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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة 
المستثمريف لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف , حيث سعت إلى تحقيؽ 
مجموعة مف األىداؼ تمثمت في تحميؿ األساليب الحديثة لممحاسبة اإلدارية، مف حيث مزايا 

الوقوؼ عمى المؤشرات الكمية الدالة عمى ثقة المستثمريف متمثمة في و منيا, ومحددات كؿ نوع 
لكؿ شركة مف الشركات الممثمة  (التداوؿ حجـ التداوؿ، سعر التدفؽ النقدي، ,الربحيةكؿ مف )

الوقوؼ عمى أثر ممارسة شركات المساىمة العامة ألساليب المحاسبة اإلدارية و لعينة الدراسة, 
  .مؿ المؤدية إلى زيادة ثقة المستثمريف في تمؾ الشركات الحديثة، والعوا

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي وتـ االستعانة بالقوائـ المالية  وقد
في الوصوؿ لمنسب البلزمة لقياس  ـ(2015عف الفترة المالية لعاـ ) المنشورة لتمؾ الشركات

 أسموب جانب مف خبلؿ المؤشرات المذكورة, إلى المؤشرات المالية الدالة عمى ثقة المستثمريف
يتكوف حيث  لمدراسة, البيانات األساسية لجمع رئيسة كأداة االستبانة باستخداـ الميدانية الدراسة

المالية لشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف والتي  مجتمع الدراسة في البيانات
شركة موزعة عمى خمس قطاعات وىي قطاع االستثمار، قطاع البنوؾ، قطاع  49يبمغ عددىا 

   شركة . 41منيا  حيث استجاب يف، قطاع الخدمات، وقطاع الصناعةالتأم

دراؾ بدرجة متوسطة لدى وعي وكاف مف أىـ نتائج الدراسة وجود  العميا اإلدارة وا 
 تطبيؽ يخص فيما رصة فمسطيفالقرار في شركات المساىمة العامة المدرجة في بو  ومتخذي
 مف الربحية لتعزيز جاد بشكؿ العمؿ نجاحيا يتطمب الحديثة حيث أف اإلدارية المحاسبة أساليب
 الحديثة. اإلدارية أساليب المحاسبة استخداـ خبلؿ

شركات المساىمة  مدراء لدى الوعي وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة تنمية
زيادة  في ودورىا اإلدارية الحديثة، المحاسبة أساليب فمسطيف بأىميةالعامة المدرجة في بورصة 

 ليا لما المالي التحميؿ بعممية ىتماـااللى جانب إ. ا يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمريفالربحية مم
 تعزيز جوانب تمؾ الثقة. في دوره عف ، فضبللممنشآت المالي الوضع بياف في فاعؿ دور مف
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Abstract 
The study aimed at identifying the impact of the modern methods of 

management accounting on increasing investors' confidence amongst the listed 

public joint-stock companies in Palestine Exchange. The study sought to 

achieve a set of goals represented by analyzing the modern methods of 

management accounting in terms of: advantages and limitations of each type, 

the quantitative indicators of investors' confidence including (trading volume, 

trading price) using (reasons of increasing confidence, and their consequences) 

for each company in the study sample , the effect of public joint-stock 

companies practicing methods of modern management accounting, and the 

factors leading to increase the investors' confidence represented by the degree 

of fluctuation of cash flow and profitability for those companies. 

 The study adopted the descriptive and analytical approach where the 

published financial statements for those companies were used to reach the 

ratios necessary to measure the financial indicators of investors' confidence 

along with the field study method using the questionnaire as a major tool of 

collecting basic data for the study. The study population consists of the 

financial data of Public joint-stock companies listed in Palestine Exchange, 

which are 41 companies distributed in five sectors : investment, banking, 

insurance, services, and industry. 

The most important findings of the study shows that awareness and perception 

are in average level within the senior management and decision makers in 

public joint-stock companies listed in Palestine Exchange with respect to the 

implementation of modern methods of management accounting where their 

success requires hard work to enhance profitability by using modern methods 

of management accounting. 

 The most important recommendations of the study is the need to increase 

awareness among the managers of companies listed in Palestine Exchange of 

using the modern methods of management accounting and their role in 

maximizing profitability and thus gaining investors' confidence. Additionally, 

pay further attention to financial analysis process because of its vital role in 

stating the financial status of organizations, as well as its role in promoting 

aspects of that confidence. 
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 ثسم هللا الرحمه الرحيم

 

 أَْخَرَجُكْم ُ َهبتُِكْم ََل تَْعلَُمىَن َوهللاه ِمْه ثُطُىِن أُمه

ْمَع َواْْلَْثَصبَر َواْْلَْفئَِدحَۙ  لََعلهُكْم  َشْيئًب َوَجَعَل لَُكُم السه

 تَْشُكُرونَ 
 صذق هللا انؼظٛى

[78: ]النحؿ    
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 داءـــــــــــــــــــــــإى
يجوؿ بخاطري ويسكف اعماقي في تظؿ أبمغ الكممات واكثرىا اعجازا قطرة في بحر مما 

 ىذه المحظة التي طالما حممت بيا أال وىي لحظة حصولي عمى درجة الماجستير

 دي ثمرة ىذا الجيد المتواضعىأ

سيدنا إلى مف بمغ الرسالة وأدى االمانة ونصح األمة إلى نبي الرحمة ونور العالميف 
 (محمد )صمى اهلل عميو وسمـ

إلى مف عممني العطاء , إلى مف كممو اهلل بالييبة والوقار ,افتخارا بولى مف رفعت راسي عاليا إ
لى مف احمؿ اسمو بكؿ افتخار أرجو مف اهلل أف يمد في عمرؾ لترى ثمارًا قد إ ,بدوف انتظار

لى األبد نجومًا أىتدي بيا اليوـ وفي الغدحاف قطافيا بعد طوؿ انتظار وسيبقى كمماتؾ   ,وا 

 ()والدي الغالي

لى معنى الحب, إلى مبلكي في الحياة  لى معنى الحناف والتفاني, وا  إلى بسمة الحياة , وا 
 إلى أغمى الحبايب, ا بمسـ جراحيإلى مف كاف دعائيا سر نجاحي وحناني ,وسر الوجود

 (مي الحبيبةأ) 

 الى رياحيف حياتي.. إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة 

 ) أخوتي وأخواتي (

أسرتي الثانية وزمبلء العمؿ في البنؾ االسبلمي الفمسطيني والذيف افتخر بانتمائي  إلى
 ليـ لما احاطوني بو مف محبة واكسبوني مف خبرة

 ..إلى أحبتي جميعا .. مف قدـ لي العوف والمساعدة والدعاء

 

 
 الباحثة

 

 

 



  ؾ

 

 شكر وتقدير
 

 ...وصاحب التوفيؽ هلل ولي النعـ  اً خير أوال و أالشكر 

 مف ىـ بفكرىـ عمماء .. وبتواضعيـ عظماء .. بترفعيـ ُكبراء لىإ

 .مناء ..أمف كاف ليـ فضؿ السبؽ ومداد القمـ .. وكانوا في نصحيـ وارشادىـ 

فكانت , يف , عمى ما نيمتو مف ينبوع عمموستاذ الدكتور عمي شاىلى األإ .لى القمـ الشماء ..إ
 ذخرا ووىبوىؿ العمـ , أدامو اهلل لنا وأل  ف يتـألعمؿ ولواله لما كاف ليذا ا , ارشاداتو خير معيف

 الصحة والعمر المديد .

األستاذ يوسؼ جربوع , و ستاذ الدكتور لجنة المناقشة وىـ األ ألعضاءكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ 
اثرائيا بالمبلحظات و شرفاني بالموافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة  لمذاف, االدكتور حمدي زعرب

لى الجامعة االسبلمية ىذا الصرح الشامخ والمنارة إوالتوجييات القيمة , كما أتقدـ بجزيؿ الشكر 
 ومدرسييا وجميع العامميف فييا , بإدارتياالعممية التي ال تنطفئ ممثمة 

حضور عبر نفحات النسيـ وأريج األزاىير وخيوط األصيؿ، إلى ال بالشكر واالمتناف كما أتقدـ
 فشكرًا لكـ مف أعماؽ قمبي عمى حضوركـ الرائع.الذيف شرفوني بحضورىـ الكريـ 

حبائي الذيف شجعوني وآزروني طواؿ فترة أصدقائي و أتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف لجميع أكما 
لى كدراستي وفترة كتابتي ل  ,و عممني حرفاً أ, ؿ مف قدـ لي عوناً مرسالة , وا 

 ر ., ليـ مني جميعًا خالص الشكر والتقدي لى رموز العطاءإ
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 

 المقدمة
مكونات نظاـ المعمومات داخؿ المؤسسة تعتبر أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة أىـ 

حيث توفر ىذه األساليب البيانات االقتصادية والمالية لزيادة ثقة المستثمريف ألي منشأة سواء 
وتمثؿ المحاسبة اإلدارية الحديثة أىـ النظـ الفرعية لنظاـ المحاسبة  كانت صناعية أو تجارية.

لبلزمة لئلدارة التخاذ القرارات اإلدارية المختمفة, لكونيا تمعب دورًا بارزًا في توفير المعمومات ا
 فيي تقدـ معمومات الزمة وتفصيمية إلدارة المنشأة في الوقت المناسب التخاذ القرارات.

إف استخداـ الشركات المناسب ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ىو األكثر مبلءمة 
مة ألداء عمميا باستمرارية، حيث أف كافة لمحصوؿ عمى المعمومات المالية وغير المالية البلز 

الشركات الربحية بغض النظر عف حجميا وتنوع انشطتيا، تواجو نوعيف مف مخاطر األعماؿ، 
منيا أخطار ال يمكف السيطرة عمييا وىي مخاطر عامة كتقمبات سعر الصرؼ، والظروؼ 

رى يمكف السيطرة عمييا البيئية واالقتصادية، والتغيرات في القوانيف الضريبية، وأخطار أخ
والمتمثمة بتذبذب االرباح وعدـ التأكد مف حالتيا المستقبمية، إضافة إلى التقمبات في كؿ مف 
تكاليؼ االنتاج واسعار البيع، وما يترتب عمييا مف تذبذب التدفقات النقدية مف نشاط الشركة 

سبة اإلدارية الحديثة، والتي الرئيسي، وىذه األخطار يمكف السيطرة عمييا بممارسة أساليب المحا
تعمؿ عمى تخفيضيا مف خبلؿ السيطرة عمى التكاليؼ وتخفيضيا ومف ثـ زيادة الربحية وما 
يترتب عميو مف استقرار لؤلرباح في ظؿ التنافس الحاد في االسواؽ المحمية والعالمية، مما يتيح 

وضماف استقرار نسبي لمتدفقات  لمشركة القدرة عمى التنبؤ بشكؿ دقيؽ بواقع االرباح المستقبمية
 النقدية.

وحيث أف المستثمريف في األغمب يميموف لمشركات قميمة التذبذب في األرباح، والتدفقات 
النقدية، لقمة مخاطرىا، فإف مف المنطؽ أف تزداد ثقة المستثمريف بالشركات المطبقة ألساليب 

دارية الحديثة مجموعة مف النظـ أو المحاسبة اإلدارية الحديثة، لذلؾ فقد طورت المحاسبة اإل
المداخؿ أو األساليب المتكاممة التي يمكف استخداميا في خفض التكمفة والتي مف شأنيا 
السيطرة عمى مخاطر األعماؿ التي قد تتعرض ليا ىذه الشركات مثؿ )تقمب الطمب، تقمب 



3 

 

ب األرباح،  وبالتالي السعر، ومدخبلت االنتاج( والتي قد تتسبب في زيادة التكاليؼ أو تذبذ
 خفض مخاطر األعماؿ وزيادة ثقة المستثمريف بإدارة الشركة.

