاليف تطبيق المداخل المقترحة لتطوير نظم التكاليف. 3
 000. **709. لتطبيق المداخل المقترحة لتطوير نظم التكاليف.عدم توفر االمكانيات  4
مقترحة لتطوير نظم التكاليف والبحث عدم توفر الكوادر المؤىمة لتطبيق المداخل ال 5

 .في آليات تطبيقيا
.773** .000 

دراك أىمية تطبيق المداخل المقترحة  6 عدم توفر الخبرة والكفاءة الالزمة لفيم وا 
 000. **756. لتطوير نظم التكاليف.

 167. 186. الظروف السياسية واالقتصادية السائدة. 7
 000. **611. عدم توافر عمالة ذات خبرة. 8
 001. **413. وجود قيود عمى االستيراد والتصدير. 9
 000. **457. عدم وجود سوق لممنتج ) المنافسة ( 22

 2.032تساوي  "56 "ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
 05.عنذ مسحوى داللة   **  01.* عنذ مسحوى داللة 

 

، وذلك بحساب الدراسةلمحاور البنائى  قاالتساالصدق : تم حساب البنائى قاالتساصدق  -ج
رات االستبانة قمعدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمى لفمعامل االرتباط بين 
 حيث 0.05عند مستوى داللة  دالة المبينة( أن جميع معامالت االرتباط 3ويبين الجدول رقم )

الجدولية   tقيمة اكبر من  المحسوبة  tقيمة و 0.05 من  اقللكل فقرة  االحتمالية إن القيمة
 0.230والتى تساوى 
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 ( 7جدول رقم ) 
 والدرجة الكمية لالستبانة محورمعامل االرتباط بين الدرجة الكمية لكل 

 القيمة االحتمالية  معامل االرتباط  البعد م
 000. **460. محاسبة االنجازاستخدام  2
 000. **836. يرلمتطو  نظم التكاليفحاجة    0
التكامل بين نظم التكاليف  3

 ومحاسبة االنجاز
.752** .000 

 000. **488. معوقات تطوير نظم التكاليف 4
 2.032تساوي  "56 "ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

 05.عنذ مسحوى داللة   **  01.* عنذ مسحوى داللة 
 

انة يعنى التاكد من أن االجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر ثبات االستبثبات االستبانة: 
تين قاجرى الباحث خطوات الثبات بطريد قو  ،يا عمى االشخاص نفسيم في وقت آخرتطبيق

 .معامل ألفا كرونباخىما التجزئة النصفية 
 ة التجزئة النصفية:قطري .1

 األسئمة ومعدل الرتبة الفردية األسئمة معدل بين بيرسون ارتباط معامل إيجاد تم      
 سبيرمان ارتباط معامل باستخدام االرتباط معامالت تصحيح تم وقد بعد لكل الرتبة الزوجية

     ر 2 =الثبات معامل :التالية المعادلة حسب لمتصحيح نراو ب

 + ر1                                                              

 نسبيا ثبات كبير ىناك معامل أن ( 8 ) رقم جدول بين وقد ،االرتباط معامل ر حيث      
 من أجمو. صممت الذي لميدف االستبانة تحقيق عمى الباحث يطمئن مما االستبيان لفقرات
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 ( 8جدول رقم ) 
 ة التجزئة النصفيةقطري الثباتمعامل 

  التجزئة النصفية
 عنوان المحور

 
 م

 
القيمة 
 االحتمالية

معامل االرتباط 
 المصحح

معامل 
 االرتباط

 1 محاسبة االنجازاستخدام  338. 505. 0.0000
 2 لمتطوير نظم التكاليفحاجة    886. 940. 0.0000
التكامل بی  نظم التكالیف  659. 794. 0.0000

 ومحاسبة االنجاز
3 

 4 معوقات تطوير نظم التكاليف 568. 725. 0.0000
 جميع المحاور 405. 576. 0.0000

 
 :طريقة ألفا كرونباخ -2
د تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، حيث يوضح الجدول رقم قو       

 ( معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة.9)
 (9جدول رقم )

 االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامالت
 معامل ألفا كرونباخ  العبارات عدد المحور م
 666. 26 محاسبة االنجازاستخدام  2
 946. 27 لمتطوير نظم التكاليفحاجة    0

التكامل بی  نظم التكالیف  3

 ومحاسبة االنجاز
27 .844 

 813. 22 معوقات تطوير نظم التكاليف 4
 

( أن معامالت ألفا كرونباخ قد تراوحت بين 9تظير النتائج المبينة في الجدول رقم )      
، وىي معامالت ثبات مرتفعة، مما يشير الى تمتع االستبانة بالثبات، وبذلك  946.و  666.
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يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة، مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة 
 االستبانة وصالحيتيا لتحميل النتائج، واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 خدمة:األساليإل االحصائية المست -6
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التى تم تجميعيا، قام الباحث باستخدام العديد من       

 ) (SPSSساليب االحصائية المناسبة باستخدام برنامج الحزم االحصائية لمعموم االجتماعيةاأل
 وفيما يمي األساليب االحصائية المستخدمة في تحميل البيانات:

 المئوية لمتعرف عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة.التكرارات والنسب  .2
 المتوسط الحسابي وذلك لمعرفة مدى ارتفاع او انخفاض استجابات أفراد الدراسة.  .0
 الوزن النسبي وذلك لمعرفة مدى ارتفاع او انخفاض استجابات أفراد الدراسة كنسبة مئوية. .3
 تجابات أفراد الدراسة. االنحراف المعياري  لمتعرف عمى مدى انحراف وتشتت اس .4
 اختبار الفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. .5
 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات. .6
 "3لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي "  لمتوسط عينة واحدة  Tاختبار .7
تتبع  (  لمعرفة نوع البيانات ىلSamp;e K – S – 2سمرنوف) –اختبار كولمجروف  .8

  التوزيع الطبيعي أم ال ؟ وىو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات.
 تحميل اختبار التباين االحادي لمفروق بين ثالث متوسطات فأكثر .9
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 السادس الفصل

 
 وتفسيرىا الدراسة نتائ 

 

 

 .عينة الدراسةل الوصف اإلحصائي -

 تحميل واختبار فرضيات الدراسة -
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 :عينة الدراسةل الوصف اإلحصائي: اوالً 
حيث بمغت النسبة المئوية  ،( توزيع العينة حسب متغير الجنس22يبين الجدول رقم ) الجنس: -1

لالناث، ويعزو الباحث ذلمك الى متدنية %، وىي  7% والنسبة المئوية لالناث  93لمذكور 
 طبيعة العمل الصناعى.

 (22جدول رقم )
 ب متغير الجنستوزيع عينة الدراسة حس

 النسبة المئوية العدد الجنس
 %93.1 53 ذكر

 %7.1 4 انثى

 %111 57 المجموع
 

( أن غالبية عينة الدراسة  يعممون محاسبين 22: يتضح من الجدول رقم )المسمى الوظيفي -2
 رئيس قسم المحاسبة%، ثم يمييم 24ثم يمييم المدير حيث بمغت %66.7حيث بمغت نسبتيم 

%، وىذا يدل عمى ان العينة وزعت عمى  7حيث بمغت  خرىأ%، ثم يمييم 20.3حيث بمغت 
 ذوي االختصاص.

 (22جدول رقم )
 حسب المسمى الوظيفيالدراسة عينة توزيع 

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي
 %66.7 38 محاسب

 %12.3 7 رئيس قسم 

 %14.1 8 مدير 

خرىأ  4 7.1% 

 %111 57 المجموع
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أن غالبية عينة الدراسة من حممة درجة  (20رقم )يتضح من خالل الجدول  :العممي المؤىل  -3
%، ثم يمييا 8.8وكانت نسبتيا  فأعمىر ماجستي%، ثم يمييا  86البكالوريوس وكانت نسبتيم 

يطمئن الباحث عمى قدرة افراد العينة عمى تفيم اسئمة % وىذا 5.3وكانت نسبتيا  خرىأ
 بة عمييا.االستبانة واالجا

 (20جدول رقم )
 العممي المؤىل  حسبالدراسة عينة توزيع  

 النسبة المئوية العدد المؤىل
 %86.1 49 بكالوريوس

فأعمىر ماجستي  5 8.8% 

خرىأ  3 5.3% 

 %111 57 المجموع
 
 

( ان غالبية عينة الدراسة  من تخصص المحاسبة 23يتضح من الجدول رقم ) التخصص: -4
%، ثم يمييا 27.5%، ثم يمييا تخصص ادارة االعمال وكانت نسبتيا 63.0حيث بمغت نسبتيم 

%، واخيرا تخصص 20.3التخصصات االخرى في النسبة كاليندسة وغيرىا، حيث بمغت 
 .تنوع الكوادر البشرية من حيث التخصصات %، وىذا يدل عمى 7المالية والمصرفية وبمغت 

 (23جدول رقم )
 صحسب التخصتوزيع عينة الدراسة 

 النسبة المئوية العدد التخصص
 %63.2 36 محاسبة

 %17.5 11 ادارة اعمال

 %7.1 4 مالية ومصرفية

 %12.3 7 أخرى

 %111 57 المجموع
 

( أن غالبيوة عينوة الدراسوة كانوت خبورتيم العمميوة 24يتضح من الجدول رقم ) :سنوات الخبرة -5
وكانوت  سونوات 9 -5من رتيم %، ثم يمييم َمن خب 38.6وكانت نسبتيا  سنوات 5اقل من 
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%، وىوذا 09.8وكانوت نسوبتيم   ،كثرأسونوات فو 22%، ثم يموييم َمون خبورتيم 32.6نسبتيم 
 يدل عمى ان عينة الدراسة لدييم خبرة عالية.

 سنوات الخبرةحسب توزيع عينة الدراسة  (24جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد الخبرة العممية 

سنوات 5اقل من   22 38.6% 

سنوات 9 -5من   18 31.6% 

كثر  أسنوات ف 22  17 29.8% 

 %111 57 المجموع
 

 تنتمى اليو الشركة: التي الصناعي القطاع -6
 ومن الشركات متخصصة في إنتاج األثاث،  %28.8( أن 25يبين جدول رقم )       
% من الشركات  12.3و  ،لنسيج والمالبسامن الشركات متخصصة في إنتاج  25.6%

% من الشركات متخصصة في إنتاج األغذية 27.5و  ،المنتجات المعدنية في إنتاج متخصصة
% من الشركات  8.8و  % من الشركات متخصصة في إنتاج الباطون، 7والمشروبات، و 

حيث إن ىناك  وىذه تعتبر نقطة إيجابية في العينة اإللكترونية االجيزة متخصصة في إنتاج
الدراسة من حيث  ى غالبية فروع الصناعة، مما يقوي عينةتنوع في عينة الدراسة بحيث تغط
 الشمول وتغطيتيا لمعظم القطاعات.

  (25جدول رقم ) 
 الشركة اليوقطاع الصناعة التي تنتمي حسب توزيع عينة الدراسة 

 النسبة المئوية العدد الخبرة العممية 
 %28.8 16 األثاث

 %25.6 15 النسيج والمالبس

ةالمنتجات المعدني  7 12.3% 

 %17.5 11 األغذية والمشروبات

 %7.1 4 الباطون

اإللكترونية االجيزة  5 8.8% 

 %111 57 المجموع
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 :النشاطي الشركةمدة ممارسة  -7
مدة ممارسة نشاطيا "أقل  الشركات الصناعية%" من 24.2( أن "  26جدول رقم )  نيبي      
 22إلوووى  5ة ممارسووة نشوواطيا "موون موود الشووركات الصووناعية%" موون 24.2و "  ،سوونوات" 5موون 

 25إلووى أقوول موون  22موودة ممارسووة نشوواطيا "موون  الشووركات الصووناعية موون 02.2سوونوات"، و " 
 .سنة 26اكثر من  مدة ممارسة نشاطيا الشركات الصناعية%" من 52.9سنة"، و " 

 (26جدول رقم )
 النشاطي الشركةمدة ممارسة توزيع عينة الدراسة حسب 

النشاطي الشركةمدة ممارسة   النسبة المئوية العدد 
سنوات 5اقل من   8 14.1% 

سنوات 22-5من   8 14.1% 

سنة 25-22من   12 21.1% 

سنة 26اكثر من   29 51.9% 

 %111 57 المجموع
 
 :لمشركةالشكل القانوني  -8

" و فردية شركة القانوني "شكميا  الشركات %" من 54.4( أن " 27جدول رقم )  نيبي      
 الشركات%" من 5.3شكميا القانوني "شركة مساىمة خاصة"، و"  الشركاتن %" م42.4
 .شركة مساىمة عامة مثل  "ى"أخر القانوني " شكميا

 (27جدول رقم )
 شركةلمالشكل القانوني توزيع عينة الدراسة حسب 

لمشركةالشكل القانوني   النسبة المئوية العدد 
فردية شركة  31 54.4% 

 %41.4 23 مساىمة خاصة

خرىأ  3 5.3% 

 %111 57 المجموع
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 الموظفينبمغ عدد  الشركات%" من  24( أن "  28جدول رقم )  نيبي :الشركة موظفيعدد  -9
 22 -5من  " يايف الموظفينبمغ عدد  الشركات%" من 38.6"، و " موظفين 5أقل من  " يايف