وال شؾ أف المحاسبة اإلدارية تمعب دورا رئيسا في إدارة المؤسسات والشركات في ظؿ 
كما أف أنظمة ومقاييس أداء المحاسبة اإلدارية التقميدية  االقتصاديالتطورات المتبلحقة لمنظاـ 

لـ تعد قادرة عمى إعطاء صورة متكاممة عف األداء التنظيمي لممنشآت الحديثة في سوؽ بورصة 
فمسطيف، مما استدعى التوجو نحو أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة. كما أف شركات المساىمة 

طيف بحاجة إلى تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة العامة المدرجة في سوؽ بورصة فمس
لتخرج بأفضؿ تحميؿ لمقوائـ المالية إلمداد اإلدارة بالمعمومات البلزمة إلتخاذ القرارات ويجب أف 
تكوف ىذه البيانات في الوقت المناسب والكمية والنوعية البلزمة لتحقؽ اليدؼ والجدوى مف ىذا 

 القرار.

 مشكمة الدراسة
د ثقة المستثمريف مف أىـ العوامؿ االستراتيجية التي تحوز عمى اىتماـ مدراء تع

الشركات، والتي بدورىا تحدد مقدار الطمب عمى تداوؿ أسيـ ىذه الشركات، سواء بالحجـ أو 
بسعر التداوؿ، ورغـ أف عوامؿ كثيرة تؤثر عمى أسعار التداوؿ وحجمو إال أف ثقة المستثمريف 

ة المخاطر لدييا يخفض مف تذبذب ىذه األسعار، ومف أىـ العوامؿ التي تزيد بإدارة الشركة وقم
 مف ثقة المستثمر بإدارة الشركة ىي زيادة االستقرار في نمو األرباح والتدفقات النقدية.

وحيث إف استخداـ الشركة ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة يزيد مف قدرتيا عمى 
جية، والحفاظ عمى جودة المنتج سواء خدمة أو سمعة مف جية الموازنة بيف خفض التكمفة مف 

أخرى، مما يؤثر في زيادة مبيعات الشركة مع خفض التكمفة في آف واحد، مما يبرر االعتقاد 
بأف ذلؾ سوؼ يخفض مف حالة عدـ التأكد والمخاطر المصاحبة ليا في كؿ مف ربحية تمؾ 

المستثمريف ويخفض قمقيـ مف االستثمار في مثؿ  الشركات وتدفقاتيا النقدية، مما يزيد مف ثقة
التي تطبؽ تمؾ األساليب، وبالتالي يصبح الطمب عمى أسيميا منتظما ومستقرًا  ىذه الشركات،

 مف حيث السعر وحجـ التداوؿ، ومف ىنا تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:
في زيادة ثقة المستثمرين في  المحاسبة اإلدارية الحديثة أساليبم اما أثر استخد

 شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين؟
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 الرئيسي األسئمة الفرعية التالية: السؤاؿويتفرع من 

تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية في زيادة ربحية شركات المساىمة العامة المدرجة  ما أثر .1
 في بورصة فمسطيف؟

اإلدارية في زيادة التدفقات النقدية في شركات المساىمة تطبيؽ أساليب المحاسبة  ما أثر .2
 العامة المدرجة في بورصة فمسطيف؟

تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية في زيادة حجـ التداوؿ عمى األسيـ لمشركات  ما أثر .3
 المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف؟

داوؿ السيـ لمشركات المساىمة تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية في زيادة سعر ت ما أثر .4
 العامة المدرجة في بورصة فمسطيف؟

 أىمية الدراسة
تعد ىذه الدراسة استكمااًل لمدراسات التي تحاوؿ الربط بيف نوعيف مف عموـ المحاسبة 
)المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية(،والتي طالما تناولتيا األبحاث العالمية والعربية والفمسطينية 

حدة، مما يؤمؿ منيا فتح آفاؽ جديدة لتمؾ األبحاث المحاسبية حيث تركز عمى جانب  كؿ عمى
ميـ مف الجوانب المتعمقة بالخيارات االستراتيجية المتوقع أف تواجييا الشركات وىو الجانب 

ىذا  التمويمي باعتباره عامبل ميما مف العوامؿ المحددة لتمؾ الخيارات والمتمثؿ بثقة المستثمر،
عف الدور الكبير الذي تحققو تمؾ المحاسبة في العمؿ الرقابي والتخطيطي, األمر الذي  فضبلً 

ينعكس بشكؿ إيجابي عمى الشركة ويؤدي إلى زيادة وتعميؽ فيـ كؿ مف المستثمريف وأصحاب 
رؤوس األمواؿ ومتخذي القرار واألطراؼ األخرى المستفيدة ألىمية استخداـ أساليب المحاسبة 

خفض المخاطر المالية وعدـ التأكد لدى ىذه الشركات ودورىا في زيادة ثقة االدارية في 
المستثمريف بأسيميا، وما يحققو ذلؾ مف إيجابيات في زيادة توسع ونمو الشركات ودخوليا 

 أسواؽ جديدة تعزز مف فرص تطوير مصادر إيراداتيا ودعـ استمراريتيا.

 أىداف الدراسة
إلى قياس مدى تأثير استخداـ األساليب الحديثة ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ أساسي 

لممحاسبة اإلدارية في زيادة ثقة المستثمريف بشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة 
 فمسطيف، وذلؾ مف خبلؿ:

 تحميؿ األساليب الحديثة لممحاسبة اإلدارية، مف حيث مزايا ومحددات كؿ نوع منيا. .1
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ة عمى ثقة المستثمريف متمثمة في كؿ مف )حجـ التداوؿ، الوقوؼ عمى المؤشرات الكمية الدال .2
سعر التداوؿ( وذلؾ )باستخداـ أسباب زيادة الثقة، ونتائجيا( لكؿ شركة مف الشركات الممثمة 

 لعينة الدراسة، مف خبلؿ قوائميا المنشورة في بورصة فمسطيف.
سطيف ألساليب الوقوؼ عمى أثر ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فم .3

المحاسبة اإلدارية الحديثة، والعوامؿ المؤدية إلى زيادة ثقة المستثمريف في تمؾ الشركات 
 متمثمة في درجة تذبذب كؿ مف )التدفؽ النقدي، الربحية(.

التعرؼ عمى أثر ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة، عمى مؤشرات أو نتائج زيادة  .4
شركات متمثمة في كؿ مف )حجـ التداوؿ، سعر التداوؿ( لدى ثقة المستثمريف في تمؾ ال

 شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف.

 فرضيات الدراسة
 -لقد اعتمدت الباحثة في إجابتيا عمى مشكمة الدراسة وأىدافيا بالفرضيات التالية :

رية وزيادة الربحية لدى ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدا .1
 شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف.

ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية وزيادة التدفقات  .2
 النقدية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف.

اليب المحاسبة اإلدارية وزيادة حجـ ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ أس .3
 التداوؿ عمى األسيـ لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف.

ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية وسعر التداوؿ  .4
 عمى األسيـ لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف.

أثر استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية ال  توجد  فروؽ في متوسطات آراء أفراد العينة في  .5
زيادة ثقة المستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة فى بورصة  فيالحديثة 
المسمى الوظيفي ، المؤىؿ العممي ، عدد تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية التالية )فمسطيف 

رة ،  عمر الشركة ، نشاط  الشركة ، عدد موظفي الشركة   ، المعرفة بأساليب سنوات الخب
 المحاسبة اإلدارية المختمفة ،رأس ماؿ الشركة(
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 منيجية الدراسة
يتـ تحديد جوانب وأبعاد الظاىرة موضع الدراسة مف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة 
المتعمقة بموضوع الدراسة التي تسعي الى التعرؼ عمي مدي تطبيؽ شركات المساىمة العامة 
المدرجة في بورصة فمسطيف لؤلوراؽ المالية لبعض األساليب الحديثة لممحاسبة اإلدراية  وىي 

يدفة, محاسبة التكاليؼ عمى أساس األنشطة , فمسفة الشراء والتصنيع الفوري، )التكمفة المست
 بطاقة األداء المتوازف , إدارة الجودة الشاممة (أثرىا عمى ثقة المستثمريف لتمؾ الشركات.

حيث يتـ التطرؽ بالبحث في الجانب الميداني عبر تطوير قائمة استقصاء لمعرفة درجة 
لعامة المدرجة في بورصة فمسطيف ألساليب المحاسبة اإلدارية ممارسة شركات المساىمة ا

عف الفترة المالية لعاـ  الحديثة وسوؼ يتـ االستعانة بالقوائـ المالية المنشورة لتمؾ الشركات
في الوصوؿ لمنسب البلزمة لقياس المؤشرات المالية الدالة عمى ثقة المستثمريف مف  ـ(2015)

التدفقات النقدية, وحجـ التداوؿ, وسعر التداوؿ( باعتبارىا المتغيرات , الربحيةخبلؿ مؤشرات )
التابعة في ىذه الدراسة. وبعد ذلؾ سيتـ استخداـ االختبارات االحصائية المناسبة بيدؼ 

 الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة.

 مجتمع الدراسة
كات المساىمة العامة المدرجة في بورصة يتكوف مجتمع الدراسة في البيانات المالية لشر 

شركة حسب الموقع اإللكتروني الرسمي لبورصة فمسطيف  49فمسطيف والتي يبمغ عددىا 
(www.p-s-e.com ،موزعة عمى خمس قطاعات وىي قطاع االستثمار، قطاع البنوؾ .)

 صناعة.  وقطاع ال قطاع التأميف، قطاع الخدمات،

 متغيرات الدراسة
  المستقل اتالمتغير 

يتمثؿ المتغير المستقؿ ليذه الدراسة بدرجة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة 
 في بورصة فمسطيف ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ممثمة باألساليب التالية:

 .Target Cost)التكمفة المستيدفة ) .1
 .Activities based Cost)األنشطة )محاسبة التكاليؼ عمى أساس  .2
 .Just In Time manufacturing)فمسفة الشراء والتصنيع الفوري ) .3
 (.Balance score Cardبطاقة األداء المتوازف ) .4

http://www.p-s-e.com/
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 .(Total Quality Management)إدارة الجودة الشاممة  .5
  المتغير التابع 

بأسيـ شركات المساىمة العامة يتمثؿ المتغير التابع ليذه الدراسة بمدى ثقة المستثمريف 
 المدرجة في بورصة فمسطيف والمقاسة بالمؤشرات التالية:

التدفقات النقدية: والمقاسة بمدى التشتت في نسبة كؿ مف التدفقات التشغيمية، واالستثمارية  .1
 والتمويمية إلى إجمالي األصوؿ.

 الربحية: والمقاسة بمدى التشتت في ربحية السيـ. .2
 المقاسة بمدى تشتت نسبة األسيـ المتداولة إلى إجمالي عدد األسيـ.حجـ التداوؿ: و  .3
 سعر التداوؿ: والمقاس بمدى تشتت القيمة السوقية إلى الدفترية لمسيـ. .4

 ( يوضح العبلقة المتوقعة بيف تمؾ المتغيرات:1.1والشكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتغير التابع                                                                          

 المتغيرات المستقمة                                                          
 ( متغيرات الدراسة1.1شكل )

مف إعداد الطالبة :المصدر  المتغيرات المستقمة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (TCالتكلفخ المستهدفخ )

التكبليف على أسبس محبسجخ 

 (ABCاْلوشطخ )

أسلىة اإلوتبج حست الطلت 

(JIT) 

 (BSCثطبقخ اْلداء المتىازن )

 (TQMإدارح الجىدح الشبملخ )

ثقخ المستثمريه 

ثأسهم الشركبد 

المسبهمخ في 

 ثىرصخ فلسطيه
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 مصطمحات الدراسة
لية لخمؽ وحماية وزيادة تطبيؽ مبادئ المحاسبة اإلدارية والما :أساليب المحاسبة اإلدارية .1

صحاب المصالح في كؿ مف الشركات الربحية وغير الربحية في القطاعيف العاـ القيمة أل
 (.  CIMA, 2005والخاص )

 حو السوؽ،: أحد أىـ تقنيات إدارة التكمفة الموجية نTarget Cost)التكمفة المستيدفة ) .2
لتعزيز -المرحمة المبكرة مف دورة حياة المنتج–والتي يتـ استعماليا في بداية حياة المنتج 

 (.2007الربحية واإلنتاجية بشكؿ عاـ )الذىبي والغباف،
طريقة لحساب :Activities Based Cost)محاسبة التكاليف عمى أساس األنشطة ) .3

تكمفة البلزمة التخاذ القرارات االستراتيجية التكمفة، مصمـ لتزويد المديريف بمعمومات ال
والقرارات االخرى، والتي مف المحتمؿ أف تؤثر عمى الطاقة اإلنتاجية لمشركة، وكذلؾ 

التكاليؼ الثابتة فضبًل عف التكاليؼ المتغيرة، وىو نظاـ يستخدـ كمكمؿ لنظاـ التكاليؼ 
األساسي لمشركة وليس بديبًل عنو. 

Maio,Lookman,sheahan,spaite,2012, Lerner,Garrison) 

نظاـ يعمؿ عمى خفض مستويات  :Just in Time)أسموب اإلنتاج حسب الطمب) .4
مخزوف المواد الخاـ ومخزوف الوحدات تحت االنتاج ومخزوف الوحدات المنتجة وبالتالي 

 (EL-Dyasty,2006حسيف الربحية .)تتحسيف كفاءة وجودة االنتاج و 
مجموعة مف المقاييس  (:Balance performance Cardبطاقة األداء المتوازن ) .5

المالية وغير المالية المتعمقة بعوامؿ النجاح الحرجة، لخمؽ قيمة لمشركة مف خبلؿ تكامؿ 
مكوناتيا المتمثمة بالفرص الحالية والمستقبمية كما انيا تركز عمى توجو الشركة نحو اإلبداع 

 (.2008في ظؿ بيئة التصنيع الحديثة )البرزنجي، في مقاييس األداء 
: مدخؿ فكري وثقافي لضماف (Total Quality Management)إدارة الجودة الشاممة  .6

جودة الشركة في جميع مراحميا بدءًا مف المواصفات، التي تعنى بمتطمبات الزبوف، مرورًا 
تكامؿ جميع األنشطة،  بالتصميـ والعمميات اإلنتاجية والمراحؿ البلحقة، وتعتمد عمى

ويشترؾ في ممارستيا جميع العامميف، وفي مقدمتيا اإلدارة العميا، التي تقود إلى التحسيف 
 (.2002المستمر لممنتجات )الدباغ، 
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 الدراسات السابقة
 -أوًل / الدراسات العربية :

لتقييم أداء ( بعنوان " مدى إمكانية تطبيق بطافة األداء المتوازن م2016 ،إدغيش)دراسة  .1
 شبكة األقصى اإلعالمية"

 لتقييـ المتوازف األداء بطاقة تطبيؽ إمكانية مدى عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 ، الدراسة أىداؼ لتحقيؽ والثانوية األولية البيانات جمع تـ حيث اإلعبلمية، شبكة األقصى أداء
بمغ  ( والتي الوظائؼ اإلشرافية شاغمي(  الدراسة الستطبلع آراء عينة تصميـ استبانة وتـ

 الدراسة فرضيات إلثبات التحميمي الوصفي المنيج الدراسة استخدمت وقد موظؼ، (65) عددىا
 .إلى النتائج والوصوؿ

 المتوازف الخمسة األداء بطاقة أبعاد تطبيؽ مقومات توافر وكاف مف أىـ نتائج الدراسة
 كأداة )االجتماعي والبعد والتعمـ، النمو بعد الداخمية، العمميات بعد العمبلء، بعد المالي، البعد(

 72.3النسبي  الحسابي المتوسط بمغ حيث مرتفعة، بدرجة اإلعبلمية األقصى شبكة أداء لتقييـ
النيوض  أجؿ مف وذلؾ المنيجية ، ىذه لتطبيؽ كبيرة إمكانية ىناؾ أف عمى يدلؿ والذي ،%

 . اإلداري لمشبكة باالداء التنظيمي

 تطبيؽ وتبني دعـ نحو الشبكة إدارة تسعى ضرورة أف  مف أىـ توصيات الدراسة وكاف
 تييئة مع االستراتيجية ، لئلدارة وشامؿ متكامؿ نظاـ المتوازف باعتبارىا األداء قياس بطاقة

 قادرة ومينيو بشرية كوادر استقطاب عمى العمؿ وكذلي عممية تطبيقيا، لتفعيؿ البلزمة الظروؼ
 بيف الكمي األداء تقييـ ثقافة نشر عمى العمؿ وأيضاً  األداء، في قياس المنيجية اىذ تطبيؽ عمى

 ىذا تطبيؽ بأىمية الوعي زيادة تشمؿ دورات تدريبية تقديـ مف خبلؿ األقصى شبكة موظفي
راسة  ود وتحميؿ الشبكة أداء في إلى آراء الجميور التعرؼ آليات الى جانب تطوير األسموب،

 وتطمعاتيـ.آرائيـ  كافة
( BSC( بعنوان " مدى إمكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن)م2016 ،أبوغبن)دراسة  .2

 لتقييم أداء جامعة األقصى "

 المتوازف األداء قياس بطاقة استخداـ إمكانية مدى عمى التعرؼ الدراسة إلى ىدفت
 أىداؼ ولتحقيؽ ,الجامعة في العامميف نظر وجية مف بغزة األقصى جامعة لتقييـ أداء كأداة

 تصميـ تـ حيث ,والثانوية األولية البيانات عمى الدراسة اعتمدت الدراسة واختبار فرضياتيا
المتوازف  األداء بطاقة أبعاد مف الثاني وذلؾ فيما يتعمؽ بالبعد آراء أفرد العينة الستطبلع استبانة
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 الخدمات عف الطمبة رضا مدى عف الحقيقي القياس إلى لموصوؿ )الطمبة( العمبلء بعد وىو
 التحميمي الوصفي المنيج أسموب الدراسة عمى اعتمدت وقد , الطمبة نظر وجية المقدمة مف

 .فرضياتيا وتحميؿ متغيرات الدراسة واختبار

يساىـ  أكاديمي جو توفير عمى أف إدارة الجامعة تحرص  وكاف مف أىـ نتائج الدراسة
 تحقؽ التي التسييبلت تقديـ عمى الجامعة إدارة وتعمؿ كما ,التعميمية العممية وتقدـ نجاح في

 ودرجة قوة عمى باإليجاب ينعكس الدراسة مما في واالنسجاـ االستقرار لمطمبة عنصري
 الجامعات بيف ومكانتيا سمعتيا تطوير إلى جاىدةً  الجامعة تسعى كما ,العممي لمطمبة التحصيؿ
 نوعية الدراسية مع ايضا مبلئمة تكمفة الساعات وقد اظيرت الدراسة,والعربية الفمسطينية
  .األكاديمية الخدمات تعكس مستوي والتي الجامعة قبؿ مف المقدمة الخدمات

 تطبيؽ سبيؿ في جيوداً  الجامعة إدارة تبذؿ أف الدراسة ضرورة توصيات أىـ مف وكاف
 مف البطاقة ىذه تحققو لما األداء لتقييـ ومتكامبلً  شامبلً  منيجاً  باعتبارىا المتوازف بطاقة األداء

 متابعة يخص فيما أكثر اىتماماً  الجامعة تولى أف وضرورة ,واألبعاد المجاالت ميزات في جميع
 فيما أكبر اىتماماً  الجامعة تبدي وأف ,معيـ والتواصؿ االتصاؿ قنوات الخريجيف وتعزيز الطمبة
 .السميـ بالشكؿ ومعالجتيا متابعتيا عمى والعمؿ الطمبة المقدمة مف الشكاوي يخص

( بعنوان " إدارة الجودة الشاممة ومدى مساىمتيا في إدارة م2016 ،عبد الجواد)دراسة  .3
 المعرفة بالخدمات الطبية العسكرية "

 تحقيؽ في مساىمتيا ومستوى الشاممة الجودة إدارة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 في العامميف مف راسة الد مجتمع تكوف وقد غزة، بقطاع العسكرية بالخدمات الطبية المعرفة إدارة

 جياز في موظفاً  (156ب) عددىـ ويقّدر ،)مدير عاـ حتى قسـ رئيس ( اإلشرافية الوظائؼ
 لمجتمع الشامؿ عمى المسح فاعتمدت الدراسة عينة أما غزة، بقطاع العسكرية الطبية الخدمات
بقطاع  العسكرية الطبية الخدمات جياز في اإلشرافية الوظائؼ في العامميف جميع مف الدراسة
, وقد تضمنت الدراسة عدد 145) ليبقي) االستطبلعية بالعينة شاركوا الذيف األفراد باستثناء غزة

 التحميؿ وبرنامج التحميمي الوصفي المنيج وتـ استخداـ محاور، ثبلثة عمى توزعت )فقرة 72 (
 (.spssاإلحصائي ) 

 المتابعة الشاممة، الجودة إدارة ج الدراسة توفر العديد مف مقوماتوكاف مف أىـ نتائ
 بعض مف قبؿ وجود مقاومة الشاممة الجودة إدارة  تطوير معيقات أىـ والتقييـ في حيف كاف مف

 عمى اوضاعيـ الوظيفية. التغيير تأثيرات ىذا مف الخوؼ بسبب العامميف لمتغيير
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 الجودة إدارة بمبادئ العمؿ االىتماـ نحو تعزيزوكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة 
 وحدة عمؿ عمى تفعيؿ العمؿ خبلؿ مف غزة بقطاع العسكرية الطبية الخدمات بجياز الشاممة
والداعية لمنيوض بعمميا مع بذؿ المزيد مف الجيود لتطوير  بالكوادر إمدادىا و بالجياز الجودة
 المعرفة بالجياز. إدارة عمميات

ضوء  في التكاليف نظم لتطوير النجاز محاسبة ( بعنوان " مدخلم2015، عابدين)دراسة  .4
 اإلدارية " لممحاسبة الحديثة التجاىات

 في التكاليؼ نظـ لتطوير كمدخؿ االنجاز محاسبة استخداـ الى الدراسة ىذه ىدفت
 الشركات ومساعدة األداء، وتقييـ قياس بيدؼ اإلدارية، لممحاسبة الحديثة االتجاىات ضوء

 اعتمدت فرضياتيا واختبار الدراسة اىداؼ ولتحقيؽ.أىدافيا تحقيؽ في الصناعية الفمسطينية
 60 آراء أفراد العينة بعدد الستطبلع استبانة وصممت الوصفي التحميمي، المنيج عمى الدراسة
 مبحوثًا.