 8.8و "   "ظفاً مو  02 -22"من  يايبمغ عدد العمال ف الشركات%" من  38.8و   "، موظفين
 ". موظفًا فاكثر 02"  يايف الموظفينبمغ عدد  الشركات من

 الشركة موظفي عددتوزيع عينة الدراسة حسب  (28جدول رقم )
الشركةعدد الموظفين في   النسبة المئوية العدد 

موظفين 5أقل من   8 24.2% 
موظفين 22 -5من   00 38.6% 
موظفاً  02 -22من   00 38.6% 
فاكثرموظفًا  02  5 8.8% 

%111 57 المجموع  
 

 :نظام التكاليف المستخدم في الشركة -22
% من عينة الدراسة يعتبرون أن نظام التكاليف  00.8( أن  29يبين جدول رقم )       

في الشركات ىو نظام يدوي، وىي نسبة قميمة في حين أن غالبية الشركات تستخدم  المستخدم
 .ظامين اليدوي والمحوسبالمحوسب أو الجمع بين الن النظام
 ويرى الباحث أن االعتماد عمى النظم المحاسبية المحوسبة ينسجم مع بيئة األعمال      

 المتطورة والمتسارعة، وأن الشركات الصناعية في قطاع غزة تعمل عمى تطوير أنظمتيا
 وماتوتستخدم البرامج المحاسبية المختمفة بغرض تمبية االحتياجات المتزايدة من المعم

 السرعة المطموبة.ببالمواصفات و 
 (29جدول رقم )

 ةظام التكاليف المستخدم في الشركنتوزيع عينة الدراسة حسب 
 النسبة المئوية العدد نظام التكاليف المستخدم

 %22.8 13 نظام يدوي

 %38.6 22 نظام آلي )حاسوب (

 %38.6 22 يدوي وآلي

 %111 57 المجموع
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 :فرضيات الدراسة تحميل واختبار -ثانياً 
لتحميل فقرات االستبانة،  (One Sample T test)لمعينة الواحدة  Tم استخدام اختبار ت      

المحسوبة  tوتكون الفقرة ايجابية بمعنى ان افراد العينة يوافقون عمى محتواىا اذا كانت قيمة 
والوزن  0.05ل من ) او القيمة االحتمالية اق 2.05الجدولية والتي تساوي  tاكبر من قيمة 

% (، وتكون الفقرة سمبية بمعنى ان افراد العينة ال يوافقون عمى محتواىا 62النسبي اكبر من 
) او القيمة  2.032الجدولية والتي تساوي  tالمحسوبة اصغر من قيمة  tاذا كانت قيمة 

كبر من %(، واذا كان مستوى الداللة ا62زن النسبي اقل من و وال 2.25اقل من  ةاالحتمالي
  تكون اراء العينة في الفقرة متوسطة. 2.25

 
  :تحميل واختبار فرضيات الدراسة -

 الشركاتقياس وتقييم اداء  فىاستخدام محاسبة االنجاز  يساىم: ىاألول يةالفرضتحميل 
  .الصناعية الفمسطينية بما يتالءم مع االتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية

( والذي يبين اراء 02لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) t تم استخدام اختبار      
قياس وتقييم اداء  فىاستخدام محاسبة االنجاز ) المحور االولالدراسة في فقرات افراد عينة 
  (الشركات

 :مييحسإل الوزن النسبي ىي كما  اً يالنتائ  أن أعمى ثالث فقرات مرتبة تنازل نيوتب
 مةي، والق. 882 اريي%"، بانحراف مع87.72" بمغ الوزن النسبي "  24 في الفقرة رقم " -2

الصناعية  الشركاتإدارة عمى أن  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
 .الفمسطينية تعمل عمى االستجابة السريعة لطمب العمالء

 مةي، والق 2.747 اريياف مع%"، بانحر  87.37" بمغ الوزن النسبي "  23في الفقرة رقم "  -0
الصناعية  الشركاتإدارة عمى أن  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال

 .نجازإللزيادة اعمى المبيعات  تركزالفمسطينية 
 مةي، والق .922 اريي%"، بانحراف مع 84.92" بمغ الوزن النسبي "  25في الفقرة رقم "  -3

الصناعية  الشركاتإدارة عمى أن  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
 .باحتياجات وتوقعات وشكاوى المستيمك الفمسطينية تيتم
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 :يلي كما لها النسبي الوزن حسب تنازليا   مرتبة فقرات ثالث أقل أن النتائج تبين كما
 مةي، والق 2.23 اريي%"، بانحراف مع 56.84" بمغ الوزن النسبي "  6في الفقرة رقم "  -2

الصناعية  الشركاتإدارة عمى أن  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
 .تكاليف التشغيل األخرىو تقوم بتحميل المنتج بتكمفة المواد المباشرة الفمسطينية 

 مةي، والق 2.22 اريي%"، بانحراف مع 60.46" بمغ الوزن النسبي "  7في الفقرة رقم "  -0
الصناعية  الشركاتإدارة عمى أن  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةيحتمالاال

 الفمسطينية تعتبر تكاليف التشغيل المتعمقة بالمنتج ثابتة فيما عدا المواد المباشرة.
 مةي، والق 2.32 اريي%"، بانحراف مع 69.47" بمغ الوزن النسبي "  5في الفقرة رقم "  -3

الصناعية  الشركاتإدارة عمى أن  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222"  تساوي ةياالحتمال
 .تقوم بتخفيض مصروفات التشغيل بما ال يؤثر عمى جودة المنتحالفمسطينية 

 فىالصناعية الفمسطينية محاسبة االنجاز  الشركاتاستخدام وبشكل عام كانت نتيجة       
، اذ بمغ المتوسط ايجابية الحديثة لممحاسبة اإلداريةقياس وتقييم اداء بما يتالءم مع االتجاىات 

، 3.96( الشركاتقياس وتقييم اداء  فىاستخدام محاسبة االنجاز الحسابي لجميع فقرات )
المحسوبة المطمقة  t% " وقيمة 62% وىي اكبر الوزن النسبي المحايد " 79.02والوزن النسبي 

والقيمة االحتمالي تساوي  0.230ي تساوي الجدولية والت tوىي اكبر من قيمة  60.6تساوي 
(، مما يدل .477، كما بمغ االنحراف المعياري لالسئمة مجتمعة )2.25وىي اقل من  2.222
عند مستوى  الشركاتقياس وتقييم اداء  فىستخدام محاسبة االنجاز الو يوجد اثر ايجابي عمى ان
 0.05داللة 
استخدام محاسبة  يساىم اى انو ،االولى قبول الفرضيةوبناًء عمي النتائج السابقة يتم       

الصناعية الفمسطينية بما يتالءم مع االتجاىات الحديثة  الشركاتقياس وتقييم اداء  فىاالنجاز 
 ،(0222دراسة اليأمور) و  ،( 0223)  وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة الكومي .لممحاسبة اإلدارية

دراسة المعاضيدى والحديدي و  ،( 0229غير )دراسة الصو  ،( 0229)  الشرعودراسة 
 .Richard Moore,2010 ))دراسة و  ،(0227)
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 ( 02جدول رقم ) 
 (الشركاتقياس وتقييم اداء  فىاستخدام محاسبة االنجاز ) المحور االولفقرات تحميل 

 

 م
 

 الفقرات
متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 وزن نسبي
% 

 

قيمة  tيمة ق
 احتمالية

 

 الترتيإل

 بالشركةنجاز إلاستخدام محاسبة ا يوفر 1
 .قياسات دقيقة وموضوعية لمتكمفة

4.21 .749 %84.21 

 

42.4 

 

.000 

 

4 

 

2 
معمومات عن نجاز إلاستخدام محاسبة اوفر ي

الوقت الذي تستغرقو كل مرحمة من مراحل دورة 
 .حياة المنتج

4.10 .771 %82.11 40.1 .000 5 

3 
 في تقديمز نجاإلاستخدام محاسبة ا يساىم

ساعدة اإلدارة في معمومات كافية ومالئمة لم
 اتخاذ القرارات

4.10 .748 %82.11 41.4 .000 5 

4 
عمى توفير المعمومات  الشركةدارة اتعمل 

 التكاليفية التي تالئم بيئة التصنيع الحديثة.
3.94 .933 %78.95 31.9 .000 9 

5 
بتخفيض مصروفات التشغيل بما  الشركةتقوم 
 .ؤثر عمى جودة المنتحال ي

3.47 1.31 %69.47 20.0 .000 20 

6 
بتحميل المنتج بتكمفة المواد  الشركةتقوم ادارة 

 المباشرة فقط دون تكاليف التشغيل األخرى.
2.84 1.13 %56.84 18.9 .000 24 

7 
تكاليف التشغيل المتعمقة  الشركةتعتبر ادارة 

 بالمنتج ثابتة فيما عدا المواد المباشرة.
3.12 1.01 %62.46 23.1 .000 23 

8 
عامل  الشركةعند قياس تكمفة المنتج تأخذ 

 نجاز( بعين االعتبارإلالزمن )وقت ا
3.86 1.27 %77.19 22.8 .000 22 

9 
نجاز إلعمى تخفيض وقت ا الشركةتركز ادارة 

 وبالتالي تقميل التكمفة وزيادة الربحية.
4.01 .972 %80.35 31.1 .000 8 

11 
بتحميل وقياس التكمفة خالل  الشركةادارة تقوم 

 دورة حياة المنتج.
4.08 1.07 %81.75 28.7 .000 6 

11 
بتحديد نقاط االختناق  الشركةتيتم ادارة 

  استغالليا والطاقات غير المستغمة وتعمل عمى
4.07 .961 %81.40 31.9 .000 7 

12 
عمى دراسة المنتجات  الشركةادارة تعمل 

 .نتيا بمنتجاتياالمنافسة ومقار 
4.21 .977 %84.21 32.5 .000 4 

13 
لزيادة عمى المبيعات  الشركةتركز ادارة 

 نجازإلا
4.36 .747 %87.37 44.1 .000 0 
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14 
عمى االستجابة السريعة لطمب  الشركةتعمل 
 .العمالء

4.38 .881 %87.72 37.5 .000 2 

15 
باحتياجات وتوقعات وشكاوى  الشركةادارة  تيتم
 تيمك.المس

4.24 .911 %84.91 35.1 .000 3 

16 
 مسؤوليةالى المخزون عمى أنو  الشركةتنظر 

 يجب تخفيضيا لزيادة االنجاز
3.78 1.06 %75.79 26.8 .000 22 

  000. 62.6 79.21 477. 3.96 جميع الفقرات 
          2.032تساوي  "56 "ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

 

الصناعية الفمسطينية  الشركاتفي المعمول بيا أن نظم التكاليف : ةالثاني يةالفرضتحميل 
 بحاجة لمتطوير استجابة لالتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية.

( والذي يبين اراء افراد عينة 02لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في الجدول ) tتم استخدام اختبار  
 (نظم التكاليف لمتطويرحاجة ) ور الثانىالمحالدراسة في فقرات 

 :مييحسإل الوزن النسبي ىي كما  اً يالنتائ  أن أعمى ثالث فقرات مرتبة تنازل نيوتب
 مةيوالق،  2.872 اريي%"، بانحراف مع 84.92" بمغ الوزن النسبي "  27في الفقرة رقم "  -2

المنافسة الشديدة في  ن "عمى أ دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
 . الصناعية الفمسطينية الشركاتنظم التكاليف في السوق تزيد الحاجة إلى ضرورة تطوير 

مة يوالق،  .982اريي%"، بانحراف مع 82.72" بمغ الوزن النسبي "  9في الفقرة رقم "  -0
لتطوير ىناك حاجة  عمى أن " دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال

إلعطاء معمومات تفصيمية لتقييم األداء الحالي  الصناعية الفمسطينية الشركاتفي نظم التكاليف 
 والمستقبمي، وتحسين عممية قياس وتقييم األداء.

مة يوالق، 2.24اريي%"، بانحراف مع 82.35" بمغ الوزن النسبي "  4في الفقرة رقم "  -3
ىناك حاجة لتطوير  عمى أن " دليمما  2.25من "، وىي أقل  2.222تساوي "  ةياالحتمال

لتقديم معمومات تفصيمية عن السوق، وعن  الصناعية الفمسطينية الشركاتفي نظم التكاليف 
 المنافسين.

 :مييًا حسإل الوزن النسبي ىي كما  یالنتائ  أن أقل ثالث فقرات مرتبة تنازل نيكما تب
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 مةي، والق2.26 اريي%"، بانحراف مع 74.39 " بمغ الوزن النسبي " 26في الفقرة رقم "  -2
ىناك حاجة لتطوير  عمى أن " دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال

تفصيمية عن تتبع تكاليف لتقديم معمومات  الصناعية الفمسطينية الشركاتفي نظم التكاليف 
 األنشطة ومحركات األداء قبل وأثناء اإلنتاج وبعده.

مة يوالق، 2.26 اريي%"، بانحراف مع 74.74" بمغ الوزن النسبي "  22لفقرة رقم " في ا -0
ىناك حاجة لتطوير  عمى أن " دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال

لتوفير تقارير دورية عن مستويات األداء  الصناعية الفمسطينية الشركاتفي نظم التكاليف 
 يذ، والبيع، وما بعد البيع.وأنشطة التصميم والتنف

مة ي، والق2.26 اريي%"، بانحراف مع 74.74" بمغ الوزن النسبي "  6في الفقرة رقم "  -3
ىناك حاجة لتطوير  عمى أن " دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال

مجاالت تحسين لتقديم معمومات تفصيمية عن  الصناعية الفمسطينية الشركاتنظم التكاليف في 
 التكمفة المستيدفة عبر سمسمة القيمة.