 تحقيؽ عمى تعمؿ الفمسطينية الصناعية الشركات ادارة وكاف مف أىـ نتائج الدراسة اف
 بشكؿ التكمفة وتخفيض النظـ، تمؾ تطوير بغرض االنجاز، التكاليؼ ومحاسبة نظـ بيف التكامؿ
 أف تبيف كما.األداء وتقييـ والرقابة التخطيط ألغراض ومبلئمة معمومات كافية ولتوفير اكبر،
 الفمسطينية الشركات الصناعية في التكاليؼ نظـ تطوير مف تحد ومعوقات صعوبات ىناؾ

 بالمداخؿ لدييا معرفة ليس العميا اإلدارة أف   مبنيا الحديثة، اإلدارية لؤلغراض استجابة
 تطويرىا. تكاليؼ بتحمؿ ترغب وال وأىميتيا، التكاليؼ نظـ لتطوير المستحدثة

 التكاليؼ نظـ تطوير ضرورة وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة العمؿ عمى
 الحديثة والتطورات التكنولوجية لتتبلءـ وتحديثيا سطينية،الفم الشركات الصناعية في المطبقة

 في الشركات تمؾ وبقاء استمرار لضماف ودولياً  إقميمياً  المتطورة بيئة التصنيع في والمتسارعة
 في بالعامميف االىتماـ بضرورة الدراسة اوصت كما حادة، منافسة الذي يشيد األعماؿ عالـ

 وعمميًا، عممياً  وتأىيميـ الفمسطينية، الصناعية الشركات في التكاليؼوادارات  المالية اإلدارات
 لخدمة وكفاءتيا فعاليتيا وزيادة التكاليؼ، نظـ تطوير بأىمية التكاليفي لدييـ الوعي وتنمية
 ودعـ والجودة، واإلنتاجية األداء في المستمر والتطوير الحديثة، والتحسيف اإلدارة أغراض
 .لتمؾ الشركات التنافسي المركز

  



02 

 

( بعنوان: "أثر التكامل بين التكاليف المستيدفة وىندسة القيمة في م2015 عابد)دراسة  .5
 تدعيم القدرة التنافسية لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين )دراسة ميدانية تطبيقية(".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير التكامؿ بيف أسموبيف مف األساليب الحديثة 
لممحاسبة اإلدارية ىما )التكاليؼ المستيدفة وىندسة القيمة( في تدعيـ القدرة التنافسية لمشركات 
المدرجة في بورصة فمسطيف، وذلؾ مف خبلؿ التوصؿ إلى قياس درجة ممارسة شركات 
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف لكؿ مف التكاليؼ المستيدفة وىندسة القيمة، مف 

د قائمة استقصاء وزعت عمى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف، خبلؿ إعدا
فيما تـ استخراج النسب المالية الدالة عمى القدرة التنافسية وىي )الربحية، والسيولة( مف القوائـ 

 ـ(.2014ات والخاصة بالسنة المالية )المالية المنشورة لتمؾ الشرك

ة وجود تطبيؽ بدرجة معقولة مف قبؿ شركات المساىمة وكاف مف أىـ نتائج تمؾ الدراس 
%(، كما أف 70.02العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ألسموب التكمفة المستيدفة بنسبة )

أكثر الشركات تطبيقًا ألسموب ىندسة القيمة مف قطاعات الخدمات، والتأميف واالستثمار عمى 
( Target Costيف التكاليؼ المستيدفة )التوالي، كما أظيرت النتائج وجود أثر لمتكامؿ ب

( عمى رفع القدرة التنافسية لشركات المساىمة العامة Value Engineeringوىندسة القيمة )
 المدرجة في بورصة فمسطيف.

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة تطوير أنظمة شركات المساىمة العامة  
اؿ، لما يحقؽ ذلؾ مف ترشيد وتحسيف في المحاسبية لتواكب التطور المستمر في بيئة األعم

القرارات اإلدارية المختمفة، مع العمؿ عمى اعتماد منيج التكمفة المستيدفة في تسعير السمع 
 .لما يحقؽ ذلؾ مف مزايا لمشركة وزيادة لقدرتيا عمى المنافسة والخدمات بدال لمنيج التقميدي،

لتقويم  كأداةبطاقة الداء المتوازن  ( بعنوان " مدى امكانية تطبيقم2014 ،عبيد)دراسة  .6
 اداء شركة توزيع كيرباء محافظات غزة "

كأداة  المتوازف األداء قياس بطاقة تطبيؽ إمكانية مدى عمى التعرؼ إلى ىدفت الدراسة
 فرضياتيا واختبار الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ .غزة محافظات كيرباء توزيع شركة أداء لتقويـ

 الغرض ىذا مع تتناسب استبانة صممت حيث والثانوية، األولية البيانات عمى اعتمدت الدراسة
 عضو( مسمى تحت فروعيا بجميع غزة محافظات كيرباء توزيع شركة عمى موظفي وزعت
 الدراسة اعتمدت وقد ،)قسـ رئيس دائرة، مدير فرع، مدير عاـ، مستشار، مدير إدارة، مجمس
 .فرضياتيا واختبار متغيرات الدراسة وتحميؿ الوصفي التحميمي المنيج أسموب عمى
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 بأبعادىا المتوازف األداء بطاقة لتطبيؽ إمكانية الدراسة وجود نتائج أىـ مف وكاف
 مقاييس تطبؽ الشركة وأف سمبي، أثر ذو والنمو التعمـ بعد كاف ولكف متفاوتة األربعة بدرجات

 اف يمكف مالية غير مقاييس تطبؽ كما الشركة باستراتيجية ترتبط عمييا يتـ االعتماد مالية أداء
 بشكؿ يؤثر التمويؿ في ضعؼ مف تعاني الشركة وأف المتوازف، األداء أبعاد بطاقة ضمف تبوب
 كما التطبيؽ، إمكانية عمى سمباً  ينعكس اف يمكف مما اىدافيا وتطورىا، تحقيؽ عمى كبير
 الوسطى اإلدارة موظفيف إشراؾ االعتبار بعيف تأخذ العميا ال الشركة إدارة أف النتائج رتيأظ

 العالية الكفاءات ذوي باألفراد االىتماـ قصور في ىناؾ أف كما اإلدارية، القرارات باتخاذ
 .الموظفيف لمشركة انتماء عمى سمباُ  ينعكس مما بيـ، واالحتفاظ

 تطبيؽ بطاقة وتبني بدعـ الشركة إدارة قياـ ضرورة وكاف مف أىـ توصيات الدراسة
عمؿ  فرؽ تشكيؿ خبلؿ مف ،االستراتيجية لئلدارة وشامؿ متكامؿ نظاـ باعتبارىا المتوازف األداء

 وعمؿ البشرية بالموارد االىتماـ زيادة ضرورة المتوازف، األداء بطاقة منيجية لتطبيؽ متخصصة
 فعاؿ حوافز نظاـ تفعيؿ كذلؾ الموظفيف، كفاءة رفع في تسيـ وخارجية داخمية دورات تدريبية

 وتطوير تحسيف عمى الشركة تعمؿ أف ضرورة كذلؾ .الموظفيف لدى تعزيز االنتماء في يسيـ
كما  تأخير ، دوف المناسب الوقت وفي عالي جودة بمستوى الخدمة لمعمبلء تقدـ خدماتيا بحيث

 توصيؿ فكرة عمى بالعمؿ فمسطيف في واإلدارية المالية المينية اوصت بوجوب اىتماـ الجيات
ودورات  ندوات عقد خبلؿ مف الوطنية والشركات المؤسسات في المتوازف األداء بطاقة تطبيؽ

 ومؤتمرات عممية.

( بعنوان " المحددات المؤثرة في تطوير أساليب المحاسبة م2013،أبوىداف) دراسة .7
 اإلدارية "

 المدرجة في الصناعية الشركات استخداـ مدى عمى الضوء إلقاء إلى الدراسة ىدفت
تمؾ  مف أياً  ومعرفة المختمفة، اإلدارية المجاالت في اإلدارية المحاسبة ألساليب فمسطيف بورصة

لمتطورات  مواكبتيا مدى وتحديد التقميدية، أـ الحديثة األساليب بيف مف شيوعاً  األكثر األساليب
 في اإلداريةالمحاسبة  أساليب تطوير في المؤثرة العوامؿ عمى كماىدفت الى التعرؼ .المعاصرة
 أىداؼ ولتحقيؽ .الشرطية النظرية لمدخؿ وفقاً  فمسطيف بورصة في المدرجة الصناعية الشركات

 متوافر ىو عمى ما اإلطبلع خبلؿ مف التحميمي الوصفي المنيج الدراسة اعتمدت الدراسة عمى
 عمى الميدانيةالدراسة  وقد اعتمدت ثـ البحث، بمجاؿ العبلقة ذات المحاسبية الكتابات مف

 المالية ومديري الشؤوف قطاع رؤوساء عمى توزيعيا وتـ الغرض، ليذا صممت استبانة
المدرجة  الصناعية الشركات في اإلدارييف والمحاسبيف المالييف والمديريف والتكاليؼ الحسابات
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 اإلحصائية األساليب إستخداـ وتـ ،(% 93.8 ) االستجابة نسبة وبمغت ، فمسطيف بورصة في
 .المستجيبيف لتحميؿ ردود

 بورصة فمسطيف في المدرجة الصناعية الشركات وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف
األداء  وتقييـ والرقابة التخطيط مف المختمفة المجاالت في اإلدارية المحاسبة أساليب تستخدـ
تخاذ  قبؿ مف اإلدارية لممحاسبة التقميدية األساليب استخداـ أف كما كبيرة، بدرجة القرارات وا 

 استخداـ نسبة أف حيف في مرتفعة، نسبة تبمغ فمسطيف بورصة في المدرجة الشركات الصناعية
 عدـ وزيادة المنافسة زيادة أف الدراسة بينت كما .متوسطة اإلدارية الحديثة لممحاسبة األساليب
 . الحديثة التصنيع وتطبيؽ تكنولوجيا البيئي التأكد

 بورصة المدرجة في الشركات إدارة تعمؿ أف وكاف مف أىـ توصيات الدراسة يجب
الفمسفات  مع يتواكب وبما ككؿ، اإلدارية المحاسبة وأساليب ممارسات تطوير عمى فمسطيف
 األداء تحسيف عمى إيجابي تأثير مف لذلؾ لما األعماؿ بيئة في والتنافسية الحديثة اإلدارية

 أساليب تطوير في المؤثرة الشرطية العوامؿ مراعاة ضرورة إلى فةباإلضا.المالي لمشركة
 خبلؿ مف وذلؾ فمسطيف، بورصة في المدرجة الصناعية في الشركات المحاسب اإلدارية

 تصميـ دقة في يساعدىا قد الذي المجاؿ،األمر ىذا في األبحاث المحاسبية نتائج مف اإلستفادة
 العمؿ كفاءة رفع بيدؼ وذلؾ المحيطة، البيئة مع التكيؼيحقؽ  وبما وتطويرىا الرقابية نظميا

 .فييا المحاسبي
( بعنوان: "أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وأثرىا في رفع م2013 ،زممط)دراسة  .8

 الكفاءة الئتمانية لشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين".

األساليب الحديثة لممحاسبة اإلدارية في ىدفت الدراسة إلى قياس مدى تأثير استخداـ 
رفع الكفاءة االئتمانية لشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف، وذلؾ مف خبلؿ 
التوصؿ إلى قياس درجة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف 

اء وزعت عمى شركات ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة، مف خبلؿ إعداد قائمة استقص
( شركة، 41المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف وقد بمغ عدد الشركات المستجيبة )

%(، فيما تـ استخراج درجة الكفاءة االئتمانية مف القوائـ المالية 85.42بنسبة استجابة )
 ـ(. 2011المنشورة لتمؾ الشركات والخاصة بالسنة المالية )

تمؾ الدراسة تطبيؽ شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة وكاف مف أىـ نتائج  
% (، كما أظيرت النتائج وجود 60-70فمسطيف ألساليب المحاسبة اإلدارية يتراوح ما بيف) 
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عبلقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف 
رجة الكفاءة االئتمانية لتمؾ الشركات, كما أظيرت الدراسة ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ود

أيضًا وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ شركات المساىمة العامة المدرجة في 
 Kaizenو Activities Based Costبورصة فمسطيف ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة )

Costإال أف ىذه العبلقة لـ تكف ضمف الداللة ( ودرجة الكفاءة االئتمانية لتمؾ الشركات ,
 Total Qualityاالحصائية المقبولة لمعبلقة بيف الكفاءة االئتمانية وأساليب المحاسبة االدارية )

Management وTarget Cost وJust In Time manufacturing.) 

ينية وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة قياـ المؤسسات المعنية في السمطة الفمسط
كييئة االستثمار، وبورصة فمسطيف بوضع اإلطار التشريعي والقانوني، الذي يمكف الشركات مف 

 التعامؿ مع وكاالت التصنيؼ االئتماني العالمية، والحصوؿ عمى درجة التصنيؼ االئتماني.

 ( بعنوان: "نظام التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقتم 2013 ،غبن)دراسة  .9
سياسة توزيع األرباح لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة وأثره عمى 
 فمسطين".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة 
( عمى سياسات توزيع األرباح لدى Time Direct Activity Based Costالموجية بالوقت )

بورصة فمسطيف، وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في 
 Time Direct Activityتمؾ الشركات لنظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت )

Based Cost عبر قائمة استقصاء أعدت ليذا الغرض، وقد تـ توزيعيا عمى كافة الشركات ،)
%(، ولبلستدالؿ عمى 75جابة )المدرجة في البورصة الفمسطينية، وقد بمغت نسبة االست

سياسات توزيعات األرباح المستخدمة مف قبؿ ىذه الشركات تـ استخداـ نسب مالية مشتقة مف 
(، وىذه النسب ىي: ـ2011-ـ2010القوائـ المالية المنشورة لتمؾ الشركات عف العاميف )

لنقدية الحرة إلى )التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية إلى إجمالي األصوؿ، التدفقات ا
إجمالي األصوؿ، نصيب السيـ مف األرباح المحققة، نصيب السيـ مف األرباح الموزعة، 

 نصيب السيـ مف التغير في حقوؽ الممكية، والقيمة السوقية إلى الدفترية لحقوؽ الممكية(.

وكاف مف أىـ نتائج تمؾ الدراسة وجود عبلقة طردية دالة إحصائيًا بيف ممارسة شركات 
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف لنظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة الموجية 
بالوقت  وكافة النسب المذكورة، كما أظيرت الدراسة أف الشركات الفمسطينية لدييا تطبيؽ بنسبة 
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اـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت، حيث بمغ متوسط درجة التطبيؽ  مقبولة لنظ
(57.84.)% 

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة تبني وتطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية  
الحديثة وخصوصًا نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت  مف قبؿ الشركات 

بة لممتغيرات البيئية السريعة والتي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوـ، إضافة الفمسطينية، وذلؾ لبلستجا
إلى االستمرار في الدراسات التي توضح مزايا استخداـ الشركات لنظاـ التكاليؼ عمى أساس 
 األنشطة الموجية بالوقت، خاصة تمؾ التي توضح األثر عمى األداء المالي واإلداري لمشركات.

( بعنوان: "أساليب المحاسبة اإلدارية الستراتيجية المطبقة م2013 ،أبو حمام)دراسة  .10
من قبل الشركات المدرجة في بورصة فمسطين وتأثيرىا عمى الييكل التمويمي لتمك 

 الشركات".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف 
ى الييكؿ التمويمي لتمؾ الشركات، وذلؾ مف خبلؿ ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية عم

قياس درجة ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف ألساليب المحاسبة اإلدارية 
االستراتيجية عبر استخداـ قائمة استقصاء أعدت ليذا الغرض، وقد بمغت العينة المستجيبة 

 %( مف مجتمع الدراسة.73)

تطبيؽ مقبوؿ مف قبؿ الشركات المدرجة في بورصة وكاف مف أىـ نتائج تمؾ الدراسة 
فمسطيف ألساليب المحاسبة اإلدارية، ومف خبلؿ القوائـ المالية المنشور لمشركات المستجيبة  

ـ(، تـ استخراج النسب المالية المتعمقة بكؿ مف التمويؿ بالديف، 2011-ـ2010لمعاميف )
د أظيرت الدراسة وجود عبلقة طردية ذات والتمويؿ بحقوؽ الممكية، وباألرباح المحتجزة. وق

داللة إحصائية بيف ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف ألساليب المحاسبة اإلدارية 
االستراتيجية والتمويؿ بالديف لدى تمؾ الشركات،  بينما أظيرت وجود عبلقة عكسية ذات داللة 

ألساليب المحاسبة اإلدارية  احصائية بيف ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف
االستراتيجية والتمويؿ بحقوؽ الممكية لدى تمؾ الشركات، وكذلؾ عبلقة عكسية مع التمويؿ 

 باألرباح المحتجزة لكنيا لـ تكف ذات داللة احصائية.  

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة توعية الجياز اإلداري وخاصة اإلدارة العميا 
أىمية تطبيؽ أساليب المحاسبة االدارية في تخفيض مخاطر األعماؿ لمشركات الفمسطينية ب
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لدييا، واالستفادة مف ىذا األثر في الوصوؿ لخفض مخاطر التمويؿ، وبالتالي تكمفتو إلى الحد 
 األدنى.

( بعنوان " نموذج مقترح لتطبيق أسموب التكمفة المستيدفة في م2012, خميل )دراسة  .11
 لصناعة األدوية ومستحضرات التجميل في قطاع غزة "شركة معامل الشرق األوسط 

إدارة  أساليب مف كأسموب المستيدفة التكمفة بأسموب التعريؼ إلى الدراسة ىدفت
تـ  وقد األسموب، ىذا لتطبيؽ مقترح نموذج بناء ثـ ومف تطبيقو إمكانية ومدى الحديثة التكاليؼ
لصناعة  األوسط الشرؽ معامؿ شركة عمى الدراسة طبقت حيث الحالة دراسة أسموب استخداـ
 ىذه أىداؼ ولتحقيؽ .غزة قطاع في المحدودة العامة المساىمة التجميؿ ومستحضرات األدوية
 المستيدفة، التكمفة المتعمقة بأسموب والدراسات األبحاث مف العديد عمى االعتماد تـ الدراسة

 محؿ الشركة في بالعممية اإلنتاجية المتعمقة والبيانات السنوية المالية التقارير إلى باإلضافة
 تطبيؽ تـ وقد .في الشركة والعامميف المسؤوليف مع المقاببلت مف عدد أجريت كما الدراسة
 المتعمؽ مف العوائؽ العديد وجود رغـ البحث محؿ الشركة في المستيدفة التكمفة أسموب

 نموذج تـ وضع و المستيدؼ، والربح المستيدؼ بالسعر المتعمقة كالبيانات البلزمة بالبيانات
 .الدراسة محؿ الشركة في المستيدفة التكمفة أسموب لتطبيؽ مقترح

 تخفيض ميمًا في دوراً  يؤدي المستيدفة التكمفة أسموب أف وكاف مف أىـ نتائج الدراسة
 تكمفتيا التي تزيد المنتجات تحديد عمى يساعد فيو فعالة؛ تنافسية بيئة في ُطبِّؽ إف التكاليؼ
 ومف تمؾ المنتجات تكاليؼ في النظر إعادة مف الشركة يمكِّف مما المستيدفة تكمفتيا عف الفعمية

 أنو كما لتمؾ المنتجات، المستيدفة التكمفة إلى لموصوؿ الفعمية التكمفة تخفيض عمى العمؿ ثـ
 الصناعات أف قطاع إلى باإلضافة كبير، بشكؿ الجديد المنتج تطوير عممية نجاح عمى يساعد
 .لديو واضحة تسعير سياسة لوجود يفتقر الفمسطيني الدوائية

 وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة أف تعمؿ الشركات الصناعية الفمسطينية عمى
 حيث مف سواء األجنبية المنتجات ومنافسة العالمية مواكبة التطورات أجؿ مف طاقاتيا توحيد
 إدارة قياـ وضرورة لدييا، حالياً  المطبقة اإلدارية األساليبتقييـ  إعادة عبر السعر أو الجودة
 لكؿ الفعمية التكمفة معرفة مف تمكنيا بصورة لدييا نظاـ التكاليؼ تطوير عمى بالعمؿ الشركة
 كي باألرباح المتعمقة الشركة استراتيجية وضوح ضرورة باإلضافة إلى دقيؽ، بشكؿ منتجة وحدة
 تطبيؽ أرادت إف بو ترغب الذي الربح ليامش نسبة واضحة تحديد مف الشركة إدارة تتمكف
 .بنجاح المستيدفة التكمفة أسموب
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استخدام أساليب التحميل الستراتيجي بغرض بعنواف: " (م2010،الزعيتري) دراسة .12
 ".تخفيض التكاليف: دراسة نظرية تطبيقية عمى الشركات الصناعية اليمنية

لمتكاليؼ ودورىا  االستراتيجيةأىداؼ األساليب ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ طبيعة و 
براز أىـ المتطمبات اإلدارية والمحاسبية البلزمة لتطبيؽ ىذا  في إدارة وتخفيض التكمفة، وا 
المدخؿ، والتي تكفؿ نجاحو مف الناحية العممية، كما ىدفت إلى تقديـ مجموعة مف المقومات 

سمة القيمة، المبلئمة الستخداـ أساليب التحميؿ االستراتيجي المتمثمة في أسموب تحميؿ سم
وأسموب تحميؿ مسببات التكمفة، وأسموب تحميؿ الموقؼ االستراتيجي، واالستفادة مف العبلقات 
التكاممية بيف ىذه األساليب لزيادة فاعميتيا، ولتحقيؽ اليدفيف السابقيف تـ تطبيؽ المقومات 

ؿ القياـ المبلئمة الستخداـ أساليب التحميؿ االستراتيجي بغرض تخفيض التكاليؼ، مف خبل
بإجراء دراسة حالة في مصنع أسمنت البرج. كما تـ استطبلع آراء المسئوليف في المصنع حوؿ 

 أىمية ونتائج تطبيؽ المقومات المبلئمة ألساليب التحميؿ االستراتيجي لمتكاليؼ.