، اذ بمغ المتوسط الحسابي لجميع ايجابية نظم التكاليف لمتطويرحاجة وبشكل عام كانت       
% وىي اكبر الوزن النسبي المحايد " 77.75، والوزن النسبي يساوي 3.88فقرات تساوي 

الجدولية والتي تساوي  tي اكبر من قيمة وى 39.06المحسوبة المطمقة تساوي  t% " وقيمة 62
، كما بمغ االنحراف المعياري  2.25وىي اقل من  2.222والقيمة االحتمالي تساوي  0.230

 نظم التكاليف لمتطويرحاجة (، مما يدل عمى انو يوجد اثر ايجابي لبعد .747لالسئمة مجتمعة )
  0.05عند مستوى داللة 

في المعمول بيا أن نظم التكاليف ، اى الثانية لسابقة يتم قبول الفرضيةوبناًء عمي النتائج ا      
 الصناعية الفمسطينية بحاجة لمتطوير استجابة لالتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية. الشركات

 Khajoviدراسة )و  ( 0222)فخر ،ودراسة  ( 0222)، طيفوردراسة  وتتفق ىذه النتيجة مع
and Nazm, 2012)  دراسة و((Sheldon, et al,2011. 
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 ( 02جدول رقم ) 
 (نظم التكاليف لمتطويرحاجة ) المحور الثانىفقرات تحميل 

 

 م
 

 الفقرات
متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 وزن نسبي
% 

 

قيمة  tيمة ق
 احتمالية

 

 الترتيإل

1 
الشركة حاجة لتطوير نظم التكاليف في  يوجد

لتخطيط التكمفة في مرحمة تصميم المنتج، 
 خالل دورة حياة المنتج.و 

3.86 .989 %77.19 29.4 .000 8 

2 
حاجة لتطوير نظم التكاليف لتحديد  يوجد

 وتخصيص التكمفة عمى المدى الطويل.
3.91 .950 %78.25 31.0 .000 5 

3 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم 

معمومات تفصيمية عن المنتجات، وعن العمالء، 
 وعن األسعار

3.84 .996 %76.84 29.1 .000 9 

4 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم 
 معمومات تفصيمية عن السوق، وعن المنافسين.

4.01 1.04 %80.35 29.0 .000 3 

5 
حاجة لتطوير نظم التكاليف لتوفير  يوجد

المعمومات الالزمة ألغراض التخطيط 
 االستراتيجي لمتكاليف والجودة.

3.84 1.04 %76.84 27.6 .000 9 

6 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم 
معمومات تفصيمية عن مجاالت تحسين التكمفة 

 المستيدفة عبر سمسمة القيمة.
3.73 1.06 %74.74 26.5 .000 22 

7 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتوفير رقابة 

 سابقة وشاممة عمى التكمفة بيدف تخفيضيا.
3.82 1.05 %76.49 27.3 .000 22 

8 
حاجة لتطوير نظم التكاليف لمرقابة عمى  يوجد

أنشطة تحسين وتطوير الجودة وتدعيم الموقف 
 التنافسي

3.82 1.07 %76.49 26.9 .000 22 

9 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف إلعطاء 
معمومات تفصيمية لتقييم األداء الحالي 
 والمستقبمي، وتحسين عممية قياس وتقييم األداء. 

4.03 .981 %80.70 31.0 .000 0 

11 

ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتوفير تقارير 
دورية عن مستويات األداء وأنشطة التصميم 

 والتنفيذ، والبيع، وما بعد البيع.
 

3.73 1.06 %74.74 26.6 .000 22 
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11 
حاجة لتطوير نظم التكاليف لتوفير  يوجد

معمومات دقيقة ومالئمة متضمنة تكاليف 
 والتصميم، واإلنتاج. والتطوير والتخطيطوث البح

3.87 .964 %77.54 30.3 .000 7 

12 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتوفير 
معمومات عن االبتكار والتطوير، لتشمل البيئة 

 الداخمية والخارجية وأداء المنافسين.
3.89 1.04 %77.89 28.0 .000 6 

13 
ديم ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتق

أكثر دقة عن ربحية المنتج وربحية معمومات 
 وربحية العمالء الشركة

3.91 .892 %78.25 33.1 .000 5 

14 

حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم منيج  يوجد
التوفيق بين مصالح  متطور لمتسعير يعتمد عمى

، األطراف المستيمك)المنتج، األطراف جميع
 األخرى(

3.94 1.05 %78.95 28.1 .000 4 

15 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم 

تفصيمية عن الوقت والتكمفة لكل مرحمة معمومات 
 من مراحل دورة حياة المنتج.

3.86 1.02 %77.19 28.4 .000 8 

16 
ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم 

تفصيمية عن تتبع تكاليف األنشطة معمومات 
 ج وبعده.ومحركات األداء قبل وأثناء اإلنتا

3.71 1.16 %74.39 24.1 .000 23 

17 
المنافسة الشديدة في السوق تزيد الحاجة إلى 

 الشركاتنظم التكاليف في ضرورة تطوير 
 الصناعية الفمسطينية.

4.24 .871 %84.91 36.7 .000 2 

  000. 39.2 %77.75 747. 3.88 جميع الفقرات 
               2.032تساوي  "65 "رجة حرية ود  0.05الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

 
قياس وتقييم الى محاسبة االنجاز و نظم التكاليف  التكامل بينيؤدى  : ةالثالث يةالفرضتحميل 

 الصناعية الفمسطينية في تحقيق أىدافيا. الشركاتداء ومساعدة اال
( والذي يبين اراء 00) لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار       

 (التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجاز) المحور الثالثافراد عينة الدراسة في فقرات 
 :مييحسإل الوزن النسبي ىي كما  اً يالنتائ  أن أعمى ثالث فقرات مرتبة تنازل نيوتب

 مةي، والق 2.863 اريي%"، بانحراف مع 82.42" بمغ الوزن النسبي "  25في الفقرة رقم "  -2
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 التكامل بين نظم التكاليفعمى  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
بمنتجات ذات جودة عالية  الفمسطينيةالصناعية  الشركاتتميز ومحاسبة االنجاز يؤدى الى 

 .قياسا بالمنتجات المنافسة
 مةي، والق 2.894 ارييحراف مع%"، بان 82.25" بمغ الوزن النسبي "  24في الفقرة رقم "  -0

الصناعية  الشركاتادارة عمى  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
دعم القدرة  بيدفالتكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجاز  تحقيقعمى  تركزالفمسطينية 

 .التنافسية في السوق
 مةي، والق 2.844 اريي%"، بانحراف مع 82.72" بمغ الوزن النسبي "  2في الفقرة رقم "  -3

الصناعية  الشركاتادارة عمى  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
تطوير تمك  رضغبالتكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجاز  تحقيقالفمسطينية تعمل عمى 

 تخفيض التكمفة بشكل اكبر.النظم و 
 :مييًا حسإل الوزن النسبي ىي كما يث فقرات مرتبة تنازلالنتائ  أن أقل ثال نيكما تب

 مةي، والق 2.7 اريي%"، بانحراف مع 69.47" بمغ الوزن النسبي "  3في الفقرة رقم "  -2
الصناعية  الشركاتادارة عمى  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال

توفير  بيدفومحاسبة االنجاز  لتكاليفالتكامل بين نظم ا تحقيقعمى  تركزالفمسطينية 
 معمومات كافية ومالئمة التخاذ القرارات االستراتيجية.

 مةي، والق 2.23 اريي%"، بانحراف مع 72.53" بمغ الوزن النسبي "  22في الفقرة رقم "  -0
الصناعية  الشركاتادارة عمى  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
تعزيز الربحية خالل لومحاسبة االنجاز  التكامل بين نظم التكاليف بتحقيق تيتمنية الفمسطي

 .المدى الزمنى لدورة حياة المنتج
 مةي، والق 2.27 اريي%"، بانحراف مع 72.88" بمغ الوزن النسبي "  20في الفقرة رقم "  -3

 مل بين نظم التكاليفالتكاان  عمى دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
الفمسطينية يؤدى الى اعتبار تكمفة العمالة من الصناعية  الشركاتفي ومحاسبة االنجاز 

 التكاليف الثابتة.
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اذ بمغ  ايجابية، التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجازوبشكل عام كانت درجة       
% وىي اكبر 76.26ي يساوي ، والوزن النسب3.82فقرات تساوي الالمتوسط الحسابي لجميع 
 tوىي اكبر من قيمة  55.0المحسوبة المطمقة تساوي  t% " وقيمة 62الوزن النسبي المحايد " 
كما  .،2.25وىي اقل من  2.222والقيمة االحتمالي تساوي  0.230الجدولية والتي تساوي 

ايجابي لبعد مما يدل عمى انو يوجد اثر  (.502) بمغ االنحراف المعياري لالسئمة مجتمعة
 0.05عند مستوى داللة  التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجاز

نظم التكاليف  التكامل بينيؤدى ، اى انو الثالثة وبناًء عمي النتائج السابقة يتم قبول الفرضية   
الصناعية الفمسطينية في تحقيق  الشركاتداء ومساعدة االقياس وتقييم الى محاسبة االنجاز و 
ودراسة  ،( 0222دراسة اليأمور) و  ،( 0222صموئيل )وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة  ىدافيا.أ

دراسة المعاضيدى و  ،( 0229الجنابي )ودراسة  ،( 0229دراسة الصغير )و  ،( 0222) سيد
 .( 0227والحديدي ) 

 ( 00جدول رقم ) 
 (نجازالتكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة اال) المحور الثالثفقرات تحميل 

 

 م
 

 الفقرات
متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 وزن نسبي
% 

 

قيمة  tيمة ق
 احتمالية

 

 الترتيإل

1 
التكامل بين نظم  تحقيقعمى  الشركةتعمل ادارة 

تطوير تمك  رضغبالتكاليف ومحاسبة االنجاز 
 تخفيض التكمفة بشكل اكبر.النظم و 

4.03 .844 %80.70 36.0 .000 3 

2 
التكامل بين نظم  بتحقيق الشركةادارة  تيتم

توفير معمومات كافية لومحاسبة االنجاز  التكاليف
 ومالئمة ألغراض التخطيط والرقابة وتقييم األداء.

3.93 1.04 %78.60 28.2 .000 5 

3 

التكامل بين نظم  تحقيقعمى  الشركةادارة  تركز
توفير  بيدفومحاسبة االنجاز  التكاليف

القرارات  معمومات كافية ومالئمة التخاذ
 االستراتيجية.

3.47 1.07 %69.47 24.4 .000 27 

4 

التكامل بين نظم  بتحقيق الشركةادارة  تقوم
حمول لما  إليجادومحاسبة االنجاز  التكاليف

 يكتشف من اختناقات تؤثر عمى كفاءة االداء.
 

3.68 .928 %73.68 29.9 .000 23 



77 

 

5 
التكامل بين نظم  بتحقيق الشركةادارة  تيتم
التحسين  رضغبومحاسبة االنجاز  لتكاليفا

 من خالل تحسين الربحية. الشركةألداء  المستمر
3.86 .934 %77.19 31.1 .000 8 

6 
التكامل بين نظم  تحقيقعمى  الشركةادارة  تركز

تحميل االنشطة  بيدفومحاسبة االنجاز  التكاليف
مداد االدارة بالموارد التي تقيد العممية ككل.  وا 

3.86 1.00 %77.19 28.9 .000 8 

7 

التكامل بين نظم  تحقيقعمى  الشركةتعمل ادارة 
تحديد نقاط  رضغبومحاسبة االنجاز  التكاليف

االختناق والطاقات غير المستغمة وتعمل عمى 
 استغالليا 

3.84 .921 %76.84 31.4 .000 22 

8 
التكامل بين نظم  بتحقيق الشركةادارة  تيتم

تطوير تمك النظم ل جاز ومحاسبة االن التكاليف
 من خالل تخفيض التكمفة وزيادة اإلنجاز.

3.89 .957 %77.89 30.7 .000 6 

9 
ومحاسبة  يؤدى التكامل بين نظم التكاليف

إلغاء األنشطة غير الى  بالشركةاالنجاز 
  الضرورية.

3.71 .995 %74.39 28.2 .000 20 

11 
التكامل بين نظم  بتحقيق الشركةادارة  تقوم
الحتفاظ بحد ادنى لومحاسبة االنجاز  تكاليفال

 من مخزون االمان ومنع  تراكمو.
3.64 1.10 %72.98 24.8 .000 24 

11 
التكامل بين نظم  بتحقيق الشركةادارة  تيتم

تعزيز الربحية لومحاسبة االنجاز  التكاليف
 .خالل المدى الزمنى لدورة حياة المنتج

3.52 1.13 %70.53 23.4 .000 26 

12 
ومحاسبة  يؤدى التكامل بين نظم التكاليف

اعتبار تكمفة العمالة من الى  بالشركةاالنجاز 
 .التكاليف الثابتة

3.54 1.07 %70.88 25.0 .000 25 

13 
ومحاسبة  التكامل بين نظم التكاليف يعمل

االىتمام بالعمالء و كسب الى  بالشركةاالنجاز 
 رضاىم.