وكاف مف أىـ نتائج تمؾ الدراسة أف تخفيض التكاليؼ يعد مف أىـ االستراتيجيات التي  
شركات، وأكثرىا فاعمية لتحقيؽ مزايا تنافسية،  إضافة إلى حاجة عممية تخفيض تتبناىا ال

التكاليؼ إلى إطار متكامؿ إلدارة التكمفة، ومف أىـ تمؾ المداخؿ ىو التحميؿ االستراتيجي 
لمتكاليؼ، والذي يسعى لتحقيؽ التكامؿ بيف نظاـ التكاليؼ والبعد االستراتيجي لئلدارة، وييتـ 

ؿ التكمفة، وتحسينيا، وتخفيضيا، وليس مجرد االىتماـ بالرقابة عمييا فقط، ويرتبط بدراسة وتحمي
مباشرة باستراتيجية الشركة. كما أظيرت النتائج أف فحص وتحميؿ ىيكؿ ومضموف تقارير تقييـ 
األداء بالمصنع كشؼ عف نقطة ضعؼ رئيسية، وىي تركيز ىذه التقارير عمى توفير معمومات 

عكس النتائج النيائية لؤلداء عمى مستوى المصنع، ودوف توفير معمومات أو ومؤشرات عامة، ت
مؤشرات تحميمية تربط نتائج األداء والتكاليؼ باألنشطة المسببة ليا. وأف السمبيات وأوجو 
القصور التي تنسب إلى األدوات المحاسبية المستخدمة في الرقابة، وتقويـ األداء بالمصنع، 

إلى تطوير األدوات واألساليب المحاسبية، وما توفره مف مؤشرات أو تكشؼ عف حاجة المصنع 
 تقارير، لزيادة فعالية دورىا في الرقابة، وتقييـ األداء، وتحقيؽ تخفيض مستمر في التكمفة.

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة تطبيؽ المقومات المبلئمة الستخداـ أساليب 
يعد كأداة فاعمة مف أدوات إدارة التكمفة ؛ لما يحققو ىذا  التحميؿ االستراتيجي لمتكاليؼ، والذي

التحميؿ االستراتيحي  ثقافة لترسيخ آلية وضعالمدخؿ مف مزايا متعددة, كما اوصت بوجوب 
 عمى والقدرة بوضوح األىداؼ صياغة إتقاف أىمية عمى والعمؿ عمى التدريب الكمفة إلدارة كأداة
 يؽ المستوى األمثؿ مف التكمفة.الخبرة لتحق محتواىا وتسخير تحميؿ
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مدخل متكامل إلدارة التكاليف في ظل المنافسة في بعنواف: " (م2010 ،العفيري)دراسة  .13
 ".الشركات الصناعية

ىدفت الدراسة إلى تقديـ مدخؿ متكامؿ إلدارة التكاليؼ االستراتيجية في ظؿ المنافسة، 
 اىداؼ الدراسة واختبار ولتحقيؽ,  ودولًيا لتدعيـ القدرة التنافسية لمشركات الصناعية، إقميميا

اراء  الستطبلع استبانة وصممت التحميمي، الوصفي المنيج عمى الدراسة اعتمدت فرضياتيا
 استبانات، نظرا لعدـ ثبلث استبعاد تـ تفحص االستبانات، وبعد مبحوثا، (60) بعدد العينة افراد
 لمدراسة الخاضعة االستبانات عدد يكوف وبذلؾ االستبانة، عمى لئلجابة المطموبة الشروط تحقؽ

 .الموزعة االستبانات مف % 57 بنسبة استبانة، " 75 "

وكاف مف أىـ نتائج تمؾ الدراسة أف الجودة أقوى العوامؿ اليامة لتحقيؽ المزايا التنافسية 
تحققيا في الشركات الصناعية فيظؿ استراتيجيات المنافسة التي تعتمد عمى سمسمة القيمة التي 

لمعمبلء، كما أمكف لممدخؿ المتكامؿ الجمع بيف أدوات إدارة التكمفة، ممثمة باإلنتاج الفوري 
والبحث عف الزبوف، وضماف تخفيض التكاليؼ، وتحقيؽ عائد مف  والمرف لتحقيؽ جودة عالية،

وتكاليؼ خبلؿ تكامؿ التكمفة المؤجمة والعائد المحاسبي، إضافة إلى تكامؿ التكاليؼ المستيدفة، 
لضماف إعادة ىندسة القيمة، وتطوير  لتخطيط وتصميـ المنتجات، وتحميؿ األنشطة، األنشطة،

التكاليؼ، وتحميميا وتقييميا ومقارنتيا مع المنافسيف في ظؿ بطاقة األداء المتوازف واألداء 
التي  تجات،المقارف، لموصوؿ إلى استراتيجيتي إدارة التكمفة والتميز، التي تحدد سمسة قيمة المن

 يرضى عنيا العميؿ، والبحث عنو مستقببل.

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة التركيز عمى جودة األداء، لضماف الميزة 
 .التنافسية لمشركة في ظؿ استراتيجيات المنافسة، مف خبلؿ سمسمة القيمة التي تحققيا لمعميؿ

 في الفمسطينية الصناعية الشركات في المخمفة اإلدارات مشاركة ضرورةكما اوصت بوجوب 
 وأىدافيا الشركات الرؤى االستراتيجية لتمؾ لترجمة الفريؽ بروح والعمؿ التكاليؼ نظـ تصميـ
 .التنافسية

تأثير التكامل بين التقنيات المستجدة في محاسبة بعنواف: " (م2009 ،الجنابي)دراسة  .14
 ".التكاليف وترابطيا في خدمة شركات األعمال

عرض تقنيات إدارة التكمفة باعتبارىا مستجدات في محاسبة ىدفت الدراسة إلى 
التكاليؼ، وبياف مدى التكامؿ والترابط بيف تمؾ التقنيات، وأثره في خدمة شركات األعماؿ في 

 تحقيؽ أىدافيا. وقد تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي في إعداد ىذه الدراسة. 
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وكاف مف أىـ نتائج تمؾ الدراسة أف إدارة التكمفة توفر المعمومات التي تحتاجيا إدارة 
الشركة سواء كانت معمومات مالية أو غير مالية، مف خبلؿ مستجدات محاسبة التكاليؼ، 
والمتمثمة بتقنيات إدارة التكمفة. كما تساعد إدارة التكمفة، ومف خبلؿ التقنيات المستجدة في 

تكمفة المنتجات بدقة ورقابتيا وقياس األداء، عف طريؽ متابعة  إظيارتكاليؼ، محاسبة ال
التكاليؼ، مف خبلؿ استخداـ العبلقات السببية بيف التكمفة واألنشطة بما يساعد عمى مواصمة 

فمسفة  JITاالستراتيجيات التنظيمية. كما أثبتت الدراسة وجود عبلقة تكامؿ وترابط بيف التقنيات 
  Total Qualityبطاقة األداء المتوازف و  BFCي الوقت المحدد , و االنتاج ف

Management  ادارة الجودة الشاممة ، ووجود عبلقة تكامؿ وترابط بيف التقنيات نظاـ التكاليؼ
نظاـ  Activity Best Managementو  Activities Based Costالمبني عمى االنشطة 

نظاـ التكاليؼ المبني عمى الميزانية ،  Activity Best Budgetالتكاليؼ المبني عمى اإلدارة و
التكمفة المستيدفة  Target Costكما أثبتت أيًضا وجود عبلقة تكامؿ وترابط بيف التقنيات  

 وأسموب كايزف . Kaizenىندسة القيمة و Value Engineeringو

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة أف تتفاعؿ الشركات مع تمؾ التطورات والعمؿ 
تمؾ البيئة مف خبلؿ االعتماد عمى  لظروؼعمى تطويعيا لخدمة مصالحيا، واالستجابة 

 التقنيات الحديثة إلدارة التكمفة لتوفير معمومات تدعـ الشركة في تنفيذ وتطوير استراتيجيتيا.

( بعنوان: "أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة في شركات م2008، الداعور)دراسة  .15
 المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين ومحددات استخداميا".

ىدفت الدراسة إلى معرفة أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة مف قبؿ شركات 
ىدؼ الدراسة تـ  المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ومحددات استخداميا. ولتحقيؽ

وحدة(.  36اختيار جميع الوحدات االقتصادية التي يتـ تداوؿ أسيميا في بورصة فمسطيف )
واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وصممت قائمة استقصاء وزعت عمى الوحدات 

وحدة( وتـ استخداـ األساليب اإلحصائية لتحميؿ  25% )70المختارة وبمغت نسبة المستجيبيف 
 البيانات ومناقشة النتائج. 

وكاف مف أىـ نتائج تمؾ الدراسة أف الوحدات الفمسطينية تستخدـ أساليب المحاسبة 
اإلدارية التقميدية بشكؿ أكبر مف استخداميا لؤلساليب الحديثة، وأف أكثر األساليب التقميدية 

الربح، توزيع التكاليؼ غير المباشرة، توزيع تكاليؼ الخدمات، -الحجـ-ةاستخداما تحميؿ التكمف
والموازنات التشغيمية والرأسمالية.  وأكثر األساليب الحديثة استخداما أسموب محاسبة المسئولية 
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وعائد المساىمة وأقميا استخداما دورة حياة المنتج، سياسة اإلنتاج الفوري، والبرمجة الخطية.  
دراسة أف أىـ المنافع المرجوة مف ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية تخفيض كما بينت ال

التكاليؼ وتحسيف الجودة وزيادة الربحية، بينما محددات استخداميا تمثمت في عدـ االستقرار 
األمني في فمسطيف، وعدـ االىتماـ بتقييـ كفاءة النظـ اإلدارية والمالية، وعدـ توافر كوادر 

بينت الدراسة وجود عبلقة بيف المتغيرات )طبيعة النشاط، سنوات الخبرة، مؤىمة.  وكذلؾ 
 الحجـ، وظيفة المستقصى منو، خبرة المستقصى منو( وأساليب المحاسبة اإلدارية. 

و كاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة العمؿ توعية الجياز اإلداري وخاصة اإلدارة 
بة اإلدارية، باإلضافة إلى اىتماـ الجمعيات المينية العميا بأىمية ومنافع تطبيؽ أساليب المحاس

 ذة الجامعات بالمحاسبة اإلدارية.وأسات

 

 -ثانيًا / الدراسات األجنبية :

 مؤسسات في المتوازن األداء بطاقة بعنوان " تطبيق (Deshpande, 2015)دراسة  .1
 .األعمال إدارة كمية في التركيز مع العالي التعميم

Application of balanced performance in higher education 

institutions card with an emphasis in the College of Business 

Administration. 