3.94 .952 %78.95 31.2 .000 4 

14 
التكامل بين نظم  تحقيقعمى  الشركةادارة  تركز

دعم القدرة  بيدفومحاسبة االنجاز  التكاليف
 .التنافسية في السوق

4.05 .894 %81.05 34.1 .000 0 

15 
 ومحاسبة االنجاز يؤدى التكامل بين نظم التكاليف

 بمنتجات ذات جودة عالية قياسا الشركةتميز الى  
4.07 .863 %81.40 35.6 .000 2 
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 .بالمنتجات المنافسة 
التكامل بين نظم  بتحقيق الشركةادارة  تقوم 26

التحسين  رضغبومحاسبة االنجاز  التكاليف
المستمر وتقميص االنحرافات واالخطاء في 

 العمميات.

3.77 .845 %75.44 33.6 .000 7 

  التكامل بين نظم التكاليف بتحقيق الشركةادارة  تيتم 27
 تبنى طرقًا جديدة ومبتكرة   بيدفومحاسبة االنجاز 
 في تقديم منتجاتيا.

3.87 .867 %77.54 33.7 .000 7 

  000. 55.2 76.16% 520. 3.80 جميع الفقرات 
               2.032تساوي  "56 "ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

 

 الشركاتتطوير نظم التكاليف في  معوقات يمكن أن تحد من توجد: ةالرابع يةالفرضتحميل 
 الصناعية الفمسطينية.

( والذي يبين اراء 03لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار       
 (تطوير نظم التكاليفمعوقات ) المحور الرابعافراد عينة الدراسة في فقرات 

 :مييحسإل الوزن النسبي ىي كما  اً يالنتائ  أن أعمى ثالث فقرات مرتبة تنازل نيوتب
 مةي، والق 2.788 اريي%"، بانحراف مع 85.62" بمغ الوزن النسبي "  9في الفقرة رقم "  -2

وجود قيود عمى االستيراد ان عمى  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
 الصناعية الشركات تحد من تطوير نظم التكاليف فيالتي معوقات من اىم ال والتصدير
 .الفمسطينية

 مةي، والق 2.922 اريي%"، بانحراف مع 80.22" بمغ الوزن النسبي "  7في الفقرة رقم "  -0
الظروف السياسية  انعمى  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال

الصناعية  شركاتالتحد من تطوير نظم التكاليف في التي معوقات من الواالقتصادية السائدة 
 .الفمسطينية

 مةي، والق 2.28 اريي%"، بانحراف مع76.49" بمغ الوزن النسبي "  22في الفقرة رقم "  -3
 عدم وجود سوق لممنتج ان عمى  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال

الصناعية  الشركاتتحد من تطوير نظم التكاليف في التي معوقات من ال ) المنافسة (
 .الفمسطينية



79 

 

 :مييًا حسإل الوزن النسبي ىي كما  یالنتائ  أن أقل ثالث فقرات مرتبة تنازل نيكما تب
 مةي، والق 2.05 اريي%"، بانحراف مع 62.35" بمغ الوزن النسبي "  6في الفقرة رقم "  -2

ة والكفاءة عدم توفر الخبر ان عمى  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
دراك أىمية تطبيق المداخل المقترحة لتطوير نظم التكاليف التي معوقات من ال الالزمة لفيم وا 

 .الصناعية الفمسطينية الشركاتتحد من تطوير نظم التكاليف في 
 مةي، والق 2.27 اريي%"، بانحراف مع 64.02" بمغ الوزن النسبي "  4في الفقرة رقم "  -0

من عدم توفر االمكانيات ان عمى  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
 .الصناعية الفمسطينية الشركاتتحد من تطوير نظم التكاليف في التي معوقات ال
 مةي، والق 2.02 اريي%"، بانحراف مع 65.06" بمغ الوزن النسبي "  0في الفقرة رقم "  -3

معرفة اإلدارة العميا عدم انعمى  دليمما  2.25"، وىي أقل من  2.222تساوي "  ةياالحتمال
من  ياارتفاع تكاليف تطبيقو بالمداخل المستحدثة المقترحة لتطوير نظم التكاليف وأىميتيا 

 .الصناعية الفمسطينية الشركاتتحد من تطوير نظم التكاليف في التي معوقات ال

اذ  الصناعية الفمسطينية تالشركافي  تطوير نظم التكاليفلمعوقات  ىناكوبشكل عام       
، والوزن 3.52( تساوي تطوير نظم التكاليفمعوقات بمغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات )

المحسوبة  t% " وقيمة 62% وىي اكبر من الوزن النسبي المحايد " 72.39النسبي يساوي 
االحتمالي والقيمة  0.230الجدولية والتي تساوي  tوىي اكبر من قيمة  37.85المطمقة تساوي 

.(، 699، كما بمغ االنحراف المعياري لالسئمة مجتمعة ) 2.25وىي اقل من  2.222تساوي 
 .0.05عند مستوى داللة  تطوير نظم التكاليفلمعوقات  وجودمما يدل عمى 

ىناك معوقات يمكن أن تحد  أي ان، الرابعة وبناًء عمي النتائج السابقة يتم قبول الفرضية      
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة  الصناعية الفمسطينية. الشركاتنظم التكاليف في  تطويرمن 

دراسة الصغير و (  0229) ،الشرع دراسة و  ( 0222دراسة عبد العزيز)و (  0224)  محفوظ،
(0229 ) 
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 ( 03جدول رقم ) 

 (تطوير نظم التكاليفمعوقات ) المحور الرابعفقرات تحميل 
 

 م
 

متوسط  الفقرات
 حسابي

انحراف 
 معياري

 وزن نسبي
% 

 

 tيمة ق
قيمة 
 احتمالية

 

 الترتيإل

1 
دراك  ةقناع ال يوجد  اإلدارة العميا بأىمية لدى وا 

تطوير نظم التكاليف، واعتقادىا بأن مخرجات 
 النظم المطبقة حاليًا سميمة.

3.50 1.35 %70.18 
 

19.3 

 

 
.000 

 
4 

2 
اإلدارة العميا بالمداخل لدى معرفة  ال يوجد 

  حة لتطوير نظم التكاليف وأىميتيالمستحدثة المقتر ا
3.26 1.20 %65.26 20.4 .000 7 

3 
ارتفاع تكاليف تطبيق المداخل المقترحة لتطوير 

 نظم التكاليف.
3.26 1.09 %65.26 22.5 .000 7 

4 
لتطبيق المداخل المقترحة عدم توفر االمكانيات 
 لتطوير نظم التكاليف.

3.21 1.17 %64.21 20.6 .000 8 

5 
عدم توفر الكوادر المؤىمة لتطبيق المداخل 
المقترحة لتطوير نظم التكاليف والبحث في آليات 

 .تطبيقيا
3.29 1.11 %65.96 22.2 .000 6 

6 
دراك  عدم توفر الخبرة والكفاءة الالزمة لفيم وا 
أىمية تطبيق المداخل المقترحة لتطوير نظم 

 التكاليف.
3.01 1.25 %60.35 17.8 .000 9 

 0 000. 34.4 82.11% 900. 4.10 الظروف السياسية واالقتصادية السائدة. 7
 5 000. 20.6 68.42% 1.25 3.42 عدم توافر عمالة ذات خبرة. 8
 2 000. 39.4 85.61% 818. 4.28 وجود قيود عمى االستيراد والتصدير. 9
 3 000. 24.4 76.49% 1.18 3.82 عدم وجود سوق لممنتج ) المنافسة ( 11
  000. 37.8 70.39% 699. 3.51 جميع الفقرات 

               2.032تساوي  "56 "ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

 
 بیی    0.05داللیة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال :الخامسة يةالفرضتحميل  -2

تطوووير نظووم لكموودخل سووتخدام محاسووبة االنجوواز االدراسووة حووول  نووةياسووتجابات أفووراد ع متوسییاات
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القطوواع  ،القووانوني لشووكلا): التاليووة لممتغيووراتتعووزى  الصووناعية الفمسووطينية الشووركاتالتكوواليف فووي 
 (.الشركةنظام التكاليف المستخدم في  ، الشركةالذى تنتمى الية 

 :ةياآلت ةيالفرع الفرضيات الفرضيةمن ىذه  تفرعيو 
 نيبوو 2.25عنوود مسووتوى داللووة  ةيال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائ :االولننى ةيننالفرع الفرضننية -2

تطوووير نظووم لكموودخل سووتخدام محاسووبة االنجوواز االدراسووة حووول  نووةيأفووراد ع اسووتجابات متوسووطات
  .لمشركة الشكل القانوني الىتعزى  الصناعية الفمسطينية الشركاتالتكاليف في 

 نةيع متوسط استجابات أفراد نيار الفروق باألحادي الختب نيالتبا ليتم استخدام اختبار تحم
الصناعية  الشركاتتطوير نظم التكاليف في لكمدخل ستخدام محاسبة االنجاز احول الدراسة 

 :ميي كما ( 04في جدول رقم )  نةيوالنتائج مب .لمشركة الشكل القانوني الىتعزى  الفمسطينية
وىي أقل  ،" 659 " تساوي "سبة االنجازاستخدام محا" االوللمحسوبة لفقرات المحور ا F  مةيق -

"، وىي 521.تساوي "  االحتمالية مةيالقكما ان  "، 3.18والتي تساوي "  ةيالجدول F  مةيمن ق
الدراسة  نةياستجابات أفراد ع ن متوسطيعمى عدم وجود فروق ب دلي"، مما  2.25أكبر من " 

الصناعية الفمسطينية بما يتالءم  اتالشركقياس وتقييم اداء  فىاستخدام محاسبة االنجاز حول 
عند مستوى داللة  لمشركة الشكل القانوني الىتعزى  مع االتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية

2.25 
 ،" 1.047 " تساوي " لمتطوير نظم التكاليفحاجة " الثانيلمحسوبة لفقرات المحور ا F  مةيق -

تساوي "  االحتمالية مةيالقكما ان  "، 0.82والتي تساوي "  ةيالجدول F  مةيوىي أقل من ق
استجابات أفراد  ن متوسطيعمى عدم وجود فروق ب دلي"، مما  2.25"، وىي أكبر من " 358.

الصناعية الفمسطينية استجابة  الشركاتفي  لمتطوير نظم التكاليفحاجة الدراسة حول  نةيع
عند مستوى داللة  لمشركة يالشكل القانون الىتعزى  لالتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية

2.25 ، 
 تساوي " التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجاز" الثالثلفقرات المحور لمحسوبة ا F  مةيق -

 االحتمالية مةيالقكما ان  "، 3.28والتي تساوي "  ةيالجدول F  مةيوىي أقل من ق ،" 651.
 ن متوسطيجود فروق بعمى عدم و  دلي"، مما  2.25وىي أكبر من " ، 526.تساوي " 

الى محاسبة االنجاز يؤدى و نظم التكاليف  التكامل بينان الدراسة حول  نةياستجابات أفراد ع
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الشكل تعزى  الصناعية الفمسطينية في تحقيق أىدافيا الشركاتداء ومساعدة االقياس وتقييم 
 ،2.25عند مستوى داللة  لمشركة القانوني

وىي  ،" 545. تساوي " معوقات تطوير نظم التكاليف" الرابعلفقرات المحور لمحسوبة ا F  مةيق -
"، 583.تساوي "  االحتمالية مةيالقكما ان  "، 3.28والتي تساوي "  ةيالجدول F  مةيأقل من ق

 نةياستجابات أفراد ع ن متوسطيعمى عدم وجود فروق ب دلي"، مما  2.25وىي أكبر من " 
 الفمسطينية الشركاتمن تطوير نظم التكاليف في يمكن أن تحد  التيمعوقات الالدراسة حول 

 ،2.25عند مستوى داللة  لمشركة الشكل القانوني الىتعزى 
 "، وىي  285.المحاور مجتمعة تساوي "  عيحسوبة لجمالم F مةيأن ق نيتبيوبصفة عامة  -

ور المحووا عيوولجم االحتماليووة مووةي"، كمووا أن الق 3.28والتووي تسوواوي"  ةيووالجدول F  مووةيأقوول موون ق
 ." 2.25" وىي أكبر من "  753." تساوي

عنود  ةيال توجود فوروق ذات داللوة إحصوائ أي انوو، الفرعينة االولنى الفرضاية قباول علا  يالل ماا
ستخدام محاسبة االنجاز احول الدراسة  نةيأفراد ع استجابات متوسطات نيب 2.25مستوى داللة 

 الشووكل القووانوني الووىتعووزى  طينيةالصووناعية الفمسوو الشووركاتتطوووير نظووم التكوواليف فووي لكموودخل 
 2.25عند مستوى داللة  لمشركة

 ( 04جدول رقم ) 
 الشكل القانوني متغیر حسب One Way ANOVA) األحادي ) التبای  تحلیل نتائج

مصدر  البيان

 التباين

مجماع 

 المربعات

درج  

 الحري 

متاسط 

 المربعات

 قيم  
" F " 

مستاى 

 الدالل 

" استخدام االولالمحور 
 حاسبة االنجازم

بين 

 المجموعات

.314 2 .152 

داخل  521. 659.

 المجموعات

12.466 54 .231 

  56 12.771 المجموع

نظم حاجة " الثانيالمحور 
 لمتطوير التكاليف

بين 

 المجموعات

1.168 2 .584 

داخل  358. 1.047

 المجموعات

31.121 54 .558 

  56 31.289 المجموع

بين " التكامل لثالثاالمحور 

 المجموعات

.357 2 .178 

.651 .526 

 274. 54 14.796داخل 
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بين نظم التكاليف 
 ومحاسبة االنجاز

 

 المجموعات

 المجموع

15.152 56 

 

" معوقات الرابعالمحور 
 تطوير نظم التكاليف

بين 

 المجموعات

.543 2 .271 

داخل  583. 545.

 المجموعات

26.883 54 .498 

جموعالم  27.426 56  

بين  محاور االستبانة عيجم

 المجموعات

.192 2 .146 

داخل  753. 285.

 المجموعات

8.713 54 .161 

  56 8.795 المجموع

 3.18تساوي  2.25" ومستوى داللة 54 ،0الجدولية عند درجة حرية "  Fقيمة     
 

 نيبوو 2.25عنوود مسووتوى داللووة  ةيائال توجوود فووروق ذات داللووة إحصوو الثانيننة: ةيننالفرع الفرضننية -0
تطوووير نظووم لكموودخل سووتخدام محاسووبة االنجوواز االدراسووة حووول  نووةيأفووراد ع اسووتجابات متوسووطات

 .الشركةالقطاع الذى تنتمى الية  الىتعزى  الصناعية الفمسطينية الشركاتالتكاليف في 
 نووةيع سووتجابات أفوورادمتوسووط ا نياألحووادي الختبووار الفووروق بوو نيالتبووا ليووتووم اسووتخدام اختبووار تحم

الصووناعية  الشووركاتتطوووير نظووم التكوواليف فووي لكموودخل سووتخدام محاسووبة االنجوواز االدراسووة حووول 
 .الشركةالقطاع الذى تنتمى الية  الىتعزى  الفمسطينية
  :ميي كما ( 06في جدول رقم )  نةيوالنتائج مب

وىي أقل  ،"1.014 تساوي "استخدام محاسبة االنجاز" االوللفقرات المحور لمحسوبة ا F  مةيق -
"، وىي 427.تساوي "  االحتمالية مةيالقكما ان  "، 3.28والتي تساوي "  ةيالجدول F  مةيمن ق

الدراسة  نةياستجابات أفراد ع ن متوسطيعمى عدم وجود فروق ب دلي"، مما  2.25أكبر من " 
لفمسطينية بما يتالءم الصناعية ا الشركاتقياس وتقييم اداء  فىاالنجاز ستخدام محاسبة احول 

عند مستوى  الشركةالقطاع الذى تنتمى الية  الىتعزى  مع االتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية
 2.25داللة 
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 ،" 2.033 تساوي " لمتطوير نظم التكاليفحاجة " الثانيلمحسوبة لفقرات المحور  F  مةيق -
 .تساوي "  االحتمالية مةيالقن كما ا "، 3.28والتي تساوي "  ةيالجدول F  مةيوىي أقل من ق

استجابات أفراد  ن متوسطيعمى عدم وجود فروق ب دلي"، مما  2.25"، وىي أكبر من " 078.
الصناعية الفمسطينية استجابة  الشركاتفي  لمتطوير نظم التكاليفحاجة  الدراسة حول نةيع

عند مستوى  الشركةلية القطاع الذى تنتمى ا الىتعزى  لالتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية
 ، 2.25داللة 

 تساوي " التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجاز" الثالثلفقرات المحور لمحسوبة ا F  مةيق -

 االحتمالية مةيالقكما ان  "، 3.28والتي تساوي "  ةيالجدول F  مةيوىي أقل من ق ،" 1.416 "
 ن متوسطيعدم وجود فروق ب عمى دلي"، مما  2.25"، وىي أكبر من " 227.تساوي " 

الى محاسبة االنجاز يؤدى و نظم التكاليف  التكامل بينان الدراسة حول  نةياستجابات أفراد ع
عدد  الىتعزى  الصناعية الفمسطينية في تحقيق أىدافيا الشركاتداء ومساعدة االقياس وتقييم 
 ،2.25عند مستوى داللة  الشركةالموظفين في 

 ،" 368. " تساوي " معوقات تطوير نظم التكاليف" الرابعرات المحور لفقلمحسوبة ا F  مةيق -
تساوي "  االحتمالية مةيالقكما ان  "، 3.28والتي تساوي "  ةيالجدول F  مةيوىي أقل من ق

استجابات أفراد  ن متوسطيعمى عدم وجود فروق ب دلي"، مما  2.25"، وىي أكبر من " 896.
 الشركاتيمكن أن تحد من تطوير نظم التكاليف في  التيمعوقات الالدراسة حول  نةيع

 2.25عند مستوى داللة  الشركةالقطاع الذى تنتمى الية  الىتعزى  الفمسطينية
أقل "، وىي  2.067المحاور مجتمعة تساوي "  عيحسوبة لجمالم F مةيأن ق نيتبيوبصفة عامة 

" تساويالمحاور  عيلجم حتماليةاال مةي"، كما أن الق 3.28والتي تساوي"  ةيالجدول F  مةيمن ق
 ." 2.25" وىي أكبر من "  074.

عنود  ةيال توجود فوروق ذات داللوة إحصوائ أي انوو، الثانينةالفرعينة  الفرضاية قباول علا  يالل ما
ستخدام محاسبة االنجاز احول الدراسة  نةيأفراد ع استجابات متوسطات نيب 2.25مستوى داللة 

القطواع الوذى تنتموى  الوىتعوزى  الصناعية الفمسطينية لشركاتاتطوير نظم التكاليف في لكمدخل 
 2.25عند مستوى داللة  الشركةالية 
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 ( 05جدول رقم ) 
 الشركةالقطاع الذى تنتمى الية  حسب One Way ANOVA) األحادي ) التبای  تحلیل نتائج

مصلر  البيان
 التباين

مجموع 
 المربعات

لرجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
" F " 

مستوى 
 اللاللة

" استخدام االولالمحور 
 محاسبة االنجاز

بی  
 المجموعات

1.386 6 .231 

داخل  427. 1.014
 المجموعات

11.385 51 .228 

  56 12.771 المجموع

" حاجة نظم الثانيالمحور 
 التكاليف لمتطوير

بی  
 المجموعات

6.137 6 1.123 

داخل  078. 2.033
 المجموعات

25.152 51 .513 

  56 31.289 المجموع

" التكامل الثالثالمحور 
بين نظم التكاليف 
 ومحاسبة االنجاز

بی  
 المجموعات

2.211 6 .367 

داخل  227. 1.416
 المجموعات

12.952 51 .259 

  56 15.152 المجموع

" معوقات الرابعالمحور 
 تطوير نظم التكاليف

بی  
 المجموعات

1.159 6 .193 

داخل  896. 368.
 المجموعات

26.267 51 .525 

  56 27.426 المجموع

بی   محاور ال عيجم
 المجموعات

1.748 6 .291 

داخل  074. 2.067
 المجموعات

7.147 51 .141 

  56 8.795 المجموع

 3.18تساوي  2.25" ومستوى داللة 54 ،0الجدولية عند درجة حرية "  Fقيمة         
 

 نيب 2.25عند مستوى داللة  ةيال توجد فروق ذات داللة إحصائ الثالثة: ةيالفرع يةالفرض -3
تطوير نظم التكاليف لكمدخل ستخدام محاسبة االنجاز االدراسة  نةيأفراد ع استجابات متوسطات

 .الشركةنظام التكاليف المستخدم في  الىتعزى  الصناعية الفمسطينية الشركاتفي 
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 متوسوط اسووتجابات أفووراد نياألحووادي الختبوار الفووروق بوو نيالتبووا ليوبووار تحمتوم اسووتخدام اخت       
 الشووووركاتتطوووووير نظووووم التكووواليف فووووي لكمووودخل سوووتخدام محاسووووبة االنجوووواز االدراسووووة حووووول  نوووةيع

  .الشركةنظام التكاليف المستخدم في  الىتعزى  ا الصناعية الفمسطينية
 :ميي كما ( 06في جدول رقم )  نةيوالنتائج مب

وىي  ،" 1.677 " تساوي "استخدام محاسبة االنجاز" االوللفقرات المحور لمحسوبة ا F  مةيق -
"، 197.تساوي "  االحتمالية مةيالقكما ان  "، 3.28والتي تساوي "  ةيالجدول F  مةيأقل من ق

 نةياستجابات أفراد ع ن متوسطيعمى عدم وجود فروق ب دلي"، مما  2.25وىي أكبر من " 
الصناعية الفمسطينية بما  الشركاتقياس وتقييم اداء  فىستخدام محاسبة االنجاز االدراسة حول 

 .الشركةنظام التكاليف المستخدم في  الىتعزى  يتالءم مع االتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية
 2.25عند مستوى داللة  الشركةنظام التكاليف المستخدم في  الىتعزى 

 ،" 610. " تساوي " لمتطوير نظم التكاليفحاجة " الثاني لفقرات المحورلمحسوبة ا F  مةيق -
تساوي "  االحتمالية مةيالقكما ان  "، 3.28والتي تساوي "  ةيالجدول F  مةيوىي أقل من ق

استجابات أفراد  ن متوسطيعمى عدم وجود فروق ب دلي"، مما  2.25"، وىي أكبر من " 547.
الصناعية الفمسطينية استجابة  الشركاتفي  يرلمتطو  نظم التكاليفحاجة الدراسة حول  نةيع

 الىتعزى  الشركةنظام التكاليف المستخدم في  الىتعزى  لالتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلدارية
 ، 2.25عند مستوى داللة  الشركةنظام التكاليف المستخدم في 

 تساوي " االنجاز التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة" الثالثلفقرات المحور لمحسوبة ا F  مةيق -

 االحتمالية مةيالقكما ان  "، 3.28والتي تساوي "  ةيالجدول F  مةيوىي أقل من ق ،"157. "
 ن متوسطيعمى عدم وجود فروق ب دلي"، مما  2.25"، وىي أكبر من " 157.تساوي " 

لى امحاسبة االنجاز يؤدى و نظم التكاليف  التكامل بينان الدراسة حول  نةياستجابات أفراد ع
نظام تعزى  الصناعية الفمسطينية في تحقيق أىدافيا الشركاتداء ومساعدة االقياس وتقييم 

 ،2.25عند مستوى داللة  الشركةالتكاليف المستخدم في 
 ،" 416. " تساوي " معوقات تطوير نظم التكاليف" الرابعلفقرات المحور لمحسوبة ا F  مةيق -

تساوي "  االحتمالية مةيالقكما ان  "، 3.28ي " والتي تساو  ةيالجدول F  مةيوىي أقل من ق
استجابات أفراد  ن متوسطيعمى عدم وجود فروق ب دلي"، مما  2.25"، وىي أكبر من " 662.
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 الشركاتيمكن أن تحد من تطوير نظم التكاليف في التي معوقات الالدراسة حول  نةيع
 ،2.25د مستوى داللة عن الشركةنظام التكاليف المستخدم في  الىتعزى  الفمسطينية

أقل  "، وىي 377.المحاور مجتمعة تساوي "  عيحسوبة لجمالم F مةيأن ق نيتبيوبصفة عامة  -
" تساويالمحاور  عيلجم االحتمالية مةي"، كما أن الق 3.28والتي تساوي"  ةيالجدول F  مةيمن ق
 ." 2.25" وىي أكبر من "  688.

عند  ةيال توجد فروق ذات داللة إحصائ أي انو، لثةالثاالفرعية  الفرضية قبول عل  يلل ما   
ستخدام محاسبة االنجاز احول الدراسة  نةيأفراد ع استجابات متوسطات نيب 2.25مستوى داللة 

نظام التكاليف  الىتعزى  الصناعية الفمسطينية الشركاتتطوير نظم التكاليف في لكمدخل 
 .الشركةالمستخدم في 

 ( 06جدول رقم ) 
المستخدم  نظام التكالیف متغیر حسب One Way ANOVA) األحادي ) التبای  یلتحل نتائج

 الشركةفي 

مصدر  البيان

 التباين

مجماع 

 المربعات

درج  

 الحري 

متاسط 

 المربعات

 قيم  
" F " 

مستاى 

 الدالل 

" استخدام االولالمحور 
 محاسبة االنجاز

بين 

 المجموعات

.747 2 .373 

داخل  197. 1.677

اتالمجموع  

12.124 54 .223 

  56 12.771 المجموع

نظم حاجة " الثانيالمحور 
 لمتطوير التكاليف

بين 

 المجموعات

.691 2 .346 

داخل  547. 610.

 المجموعات

31.598 54 .567 

  56 31.289 المجموع

" التكامل الثالثالمحور 
بين نظم التكاليف 
 ومحاسبة االنجاز

بين 

 المجموعات

1.113 2 .512 

داخل  157. 1.914

 المجموعات

14.149 54 .262 

  56 15.152 المجموع

" معوقات الرابعالمحور 
 تطوير نظم التكاليف

بين 

 المجموعات

.416 2 .218 

.416 .662 
داخل 

 المجموعات

27.111 54 .511 
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  56 27.426 المجموع

بين  محاور ال عيجم

 المجموعات

.121 2 .161 

داخل  688. 377.