تـ  التي المتوازف األداء بطاقة لتطبيؽ مفاىيمي نموذج تطوير الدراسة إلى ىدفت
بشكؿ  التركيز ومع العالي التعميـ مؤسسات في نورتوف وديفيد كاببلف روبرت بواسطة تطويرىا
 كأداة شاممة المتوازف األداء بطاقة دراسة مفيـو إلى ىدفت األعماؿ، كما إدارة كمية عمى خاص
 السابقة والكتب الدراسات عمى االطبلع خبلؿ مف الدراسة بيانات جمع تـ وقد .األداء لتقييـ

األداء  بطاقة بأسموب العبلقة ذات المجبلت في المنشورة المقاالت وبعض ودراسة الحالة
 النموذج ىذا لتطوير كمرجع واالستناد الييا المتوازف

 المتوازف األداء بطاقة لتطبيؽ مفاىيمي تطوير نموذج الدراسة اف وكاف مف اىـ نتائج
 الضوء وتسميط المختمفة النظر وجيات وكذلؾ تشكيؿ لممؤسسة والرسالة لمرؤية بتوضيح يبدأ
 أف النتائج اظيرت كما مختمفة، أخرى وجوانب ونواحي الموضوعة واألىداؼ التدابير عمى

 فييا في الفكري راس الماؿ بتحسيف العمميات المرتبطة إلدارة كبير اً  جيود تبذؿ المؤسسات
 بالنسبة المتوازف األداء بطاقة وتنفيذ تطبيؽ عممية كما أف .المجتمع في دورىا وتعزيز
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 إدارة كميات في فقط تكوف أف يمكف لمتطبيؽ قابميتياوأيضا  معقدة، ميمة ىي لؤلكاديمييف
 .الصغيرة األعماؿ

 كامؿ تطبيؽ االقتصادية إلى الوحدات كؿ حث وكاف مف اىـ توصيات الدراسة ضرورة
 واقعية تقارير األداء وتقديـ تقييـ في أىمية مف ليا لما األربعة، بمحاورىا المتوازف األداء لبطاقة
 إدارة األرباح، سياسة ممارسة مف الحد عمى حثيا وكذلؾ األرباح، إدارة مف والحد وحقيقية
 االقتصادية والعمؿ عمى ممارسة الوحدات عمى الرقابة في دور اإلدارة العميا تفعيؿ وضرورة
 .األرباح ادارة سياسة

( بعنوان : "الجدوى من تنفيذ Mohammadi and Medizadeh,2015دراسة ) .2
 الشركات اإلقميمية عمى الصعيد الوطني لالتصالت".بطاقة األداء المتوازن في 

"The Feasibility of Implementing the Balanced Scorecard in 

Nationwide Provincial Telecom companies". 

شركات  أداء تقييـ في المتوازف األداء بطاقة تطبيؽ تأثير مدى تحديد إلى الدراسة ىدفت
 استخداـ وتـ ,المؤسساتي األداء في البطاقة آثار عمى الضوء وتسميط اإليرانية االتصاالت

أىداؼ  ولتحقيؽ ,فرضياتيا متغيرات الدراسة واختبار وتحميؿ الوصفي أسموب التحميؿ اإلحصائي
 جميع عمى ووزعت استبانة تصميـ وتـ والثانوية األولية البيانات عمى الدراسة تـ االعتماد

 31 في يعمموف شخص 62 عددىـ وكاف االتصاالت شركات لدى المدراء والرؤساء المالييف
 .شركة

 شركات عمى المتوازف األداء بطاقة تطبيؽ الممكف مف أنو وكاف مف أىـ نتائج الدراسة 
 والنمو والتعميـ الداخمية العمميات ,العمبلء ,المالية الفيرسة تحديد وامكانية االتصاالت اإليرانية,

 يمييا المؤثرة األبعاد أىـ مف تعتبر العمبلء نظرة فإف أخرى ةناحي مف إال أنو الشركات, لدى
 االتصاالت شركات أف القوؿ ويمكف ,والنمو وأخيرًا التعمـ البعد المالي ثـ الداخمية العمميات
 .األدائي في التقييـ المالية غير العوامؿ أىمية أيقنت

بطاقة  بتطبيؽ االتصاالت شركات تقـو أف وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة
 لتدريب المتوازف األداء بطاقة في دورات متخصصة عقد عمى أيضاً  تعمؿ وأف المتوازف األداء

 .البطاقة ىذه تطبيؽ وخطوات آلية عمى كوادرىا وموظفييا
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دارة  بعنوان : "النظرية الموقفية (Wadongo&Abdel-Kader,2014) دراسة .3 وا 
 األداء والفعالية التنظيمية في المنظمات غير الحكومية: إطار نظري "

"Contingency theory, performance management and organizational 

effectiveness in the third sector: A theoretical framework" 

 الشرطية العوامؿ تأثير كيفية يوضح نظرياً  إطاراً  إقتراح إلى الدراسة ىدفت
 والثقافة، والتكنولوجيا واإلستراتيجية التنظيمي والييكؿ الحجـ:التالية:)العوامؿ التنظيمية وتشمؿ

 اإلدارية المحاسبة نظـ إستخداـ البيئي(،عمى التأكد وعدـ المنافسة:الخارجية وتشمؿ والعوامؿ
 ىدؼ ويتحقيؽ."لمربح ليادفةا غير المنظمات" الحكومية غير في المنظمات التنظيمية والفعالية
 توزع إستبانة وتصميـ الحكومية غير المنظمات عمى إجراء دراسة ميدانية خبلؿ مف الدراسة
 لمتحقؽ مستقبمية ميدانية لدراسات أفاقاً  تفتح الدراسة أف ىذه بمعنى الحكومية غير المنظات عمى
 المقترح النموذج مف

 التنظيمي والييكؿ التنظيمي حجـ بيف إيجابية عبلقة وجود الدراسة وكاف مف اىـ نتائج
ستخداـ البيئي التأكد وعدـ والمنافسة والتكنولوجيا والثقافة واالستراتيجية )البلمركزي( العضوي  وا 

 التنظيمية الشرطية المتغيرات أف بمعنى الحكومية، غير المنظمات في اإلدارية المحاسبة نظـ
 بينت كما.المنظمات تمؾ داخؿ اإلدارية المحاسبة نظـ وتنفيذ تصميـ عمى تؤثر والخارجية
 ونظـ"والخارجية الشرطية "التنظيمية العوامؿ بيف إيجابية عبلقة وجود إلى أيًضا الدراسة

 المنظمات في اإلدارية المحاسبة نظـ تنفيذ ألف وذلؾ التنظيمية، والفعالية اإلدارية المحاسبة
 تحسيف إلى تؤدي التي اإلدارية المحاسبة نظـ فعاليةومف ثـ  الشرطية المتغيرات عمى يعتمد
 تؤدي أف شأنيا مف اإلدارية المحاسبة ونظـ الشرطية المتغيرات بيف فالتوافؽ التنظيمية، الفعالية

 .األىداؼ تحقيؽ نحو خبلؿ التقدـ مف قياسيا يمكف والتي المثمى التنظيمية الفعالية إلى

في  ترغب التي الصناعية الشركات عمى يجبوكاف مف اىـ توصيات الدراسة أنو 
 شامبل مقياسا باعتبارىا  (BSC)المتوازف  القياس بطاقة عمى تعتمد أف أدائيا وتقييـ قياس

 في النظر بإعادة الشركات اىتماـ وضرورة فرعية، ومؤشرات متعددة أبعاد ، وذات ومتكامبل
 الغرض تؤدي االستراتيجي األداء وتقييـ قياس نظـ مف لمتأكد آلخر مف حيف األداء مقاييس
 عممياتيا وتحسيف وتعديؿ تطوير نحو الصناعية الشركات أف تتجو وضرورة بيا، المنوط

 األداء . لتقييـ حديثة ومؤشرات ومعايير طرؽ استخداـ خبلؿ مف الصناعية
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 شركة في اإلدارية المحاسبة تطور بعنوان: (Ding and Mckinstry,2013)دراسة  .4
 1965-1779المتحدة ما بين الفترة  المممكة في اسكتمندا في الورق صناعة

"Paper Trails: The Development of management accounting at 

Alex.Cowan&Sons Ltd,Penicuik,1779- 1965" 

 اسكتمندا في الورؽ صناعة شركة في اإلدارية المحاسبة تطور ابراز إلى الدراسة ىدفت
 المؤثرة العوامؿ عمى لمتعرؼ سنة وخمسوف مائة عف تزيد فترة مدى عمى المتحدة المممكة في
 ولتحقيؽ الشرطية، بالنظرية باإلستعانة الشركة تمؾ في اإلدارية المحاسبة نظـ تطوير عمى
 مسح إجراء ويتطمب الماضي بدراسة ييتـ الذي التاريخي المنيج عمى تـ اإلعتماد الدراسة ىدؼ

 إلى الدراسة إلييا توصمت التي النتائج ومف المشكمة، حوؿ لمحقائؽ المتجمعة شاممة ومراجعة
 االستراتيجية و والمنافسة البلمركزية لميياكؿ والتحوؿ الشرطية التالية:)التكنولوجيا العوامؿ:أف

 تفسر فيي وبالتالي لشركة لتمؾ اإلدارية المحاسبة نظـ تطوير ىي المؤثرة عمى العممي( والمؤىؿ
 .لمشركة اإلداريةالمحاسبة  نظـ في التطورات

 عمى والقدرة والرغبة الوعي تنمية عمى ضرورة العمؿوكاف مف اىـ توصيات الدراسة 
 الشركات في المسئوليف إدراؾ زيادة عمى والعمؿ وتطبيقاتيا، اإلدارية األساليب استخداـ
 .ليـ المبلئمة  المعمومات تقديـ في اإلدارية المحاسبة دور ألىمية الصناعية

بعنوان: ممارسات المحاسبة اإلدارية  (Ramljak and Rogošić, 2012)دراسة  .5
 الستراتيجية في كرواتيا

 "  Strategic Management Accounting Practices in Croatia " 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية أساليب المحاسبة االدارية االستراتيجية، 
امداد المدراء بمعمومات ذات أىمية نسبية في التوقيت المناسب، كما ىدفت إلى ودورىا في 

 Activitiesالتعرؼ عمى دور ىذه األساليب متمثمة بنظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة )
Based Cost( دارة الجودة الشاممة ( في الرقابة عمى Total Quality Management( وا 

دمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي مف خبلؿ قائمة التكاليؼ، وتخفيضيا.  وقد استخ
( شركة مف الشركات 65استقصاء أعدت خصيصًا ليذا الغرض، والتي تـ توزيعيا عمى )

 الكرواتية.

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف معمومات المحاسبة االدارية االستراتيجية مفيدة لممدراء  
عمومات ذات صمة وفي الوقت المناسب، كما أنيا تعمؿ في دعـ قراراتيـ، مف خبلؿ امدادىـ بم



25 

 

عمى الرقابة عمى التكاليؼ وخفضيا، كما وجدت الدراسة أف الشركات الكرواتية تطبؽ التقنيات 
 محؿ الدراسة بمستويات جيدة جدا.

 االستراتيجيةوكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية 
دارة التكاليؼ البيئية واالجتماعية لممنظمة, وضرورة إجراء لتمكيف مديري ال شركات مف تحديد وا 

تحميؿ متعمؽ ألنشطة الشركة لتحديد االحتياجات مف المعمومات وذلؾ لتمكيف مديري الشركات 
 مف رصد وتحميؿ األداء االقتصادي لشركاتيـ.