 المجموعات

8.674 54 161. 

  56 8.795 المجموع

 3.18تساوي  2.25" ومستوى داللة 54 ،0الجدولية عند درجة حرية "  Fقيمة     
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 أواًل: النتائ :
سة الميدانية في الشركات الصناعية رااستنادا إلى التحميل اإلحصائي لبيانات الد      

 ، واختبار فرضياتيا، فقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:الفمسطينية
الصناعية الفمسطينية بما  الشركاتقياس وتقييم اداء  فىاستخدام محاسبة االنجاز  يساىم .2

 إْذ تبين من نتائج التحميل اإلحصائي اآلتي: .االتجاىات الحديثة لممحاسبة اإلداريةيتالءم مع 
 قياسات دقيقة وموضوعية  ات الصناعية الفمسطينيةالشركفي از يوفر استخدام محاسبة اإلنج

 لمتكمفة.
  يوفر استخدام محاسبة اإلنجاز معمومات عن الوقت الذي تستغرقو كل مرحمة من مراحل

 لمنتج،دورة حياة ا
  يساىم استخدام محاسبة اإلنجاز في تقديم معمومات كافية ومالئمة لمساعدة اإلدارة في اتخاذ

 القرارات.
  عمى توفير المعمومات التكاليفية التي تالئم بيئة  ات الصناعية الفمسطينيةالشركدارة اتعمل

 التصنيع الحديثة.
  شغيل بما ال يؤثر عمى جودة بتخفيض مصروفات الت ات الصناعية الفمسطينيةالشركتقوم

 المنتح.
  تكاليف و بتحميل المنتج بتكمفة المواد المباشرة الفمسطينية الصناعية  الشركاتإدارة تقوم

 .التشغيل األخرى
  تكاليف التشغيل المتعمقة بالمنتج ثابتة فيما عدا  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتعتبر ادارة

 المواد المباشرة.
 عامل الزمن )وقت اإلنجاز(  ات الصناعية الفمسطينيةالشركنتج تأخذ عند قياس تكمفة الم

 بعين االعتبار 
  عمى تخفيض وقت اإلنجاز وبالتالي تقميل التكمفة  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتركز ادارة

 وزيادة الربحية.
  تج.بتحميل وقياس التكمفة خالل دورة حياة المن ات الصناعية الفمسطينيةالشركتقوم ادارة 
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  بتحديد نقاط االختناق والطاقات غير المستغمة  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتيتم ادارة
 وتعمل عمى استغالليا.

  عمى دراسة المنتجات المنافسة ومقارنتيا  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتعمل ادارة
 بمنتجاتيا.

  نجاز.عمى المبيعات لزيادة اإل ات الصناعية الفمسطينيةالشركتركز ادارة 
  عمى االستجابة السريعة لطمب العمالء. ات الصناعية الفمسطينيةالشركتعمل 
  باحتياجات وتوقعات وشكاوى المستيمك. ات الصناعية الفمسطينيةالشركتيتم ادارة 
  الى المخزون عمى أنو مسؤولية يجب تخفيضيا لزيادة  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتنظر

 االنجاز
الصناعية الفمسطينية بحاجة لمتطوير استجابة  الشركاتفي المعمول بيا يف نظم التكالتبين أن  .0

 إْذ تبين من نتائج التحميل اإلحصائي اآلتي: ،جاىات الحديثة لممحاسبة اإلداريةلالت
  لتخطيط التكمفة في  ات الصناعية الفمسطينيةالشركيوجد حاجة لتطوير نظم التكاليف في

 حياة المنتج. مرحمة تصميم المنتج، وخالل دورة
  ،ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم معمومات تفصيمية عن المنتجات، وعن العمالء

 وعن األسعار.
 .ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم معمومات تفصيمية عن السوق، وعن المنافسين 
 ستراتيجي يوجد حاجة لتطوير نظم التكاليف لتوفير المعمومات الالزمة ألغراض التخطيط اال

 لمتكاليف والجودة.
  ىناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقديم معمومات أكثر دقة عن ربحية المنتج وربحية

 الشركة وربحية العمالء.
 الشركاتداء ومساعدة االقياس وتقييم الى محاسبة االنجاز و نظم التكاليف  التكامل بينيؤدى  .3

 تبين من نتائج التحميل اإلحصائي اآلتي: إذْ  ،الصناعية الفمسطينية في تحقيق أىدافيا
  عمى تحقيق التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتعمل ادارة

 االنجاز بغرض تطوير تمك النظم وتخفيض التكمفة بشكل اكبر.
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  بتحقيق التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتيتم ادارة
 االنجاز لتوفير معمومات كافية ومالئمة ألغراض التخطيط والرقابة وتقييم األداء.

  عمى تحقيق التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتركز ادارة
 االنجاز بيدف توفير معمومات كافية ومالئمة التخاذ القرارات االستراتيجية.

  بتحقيق التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة  الفمسطينية ات الصناعيةالشركتقوم ادارة
 االنجاز إليجاد حمول لما يكتشف من اختناقات تؤثر عمى كفاءة االداء.

  عمى تحقيق التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتعمل ادارة
 عمل عمى استغالليا االنجاز بغرض تحديد نقاط االختناق والطاقات غير المستغمة وت

  بتحقيق التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتيتم ادارة
 االنجاز لتعزيز الربحية خالل المدى الزمنى لدورة حياة المنتج.

  الى  ات الصناعية الفمسطينيةالشركفي يعمل التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجاز
 و كسب رضاىم. االىتمام بالعمالء

  عمى تحقيق التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتركز ادارة
 االنجاز بيدف دعم القدرة التنافسية في السوق.

  ات الصناعية الفمسطينيةالشركيؤدى التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجاز الى تميز 
 نتجات المنافسة.بمنتجات ذات جودة عالية قياسا بالم

  بتحقيق التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة  ات الصناعية الفمسطينيةالشركتيتم ادارة
 االنجاز بيدف تبنى طرقًا جديدة ومبتكرة  في تقديم منتجاتيا.

تبوووين أن ىنوووواك صووووعوبات ومعوقووووات يمكوووون أن تحوووود موووون تطوووووير نظووووم التكوووواليف فووووي الشووووركات  .4
لألغوووراض اإلداريووووة الحديثووووة، إذ تبوووين موووون التحميوووول اإلحصووووائي  اسووووتجابةالفمسووووطينية الصوووناعية 

 اآلتي:
  دراك من قبل اإلدارة العميا في كثير من الشركات الصناعية الفمسطينية عدم وجود اقتناع وا 

 بأىمية تطوير نظم التكاليف، واعتقادىا بأنَّ مخرجات النظم المطبقة حاليًا سميمة.
 يا معرفة بالمداخل المستحدثة المقترحة لتطوير نظم التكاليف تبين أنَّ اإلدارة العميا ليس لدي

وأىميتيا، وال ترغب بتحمل تكاليف تطوير النظم إياىا، نظرًا الرتفاع تكاليف تطبيق المداخل 
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المقترحة من جية، وعدم توفر الكوادر المؤىمة المتخصصة لمعمل في تمك المداخل، والبحث 
 في آليات تطبيقيا من جية أخرى.

 يفتقدون إلى الخبرة والكفاءة الفمسطينية ين أن محاسبي التكاليف في الشركات الصناعية تب
دراك أىمية تطبيق المداخل المقترحة لتطوير نظم التكاليف في شركاتيم  الالَّزمة لفيم وا 

 والعمل بيا.
  تحد من تطوير نظم التكاليف في الشركات الصناعية و ان ىناك مشاكل تعوق تبين

الظروف السياسية واالقتصادية  :تتمثل في استجابة لألغراض اإلدارية الحديثة الفمسطينية
 .وجود قيود عمى االستيراد والتصدير، و  عدم توافر عمالة ذات خبرةو  ،السائدة في فمسطين

اسوتجابات أفوراد  متوسیاات بیی   0.05داللیة مسیتوى عنید إحصیائیة داللیة ذات فیروق توجید ال .5
 الشووووركاتتطوووووير نظووووم التكووواليف فووووي لكمووودخل م محاسووووبة االنجوووواز سوووتخدااالدراسووووة حووووول  نوووةيع

 ،الشووركةعوودد الموووظفين فووي  ،القووانوني لشووكلاالمتعمقووة ب لممتغيووراتتعووزى  الصووناعية الفمسووطينية
 .الشركةنظام التكاليف المستخدم في 

 ثانيًا: التوصيات:   
ن التوصيات التي مجموعة معرض  يمكنإليو الدراسة من نتائج، في ضوء ما توصمت       

 كالتالي: تمين والمتخصصين في نظم التكاليفنأمل أن تحقق فائدة لممي
لتكون نظم معمومات الفمسطينية ضرورة تطوير نظم التكاليف المطبقة في الشركات الصناعية  .2

كفؤة من خالل االستفادة مما جاءت بو مداخل التكاليف الحديثة المتقدمة التي  استراتيجية
دراسة إلدارة التكاليف والجودة، واالستجابة لمتطمبات اإلدارات في تمك الشركات اقترحتيا ال

وتوفير المعمومات المالئمة )مالية أكانت أم غير مالية(، ألغراض تحديد وقياس التكاليف 
دارتيا استراتيجيًا، وضبطيا منيجيًا، ورقابتيا خالل دورة حياة المنتج، وكذلك  وتخطيطيا وا 

 في تمك الشركات. االستراتيجيةألداء وتحسينو وترشيد القرارات اإلدارية ألغراض تقييم ا
إلى ضرورة تطوير نظم الفمسطينية توجيو عناية اإلدارات العميا في الشركات الصناعية  .0

التكاليف وتحديثيا لتتالءم والتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة الحاصمة في بيئات 
ودوليًا لضمان استمرار وبقاء تمك الشركات في عالم األعمال الذي  التصنيع المتطورة إقميمياً 

 يشيد منافسة حادة.
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إلى ضرورة االىتمام بالعاممين الفمسطينية توجيو عناية اإلدارات العامة في الشركات الصناعية  .3
دارات التكاليف، وتأىيميم عمميًا وعمميًا وتنمية الوعي التكاليفي لدي يم في اإلدارات المالية وا 

بأىمية تطوير نظم التكاليف وزيادة فعاليتيا وكفاءتيا لخدمة أغراض اإلدارة الحديثة، والتحسين 
 والتطوير المستمر في األداء واإلنتاجية والجودة ودعم المركز التنافسي لتمك الشركات.

 في تصميم نظم التكاليفالفمسطينية ضرورة مشاركة اإلدارات المختمفة في الشركات الصناعية  .4
 لتمك الشركات وأىدافيا التنافسية. االستراتيجيةوالعمل بروح الفريق لترجمة الرؤى 

مع الجامعات الفمسطينية ضرورة تعاون وتفاعل اإلدارات العميا في الشركات الصناعية  .5
وقطاعات التعميم التجاري، لتحديث خططيا الدراسية في مجال محاسبة التكاليف الفمسطينية 

ياًل عمميًا وعمميًا متخصصًا ومناسبًا من جية، والتعاون والتفاعل من جية وتأىيل طمبتيا تأى
أخرى مع مراكز الدراسات والبحوث األكاديمية والتطبيقية المتخصصة لالستفادة مما تنجزه تمك 

 ونظم معمومات التكاليف الحديثة عامة،المعمومات اإلدارية والمحاسبية  المراكز في مجال نظم
 بخاصة.

، الفمسطينية تأىيل المحاسبين والفنيين واإلداريين العاممين في الشركات الصناعية تدريب و  .6
لفيم واستيعاب مداخل نظم التكاليف الحديثة، بما يسيل تطبيق تمك المداخل بكفاءة وفاعمية، 

 ويسيم في تجاوز الصعوبات والمعوقات التي ُيْمَكن أْن تحد من تطبيق تمك المداخل.
والمالئمة،  ات ومعمومات شاممة تسيم في توفير البيانات والمعمومات الالزمة إنشاء قواعد بيان .7

في ظل التطبيق الكفؤ والفعال لمداخل نظم التكاليف الحديثة في الشركات الصناعية 
 استجابة لألغراض اإلدارية الحديثة.الفمسطينية 

أكانت أم خارجية، إلدارة االستعانة بالخبرات والكفاءات العممية المتخصصة والمؤىمة، داخمية  .8
 قواعد البيانات والمعمومات الشاممة لتطبيق مداخل تطوير نظم التكاليف.

، لتحديد الفمسطينية إجراء المزيد من البحوث الميدانية عمى عينات مشابية لبيئة التصنيع  .9
فيا في األسواق العالمية، والعمل عمى تطويرىا وتحديثيا ودعم موقالفمسطينية مركز الشركات 

 .لتنافسي في بيئة األعمال الحديثةا
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 قائمة المراجع
 :المراجع العربية -أوال

" دراسة وتقييم انظمة محاسبة التكاليف في الشركات  (0228) بو شنب، شادي صبحىأ -2
 الجامعة االسالمية. ، غزة،رسالة ماجستير " الصناعية في قطاع عزة

 · في تكمفة لتحديد كأداة اإلنجاز عمى لمحاسبةا فعالية تقييم " (0222)لم سا زايد، شناف أبو -0
  .األول العدد ,اإلسكندرية جامعة العممية لمبحوث التجارة مجمة " المقيدة الموارد بيئة

عمى  وأثره  (TDABC)بالوقت الموجيةتكاليف االنشطة  نظام  "(0223)ىيثم  ،بنغبو أ -3
 رسالة " فمسطين بورصة في المدرجة العامة المساىمة شركات لدى االرباح توزيع سياسة

 .غزةاالزىر،  جامعة ،االقتصاد والعموم االدارية كمية ماجستير،
تأثير التكامل بين التقنيات المستجدة في محاسبة  " (0229) ، معاذ خمف إبراىيمالجنابي -4

 .العراق ،، كمية التجارة ، جامعة الموصل "مة منظمة األعمالالتكاليف وترابطيا في خد
، كمية التجارة، جامعة :التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية" (0226) طفىالرفاعي، ل -5

  .طنطا
" نظرية القيود واستخداماتيا في المحاسبة االدارية" مجمة ( 0222)، محمد جالل صالح السيد -6

 85-2ص  0، ع  4الفكر المحاسبي، مصر، مج 
م المحاسبة االدارية في ظل نظرية االتجاىات االستراتيجية لنظا" (0229) ، مجيد جاسمالشرع -7

 04-2ص  78المحددات" مجمة االدارة واالقتصاد، مصر ،ع 
" اطار مقترح لمتكامل بين فمسفة التوقيت المنضبط  (0229)، محمد السيد محمد الصغير -8

GIT  ونظرية القيودTOC مجمة البحوث التجارية  ألغراض خفض التكمفة وتحسين االنجاز"
 253-85ص  0، ع  00مجمد ،معة سوىاج جاالمعاصرة، مصر، 

الصناعية عمى محاسبة التكاليف في  الشركات، مدى اعتماد (0222)محمد صالح ،  الطالبي -9
  .0، السنة األولى، العدد مصر–عممية اتخاذ القرارات اإلدارية ، مجمة العموم اإلدارية

مى تكاليف دورة حياة عمى " اثر التجارة االلكترونية ع (0224)، زىرة والركابي،العامري -22
 . 36المجمد  226، مجمة تنمية الرافدين، العدد  قالمنتج" العرا



96 

 

"محاسبة التكاليف)منظورين التقميدي والحديث("،  (0222) ، محمد عبد الفتاحالعشماوي -22
 .ية لمنشر والتوزيع، عمان، األردناألولى، دار اليازوري العمم´ الطبعة 

محاسبة االنجاز في تطوير جودة مدخل  استخدام أثر" (0223)، امجاد محمد الكومي -20
، 27مصر ، مج " مجمة الفكر المحاسبي ،الخدمات المصرفية في ظل منيجية سيجما ستة

 634-549ص  ،3ع 
أثر تطبيق نظام تكاليف "  ،(0227) وسميمان حسين البشتاوي ،سان فالح، غالمطارنة -23

، " في الشركات الصناعية األردنية عمى األداء التشغيمي (JITاإلنتاج في الوقت المحدد)
 323، ص 0، العدد  34سات، العموم اإلدارية، المجمد درا مجمة 

" التكامل ما بين نظرية القيود  ،(0227)، منى سالم والحديدي، ىشام عمرالمعاضيدى -24
 .ودوره في تحسين الربحية"تكاليف االنشطة ونظام 

لبرمجة الخطية في تحديد المزيج اإلنتاجي " استخدام نموذج ا، (0222)، عمى حازم اليأمور -25
 .عراقية لمعموم االحصائية، بغداداالمثل الذى يعظم الربحية في ظل نظرية القيود" المجمة ال

ومتطمبات  (JIT)المحدد الوقت في اإلنتاج تطبيقو نظام"  (0223)، طالل سميمانجريرة -26
، األردن،  0223 ميدانية سةدرا .األردن في العامة المساىمة الصناعية الشركات تطبيقو في

 .2، العدد 42المجّمد ، دراسات، العموم اإلداريةمجمة 
 التعميمية الخدمات تكمفة لقياس األنشطة كأساس تكاليف "نظام، (0227) ، سالمحمس -27

 عشر، الخامس المجمد اإلنسانية، الدراسات ، سمسمةاإلسالمية الجامعة مجمةالجامعات"، 
 .038 – 022 ص اإلسالمية، غزة،األول، الجامعة  العدد

، مجمة الدراسات والبحوث "نحو إطار شامل لتحديد التكمفة المستيدفة ،(0227) أحمد، زامل  -28
              .التجارية، كمية التجارة ، جامعة بنيا ، العدد األول

التكمفة تقييم فعالية التكامل بين األساليب الحديثة إلدارة  ، "(0222) ، سيد عبد الفتاحسيد  -29
.  "دراسة ميدانية -لمنظمات األعمال  االستراتيجيةوتقييم األداء في ترشيد قرارات اإلدارة 

  0، العدد  04جميورية مصر العربية، السنة  –المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية 
ة ونظريتكاليف االنشطة االتجاه نحو التكامل بين نظام  ، "(0222) ، سيمفا انيسصموئيل -02

 52-23ص 4ع  05، مج لدراسات التجارية، مصرالمجمة العممية لمبحوث وا القيود "
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دور أدوات المحاسبة اإلدارية الحديثة في تحقيق ريادة "  ،(0222)، احمد محمد ربيع طيفور -02
 –، المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية  " التكمفة من منظور دورة حياة المنتج

 388-359ص  ديسمبر.، 3، العدد 05، الستة يةجميورية مصر العرب
القيود واثره في ترشيد  لنظرية" البعد االستراتيجي ، (0222)، ماجدة عبد المجيدعبد العزيز -00

  6 ، ع03، مج القرارات" جامعة بغداد، المعيد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية
تكمفة المستيدفة في بيئة التصنيع نحو إطار مقترح إلدارة ال"، (0222) ،صفاء، عبد الدايم  -03

 472ص ، المجمة العممية لالقتصاد والتجارة ، جامعة عين شمس ، العدد الثالث،" الحديثة
ترشيد تكاليف الطاقات غير المستغمة في ضوء المنظور  " ،(0223) فايد، عادل طو احمد -04

 . 3، ع  27الفكر المحاسبي، مصر، مج  –الشامل لنظرية القيود " 
تطوير النظام المعياري لمتكمفة لخدمة األغراض اإلدارية في  ، "(0222)وآخرون  ،فخر  -05

 –، مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية " اسة ميدانيةدر  –بيئة التصنيع الحديثة 
 . 2، العدد  30السورية ، المجمد  الجميورية -سمسة العموم االقتصادية والقانونية 

 وترشيد التكمفة لقياس كأداة اإلنجاز عمى المحاسبة"  ، (0222) صموئيل صبري ،فيمي -06
 عين جامعة التجارة، كمية المحاسبة، في منشورة غير ماجستير رسالة " القرارات اإلدارية

 شمس
 نظاممفيوم سمسمة القيمة كأداة لبناء إطار متكامل بين  ، "(0227) ، شوقي السيد فودة -07

دراسة نظرية  ة،عظيم األرباح في الشركات الصناعينظرية القيود وتكاليف دورة حياة المنتج لت
 .367 - 093، ص 3، ع 07مج  ،مصر -المجمة المصرية لمدراسات التجارية .وتطبيقية

كانية تطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد مدى ام "، (0224) ، كامل محمد عمىمحفوظ -08
الجامعة  ، غزة،رسالة ماجستير كأحد متطمبات اعادة ىندسة نظم المحاسبة االدارية"

 االسالمية.
"المحاسبة االستراتيجية"، دار التعميم الجامعي لمطباعة  ،(0220) ، الفيومي محمدمحمد  -09

  والنشر  والتوزيع، اإلسكندرية، مصر.
نظم التكاليف ألغراض قياس تكمفة اإلنتاج  ، "(0220) وآخرون عبد الحي ،مرعي  -32

 364اإلسكندرية: الدار الجامعية، ص ، " والخدمات

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70319
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70319
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70319
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مجمة البحوث  "ديثةإدارة التكمفة في ظل التقنيات الح "، (2202) ، سميمان محمدمصطفى -32
 .  026 - 233، ص 2، ع 33، مج جامعة الزقازيق ( مصر - كمية التجارةالتجارية )

  http://www.jpsfrom- "ىية التكاليف المستيدفةما ، "(0228منصور، محمد ) -30
forum/ uploads/ 13379/What_Target_Cost.pd dir.com/ 

تكاليف األنشطة محاولة تطبيق نظام  " ،(0223) ىوارىو و سويسي،  ،، محمد الخطيبرنم -33
 .4اء المؤسسات الجزائرية، العدد " مجمة اد في قطاع الخدمات الجامعية
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 قالمالحقائمة 
 

 (: االستبيان1ممحق رقم ) 
 (: قائمة بأسماء المحكمين2ممحق رقم ) 

 
 
 
 

 
 

 



 (١ممحق رقم ) 
 االستبيان

 
 زةغ -الجامعة االسالمية  
 عمادة الدراسات العميا  

 كمية التجارة        
 ماجستير المحاسبة والتمويل 

  
 
 ختن اكفاضكة .................................................اككحترم / ـةأخن اكفاضل / أ

حسن تعاولقم إللجاح مذل اكدراسة اككندالنة، واكتن تعد  لتوجل إكنقم بفائق اكتقدنر واالحترام راجنن
 استقكااًل ككتطكبات اكحصول عكن درجة اككاجستنر فن اككحاسبة واكتكونل، بعلوان:

 
 مدخل محاسبة االنجاز لتطوير نظم التكاليف

 في ضوء االتجاهات الحديثة لممحاسبة اإلدارية

رورنة كن خالل تعبئة االستبالة بقل دقة لرجو تعاولقم وتزوندما باكبنالات اكالزكة واكض
ثر جومري ككوصول اكن لتائج دقنقة، كع اكعكم ان االجابات ستعاكل أوكوضوعنة، ككا كذكك كن 

 بسرنة تاكة، وكن تستخدم إال ألغراض اكبحث اكعككن فقط.
 

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،،،

 
 الباحث                                                                      

 محمد حسنى عابدين
 1599109950جوال  

 



 
 

 محاسبة اإلنجاز:  مدخل نبذه مختصرة عن  -0
ماككمارد ، رة كعنلةـفتل الـخ اككتحققاكربط بنل اإللجاز  عكنكحاسبة اإللجاز نتأسس كدخل 
كل بنع  اككتحققاإللجاز بصافن اإلنراد ، ونقاس كعدل ذكق اإللجازنق قكتحما ذاكتن نتك استلفا

كا عدا األجمر ، اككلتج بعد طرح تككفة اككماد اكخاك ماككماد األخرم اككشتراة كل اكخارج
ق بافتراض أل اككماد اككباشرة من علصر ـمذك، تجـق اككلـاج ذكـاككباشرة اككستخدكة فن إلت

ل األخرم بكا فنما األجمر اككباشرة تكث اكنفـر اكتكـعلاص اقنـد مبـاكتككفة اككتغنر اكمحن
 اكقصنر. ل علاصر تكاكنف ثابتة فن األج

 

اككبنعات باعتبارما اككصدر اكمحند اكذن نتحقف كل  عكنكحاسبة اإللجاز نرقز كدخل كذكق 
ات ـاككبنع كناالمتكاك إل متحمن، اإللتاج فقطقكنة  عكناكترقنز ا نتطكب عدك ـكك، ازـل االلجـخالك
 اككلشأة.ألداء ماكفعاكنة اكحقنقنة اكقفاءة اس  ـاس كقنـسأق
 

كككوارد ماككستكر ل ف االستخداك األكثـإكن كساعدة اإلدارة عكن تحقناككدخل منمدف مذا  
 .ككشرقةوكن ثم األرباح اكقكنة  ،لجازاالد كل ـكعن نزنـتدفف سل مذكق كتحقنف أفض، اككقندة

 

 :الحديثةنظم التكاليف   -9      
عكاكما حتن تستطنع اكبقاء أ إلداءاكتن تتبع كعاننر كتكنزة  ساكنب اكتقاكنفأمن لظم و     

واالستكرارنة، وتعكل عكن تحقنق اككنزة اكتلافسنة كككلتجات كن خالل خفض اكتقكفة وتحسنن 
ي خفض أجودة اككلتجات دون اككساس باكخصائص اكككنزة كككلتج كن وجمة لظر اكعكنل، 

كفة اككستمدفة مكما كن وجمة لظر اكباحث فن لظام اكتقأاكتقكفة كن كلظور استراتنجن، ونتكثل 
(TC )ولظام تقاكنف االلشطة ، (ABC ) فن اكوقت اككحدد اإللتاج، ولظام )JIT( ولظام دورة ،

 .)VC(، ولظام سكسكة اكقنكة (PLC)حناة اككلتج 
 
  
 



 المعمومات الشخصية: -والا أ
 الجنس: -0

  لثنأ □     ذقر            □
        

 المسمى الوظيفي: -9
 خرى : حددما..........أ □كدنر              □رئنس قسم              □كحاسب                 □   
 

 المؤهل العممي: -3
 خرى: حددما..........أ □                   فأعكن كاجستنر □                  بقاكورنوس    □ 

 

 التخصص:    -4
 أخرى: حددما.........□      كاكنة وكصرفنة    □ إدارة اعكال             □       كحاسبة       □ 
 

 سنوات الخبرة: -5
 قثر  أسلوات ف 10  □ سلوات          9 -5كن   □  سلوات  5أقل كن  □

  

 :الشركةالقطاع الصناعي التي تنتمي له  -6
 اككلتجات اككعدلنة       □              اكلسنج واككالبس      □                        األثاث       □
 اإلكقترولنة     االجمزة □                         اكباطون   □                 األغذنة واككشروبات □
 
 

 لنشاطها: الشركةمدة ممارسة  -7
 قثر  أسلة ف  16 □سلة      15 -11كن  □ سلوات      10 -5 كن □سلوات        5 كن أقل   □   
 

 الشكل القانوني :-0
 : حددما.........خرىأ □كسامكة عاكة       □كسامكة خاصة           □فردنة               شرقة □  
 

 :الشركةعدد الموظفين في  -9
 فاقثر كوظفًا  21 □كوظفًا        20 -11كن  □كوظفنن        10 -5 كن □كوظفنن        5 كن أقل □   

 

 :الشركةنظام التكاليف المستخدم في  -01
 لظام ندوي وآكن □لظام آكن )حاسوب (                           □لظام ندوي                        □   

 
 
 



 
 المعمومات الخاصة بموضوع الدراسة: -ثانياا 

 جابة التي تراها مناسبة: إلامام ا ( √)الرجاء وضع إشارة  
 

الصناعية  الشركاتداء أنجاز فى قياس وتقييم إل محاسبة ايساهم استخدام  -0
  الفمسطينية بما يتالءم مع االتجاهات الحديثة لممحاسبة اإلدارية.

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 ميمةق

موافق 
بدرجة 

 ميمةق
 جداا 

      .قناسات دقنقة وكوضوعنة ككتقكفة باكشرقةلجاز إلاستخدام كحاسبة ا نوفر 1
كعكوكات عن اكوقت اكذي تستغرقل قل لجاز إلاستخدام كحاسبة اوفر ن 2

 كرحكة كن كراحل دورة حناة اككلتج،
     

كعكوكات قافنة وكالئكة ككساعدة فن تقدنم لجاز إلاستخدام كحاسبة ا نسامم 3
 اإلدارة فن اتخاذ اكقرارات.

     

عكن توفنر اككعكوكات اكتقاكنفنة اكتن تالئم بنئة اكتصلنع  اكشرقةدارة اتعكل  4
 اكحدنثة.

     

      .بتخفنض كصروفات اكتشغنل بكا ال نؤثر عكن جودة اككلتح اكشرقةتقوم  5
بتحكنل اككلتج بتقكفة اككواد اككباشرة فقط دون تقاكنف  اكشرقةتقوم ادارة  6

 اكتشغنل األخرى.
     

تقاكنف اكتشغنل اككتعكقة باككلتج ثابتة فنكا عدا اككواد  اكشرقةتعتبر ادارة  7
 اككباشرة.

     

لجاز( بعنن إلعاكل اكزكن )وقت ا اكشرقةعلد قناس تقكفة اككلتج تأخذ  8
 االعتبار 

     

لجاز وباكتاكن تقكنل اكتقكفة وزنادة إلعكن تخفنض وقت ا اكشرقةترقز ادارة  9
 اكربحنة.

     

      بتحكنل وقناس اكتقكفة خالل دورة حناة اككلتج. اكشرقةتقوم ادارة  10
بتحدند لقاط االختلاق واكطاقات غنر اككستغكة وتعكل عكن  اكشرقةتمتم ادارة  11

 .استغالكما
     

      .عكن دراسة اككلتجات اككلافسة وكقارلتما بكلتجاتما اكشرقةادارة تعكل  12
      .لجازإلكزنادة اعكن اككبنعات  اكشرقةترقز ادارة  13
      .عكن االستجابة اكسرنعة كطكب اكعكالء اكشرقةتعكل  14
      باحتناجات وتوقعات وشقاوى اككستمكك. اكشرقةادارة  تمتم 15
      نجب تخفنضما كزنادة االلجاز كسؤوكنةاكن اككخزون عكن ألل  اكشرقةتلظر  16



    

  الصناعية الفمسطينية بحاجة  الشركاتأن نظم التكاليف المعمول بها في  -2
 .لمتطوير استجابة لالتجاهات الحديثة لممحاسبة اإلدارية

 

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 ميمةق

 موافق
بدرجة 

 ميمةق
 جداا 

كتخطنط اكتقكفة فن كرحكة اكشرقة حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف فن  نوجد 1
 تصكنم اككلتج، وخالل دورة حناة اككلتج.

     

حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف كتحدند وتخصنص اكتقكفة عكن اككدى  نوجد 2
 اكطونل.

     

ملاك حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف كتقدنم كعكوكات تفصنكنة عن اككلتجات،  3
 اكعكالء، وعن األسعار.وعن 

     

ملاك حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف كتقدنم كعكوكات تفصنكنة عن اكسوق،  4
 وعن اككلافسنن.

     

حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف كتوفنر اككعكوكات اكالزكة ألغراض  نوجد 5
 اكتخطنط االستراتنجن ككتقاكنف واكجودة.

     

كتقدنم كعكوكات تفصنكنة عن كجاالت ملاك حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف  6
 تحسنن اكتقكفة اككستمدفة عبر سكسكة اكقنكة.

     

ملاك حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف كتوفنر رقابة سابقة وشاككة عكن اكتقكفة  7
 بمدف تخفنضما.

     

حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف ككرقابة عكن ألشطة تحسنن وتطونر  نوجد 8
 اكجودة وتدعنم اككوقف اكتلافسن.

     

ملاك حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف إلعطاء كعكوكات تفصنكنة كتقننم األداء  9
 اكحاكن واككستقبكن، وتحسنن عككنة قناس وتقننم األداء. 

     

كتوفنر تقارنر دورنة عن كستونات األداء ملاك حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف  10
 وألشطة اكتصكنم واكتلفنذ، واكبنع، وكا بعد اكبنع.

     

حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف كتوفنر كعكوكات دقنقة وكالئكة كتضكلة  نوجد 11
 تقاكنف اكبحوث واكتطونر، واكتخطنط واكتصكنم، واإللتاج.

     

كتوفنر كعكوكات عن االبتقار واكتطونر، ملاك حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف  12
 كتشكل اكبنئة اكداخكنة واكخارجنة وأداء اككلافسنن.

     

أقثر دقة عن ربحنة ملاك حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف كتقدنم كعكوكات  13
 وربحنة اكعكالء. اكشرقةاككلتج وربحنة 

     

حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف كتقدنم كلمج كتطور ككتسعنر نعتكد عكن  نوجد 14
 ، األطراف األخرى(.اككستمككاكتوفنق بنن كصاكح جكنع األطراف )اككلتج، 

     

تفصنكنة عن اكوقت ملاك حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف كتقدنم كعكوكات  15
 واكتقكفة كقل كرحكة كن كراحل دورة حناة اككلتج.

     



تفصنكنة عن تتبع تقاكنف ملاك حاجة كتطونر لظم اكتقاكنف كتقدنم كعكوكات  16
 األلشطة وكحرقات األداء قبل وأثلاء اإللتاج وبعدل.

     

لظم اكتقاكنف اككلافسة اكشدندة فن اكسوق تزند اكحاجة إكن ضرورة تطونر  17
 اكصلاعنة اكفكسطنلنة. اكشرقاتفن 

     

 
يؤدى التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة االنجاز الى قياس وتقييم االداء  -3

 الصناعية الفمسطينية في تحقيق أهدافها. الشركاتومساعدة 

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 ميمةق

موافق 
بدرجة 

 ميمةق
 جداا 

اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف وكحاسبة االلجاز  تحقنقعكن  اكشرقةتعكل ادارة  1
 تخفنض اكتقكفة بشقل اقبر.تطونر تكك اكلظم و  رضغب

     

وكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف بتحقنق اكشرقةادارة  تمتم 2
 توفنر كعكوكات قافنة وكالئكة ألغراض اكتخطنط واكرقابة وتقننم األداء.ك

     

وكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف تحقنقعكن  اكشرقةادارة  ترقز 3
 توفنر كعكوكات قافنة وكالئكة التخاذ اكقرارات االستراتنجنة. بمدف

     

وكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف بتحقنق اكشرقةادارة  تقوم 4
 حكول ككا نقتشف كن اختلاقات تؤثر عكن قفاءة االداء. إلنجاد

     

وكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف بتحقنق اكشرقةادارة  تمتم 5
 كن خالل تحسنن اكربحنة. اكشرقةألداء  اكتحسنن اككستكر رضغب

     

وكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف تحقنقعكن  اكشرقةادارة  ترقز 6
كداد االدارة باككوارد اكتن تقند بمدف  اكعككنة ققل. تحكنل االلشطة وا 

     

وكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف تحقنقعكن  اكشرقةتعكل ادارة  7
 تحدند لقاط االختلاق واكطاقات غنر اككستغكة وتعكل عكن استغالكما  رضغب

     

 وكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف بتحقنق اكشرقةادارة  تمتم 8
 خالل تخفنض اكتقكفة وزنادة اإللجاز.تطونر تكك اكلظم كن ك

     

إكغاء اكن  باكشرقةوكحاسبة االلجاز  نؤدى اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف 9
  األلشطة غنر اكضرورنة.

     

وكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف بتحقنق اكشرقةادارة  تقوم 10
 الحتفاظ بحد ادلن كن كخزون االكان وكلع  تراقكل.ك

     

وكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف بتحقنق اكشرقةادارة  تمتم 11
 .تعزنز اكربحنة خالل اككدى اكزكلن كدورة حناة اككلتجك

     

اعتبار تقكفة اكن  باكشرقةوكحاسبة االلجاز  نؤدى اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف 12
 .اكعكاكة كن اكتقاكنف اكثابتة

     

االمتكام اكن  باكشرقةوكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف نعكل 13
 باكعكالء و قسب رضامم.

     



وكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف تحقنقعكن  اكشرقةادارة  ترقز 14
 .دعم اكقدرة اكتلافسنة فن اكسوق بمدف

     

 اكشرقةتكنز وكحاسبة االلجاز اكن  نؤدى اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف 15
 .بكلتجات ذات جودة عاكنة قناسا باككلتجات اككلافسة

     

وكحاسبة االلجاز  اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف بتحقنق اكشرقةادارة  تقوم 16
 اكتحسنن اككستكر وتقكنص االلحرافات واالخطاء فن اكعككنات. رضغب

     

 وكحاسبة االلجاز اكتقاكل بنن لظم اكتقاكنف بتحقنق اكشرقةادارة  تمتم 17
 تبلن طرقًا جدندة وكبتقرة  فن تقدنم كلتجاتما. بمدف 

     

 
 

الصناعية  الشركاتمعوقات تحد من تطوير نظم التكاليف في  توجد -4
 .الفمسطينية

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 

 ميمةق

موافق 
بدرجة 

 ميمةق
 جداا 

دراك  ةقلاع ال نوجد  1 اإلدارة اكعكنا بأمكنة تطونر لظم اكتقاكنف، كدى وا 
 واعتقادما بأن كخرجات اكلظم اككطبقة حاكنًا سكنكة.

     

اإلدارة اكعكنا باككداخل اككستحدثة اككقترحة كتطونر كدى كعرفة  ال نوجد  2
 لظم اكتقاكنف وأمكنتما.

     

      تقاكنف تطبنق اككداخل اككقترحة كتطونر لظم اكتقاكنف.ارتفاع  3
      كتطبنق اككداخل اككقترحة كتطونر لظم اكتقاكنف.عدم توفر االكقالنات  4
عدم توفر اكقوادر اككؤمكة كتطبنق اككداخل اككقترحة كتطونر لظم اكتقاكنف  5

 .واكبحث فن آكنات تطبنقما
     

دراك أمكنة تطبنق اككداخل عدم توفر اكخبرة  6 واكقفاءة اكالزكة كفمم وا 
 اككقترحة كتطونر لظم اكتقاكنف.

     

      اكظروف اكسناسنة واالقتصادنة اكسائدة. 7
      عدم توافر عكاكة ذات خبرة. 8
      وجود قنود عكن االستنراد واكتصدنر. 9
      عدم وجود سوق كككلتج ) اككلافسة ( 10

 
اكصلاعنة  الشركاتخرى نكقن أن تحد كن تطونر لظم اكتقاكنف فن أاذا قان ملاك كعوقات 

  ..................................................اكفكسطنلنة، برجاء ذقرما...............
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،
 



 
 

 (9ممحق رقم ) 
 المحكمين بأسماء قائمة

 
 عممهمكان  اسم المحكم

 اكجاكعة اإلسالكنة بغزة د. ساكم حكس . أ
 اكجاكعة اإلسالكنة بغزة د. عكن شامنن أ.

 اكجاكعة اإلسالكنة بغزة د. كامر درغام
 اكجاكعة اإلسالكنة بغزة د. لامض اكخاكدي

 جاكعة األقصن عبد  اكلاصر وادىد. 
 وزارة اكتربنة واكتعكنم اكعاكن د. كحكد االعرج
 اكقكنة اكجاكعنة ككعكوم واكتقلوكوجنا ةد. كحكد فروال
 اكقكنة اكجاكعنة ككعكوم واكتقلوكوجنا د. بسام اكلجار

 
 