ستخدمة في ) ممارسات المحاسبة اإلدارية الم( بعنوان: Ahmad, 2012دراسة ) .6
 ماليزيا(

" The Use of Management Accounting Practices in Malaysian SMEs  " 

ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ مدى ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية التالية: )نظاـ 
التكاليؼ، ونظاـ الموازنات، وتقييـ األداء، ونظـ دعـ القرارات، والمحاسبة اإلدارية 

مف قبؿ الشركات الماليزية صغيرة ومتوسطة الحجـ، وتحديد أىمية استخداميا (، االستراتيجية
لممدراء في تمؾ الشركات، والعناصر المؤثرة في مدى استخداـ تمؾ األساليب، وقد أجريت 

 ( شركة صغيرة ومتوسطة.160الدراسة عمى )

اسة تستخدـ و كاف مف أىـ نتائج تمؾ الدراسة أف غالبية الشركات الممثمة في عينة الدر 
أساليب المحاسبة اإلدارية المتمثمة في )نظاـ التكاليؼ، ونظاـ الموازنات، وتقييـ األداء(، أكثر 

(.  االستراتيجيةبدرجة كبيرة مف استخداميا ألساليب )نظاـ دعـ القرارات، والمحاسبة اإلدارية 
ثة لممحاسبة اإلدارية.  مما يشير إلى أف األساليب التقميدية أكثر استخداما مف األساليب الحدي

كما أف الشركات متوسطة الحجـ أكثر استخداما لكافة أساليب المحاسبة اإلدارية مقارنة بالشركة 
 صغير الحجـ.

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ضرورة زيادة الوعي والفيـ ألىمية ممارسة أساليب  
مف أىمية في إنجاح  المحاسبة اإلدارية في الشركات صغيرة الحجـ، لما ليذه األساليب

 الشركات.
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)تصنيف أدوات المحاسبة اإلدارية  ( بعنوان:Shakouri and Salehi,2011دراسة ) .7
 القرار المتعددة( اتخاذالمفيدة بواسطة معايير 

 "  Ranking the Useful Tools of Management Accounting by Multi 

Criteria Decision Making (MCDM) " 

الدراسة إلى وضع تصنيؼ شجري )عنقودي( ألساليب المحاسبة اإلدارية ىدفت ىذه 
 Theحسب أىميتيا لمشركات مستخدمة تقنية اختيار االحتماؿ المقارب لمحؿ األمثؿ )

technique for Order of Preference Similarity to Ideal Solution) وتقنية ،)
(، لترتيب أساليب المحاسبة Analytical Hierarchy Processالتحميؿ اليرمي لمقرارات )

اإلدارية حسب فعاليتيا، وقد استخدمت الدراسة قائمة االستقصاء. وأظيرت الدراسة باستخداـ 
، أف أىـ ثبلث أساليب متبعة لدى الشركات )عينة AHP) تقنية التحميؿ اليرمي لمقرارات )

تكاليؼ الجودة(، كما أظيرت  الدراسة( ىي )محاسبة إدارة المخاطر، محاسبة الموارد البشرية،
أف أكثر ثبلث   (TOPSIS) الدراسة باستخداـ تقنية اختيار االحتماؿ المقارب لمحؿ األمثؿ

أساليب فعالية متبعة لدى الشركات المكونة لعينة الدراسة ىي )تكاليؼ الجودة، التكمفة 
 المعيارية، تكمفة أوامر اإلنتاج( .

 المحاسبة نظم تغير :بعنوان  )2004Waweru, Hoque and Uliana,( دراسة .6
أفريقيا  جنوب في المالية لألوراق بورصة في المدرجة التجزئة بيع شركات لدى اإلدارية

. 
"Management accounting change in South Africa: Case studies from 

retail services" 

 التكنولوجي، المنافسة،التقدـالتالية:) الشرطية العوامؿ تأثير اختبار إلى الدراسة ىدفت
 في مدرجة تجزئة لبيع شركات أربع لدى اإلدارية المحاسبة نظـ تغير الشركة(عمى ونوع حجـ

 عمى وزعت استبانة تصميـ تـ الدراسة ىدؼ ولتحقيؽ أفريقيا، جنوب في المالية لؤلوراؽ بورصة
 توصمت التي النتائج ومف معيـ، مقابمة إجراء إلى باإلضافة الشركات تمؾ في المالييف المدراء
 التجزئة لبيع األربع الشركات لدى اإلدارية المحاسبة نظـ في ىامة تغيرات وجود الدراسة إلييا

 وبالتحديد اإلدارية لممحاسبة المعاصرة لمممارسات المتزايد االستخداـ التغيرات ىذه وتضمنت
 ىذه توصمت كما األداء، لقياس المتوازف األداء وبطاقة النشاط أساس عمى التكاليؼ نظـ

 عمى تؤثراف المتيف الرئيسيف العامميف ىما التكنولوجية والتغيرات المنافسة زيادة أف إلى الدراسة
 .المشاركة الشركات في اإلداريةالمحاسبة  تغير
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 في المتبع التنظيمي الييكؿ تحسيف يتـ أف ضرورةوكاف مف اىـ توصيات الدراسة 
 بينيا، والتنسيؽ المسؤولية مراكز بيف العبلقات الشركة, وتوضيح أىداؼ مع ليتبلءـ الشركات
 مع يتناسب بما التخطيطية والموازنات المعيارية لتحديد التكاليؼ عممية وأسس معايير ووضع
 .الشركة وأىداؼ عمؿ طبيعة
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 التعميق عمى الدراسات السابقة
التي تناولت موضوع أساليب مف المبلحظ أنو وبالرغـ مف تشابو بعض الدراسات 

 Shakouriنجد أف )أىداؼ تناوليا ليذه األساليب.  المحاسبة اإلدارية؛ إال أنيا اختمفت في
and Salehi,2011 حاوؿ تحميؿ ىذه األساليب حسب فاعميتيا، في حيف قارف كؿ مف )

(Sumkaew, et, al., 2012(و )Ahmad, 2012 ،بيف كؿ مف ـ2008( و)الداعور )
األساليب الحديثة والتقميدية لممحاسبة اإلدارية، ومبررات استخداـ كؿ منيا، بينما ىدفت دراسة 

(Ramljak and Rogošić, 2012 إلى التعرؼ عمى دور أساليب المحاسبة اإلدارية متمثمة )
دارة الجودة الشاممة Activities Based Costبنظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة ) ( وا 

(Total Quality Management في الرقابة عمى التكاليؼ وتخفيضيا، كما أف ىناؾ )
دراسات أخرى عممت عمى قياس أثر أساليب المحاسبة اإلدارية عمى األداء المالي لتمؾ 
الشركات عبر مؤشرات آداء مختمفة لمشركات محؿ الدراسة مثؿ دراسة )الداعور و زممط 

 (.ـ2015( إضافة إلى دراسة )عابد، ـ2013، ( و)غبفـ2014( و)الداعور و أبوحماـ 2014

وتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بارتباطيا ببيئة األعماؿ المحمية في 
فمسطيف، إلى جانب استخداميا نوعيف مف أدوات الدراسة ىما قائمة االستقصاء، والقوائـ المالية 

الحالية بتحميميا لمجموعة مف أساليب المنشورة لمشركات محؿ الدراسة، كما تتميز الدراسة 
المحاسبة االدارية الحديثة وىي )التكمفة المستيدفة، محاسبة التكاليؼ عمى أساس األنشطة، 
فمسفة الشراء والتصنيع الفوري، بطاقة األداء المتوازف، إدارة الجودة الشاممة(، إضافة إلى تحميؿ 

داـ الشركات ليذه األساليب مف خبلؿ قياس أساليب المحاسبة االدارية والتعمؽ في آثار استخ
أثر أساليب المحاسبة اإلدارية عمى ثقة المستثمريف عبر تحميؿ األساليب الحديثة التي تنطوي 
عمييا وصواًل لقياس العبلقة بيف كافة المتغيرات محؿ الدراسة، األمر الذي يسيـ في تطوير 

لمخرجات المالية مما يؤدي إلى إظيار أساليب إدارة الشركات ويعمؿ عمى زيادة الثقة في ا
 صورة صادقة عف أدائيا في البورصة، وبالتالي الرفع مف أدائيا وزيادة قيمتيا السوقية.

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 الفصل الثاني   
أساليب المحاسبة اإلدارية  

 الحديثة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 الفصل الثاني
 أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة 

 مقدمة
 الحجـ ذات المشروعات تكويف نحو االتجاه إلى األعماؿ مجاالت في التطور أدى

 ىذا أدى وقد فيو، وتعدد المنتجات الواحد المشروع في األنشطة تنوع إلى باإلضافة الكبير
 عمى تؤثر التي العوامؿ لتزايد القرارات، ونظًرا واتخاذ والرقابة التخطيط عممية تعقيد إلى االتجاه
 مف تمكنيا حديثة أساليب استخداـ إلى حاجة اإلدارة زادت لذلؾ ونتيجة وتغيرىا القرارات اتخاذ
 المرغوبة الصورة عمى المنشودة األىداؼ تحقيؽ المتاحة في الموارد استخداـ كفاءة مف التحقؽ
 األساليب واستخداـ والتواصؿ االستمرارية وضماف تطورات العصر لمواكبة ممكنة تكمفة بأقؿ

 مشاكميا .  حؿ في الحديثة

 تعريؼ إلى التوصؿ يتـ لـ اإلدارية الحديثة ، بالمحاسبة الخاصة التعريفات تعدد رغـ
 اإلدارية المحاسبة مفيـو تطور استكشاؼ ويمكف ، اإلدارية الحديثة لممحاسبة عميو متفؽ عاـ
 وظائؼ لخدمة شامؿ معمومات نظاـ التغير في تمؾ المفاىيـ فقد ذكر بأنيا خبلؿ متابعة مف

 وتوفير وتفسير وتحميؿ تحديد يتضمف ,ورقابة وتوجيو تخطيط وتنظيـ مف اإلدارة المختمفة
 والتوجيو ,قراراتيا وصنع أىدافيا وتحقيؽ وخدمتيا اإلدارة احتياجات لتمبية بلزمةال البيانات
 ,ـ2004)الحارس,"عمييا والرقابة االزمة لؤلمواؿ والتخطيط ,الستثمارات المنشأة األمثؿ
 (.28ص

مف خبلؿ  الجانب المعموماتيكما جاء أيضا بأنيا تمؾ المحاسبة التي تركز عمى 
 اإلدارة و إمداد اإلدارية ، النظـ أداء وتقييـ والتخطيط القرارات اإلدارية صنع في المشاركة
 .(CIMA,2008)الشركة استراتيجية وتنفيذ بناء في لمساعدتيا بالمعرفة

نظاـ لتجميع ، تبويب تمخيص، تحميؿ ، اإلدارية ىي"  المحاسبةمما سبؽ يتبيف أف 
عداد التقارير عف المعمومات التي تساعد إدارة المنشأة عمى ممارسة أنشطتيا التخطيطية ،  وا 

 واتخاذ قراراتيا اإلدارية المتنوعة". الرقابية ،

 الحديثة اإلدارية بالمحاسبة المتعمقة واألىداؼ المفاىيـ بعض لتحميؿ الفصؿ و يأتي ىذا
 اساس عمى التكاليؼ ومحاسبة ،Target Cost (TC) المستيدفة التكمفة وىي و أىميتيا ،

 Just In(JIN، و فمسفة الشراء والتصنيع الفوري ) Activity Based Cost (ABC) االنشطة
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Time ،المتوازف  األداء وبطاقةBalanced Performance Card (BSC) ، دارة  الجودة وا 
 .Total Quality Management(TQM ) الشاممة 

 مدخل إلى التكمفة المستيدفةأوًل : 
بالبيانات  وتزويدىا اإلدارة، خدمة في وبارزاً  ميماً  اً دور  التكاليؼ محاسبة نظـ تؤدي

اإلدارة  وتزويد البلزمة ، القرارات واتخاذ والرقابة التخطيط ألغراض البلزمة الميمة والتقارير
عداد التكمفة لقياس البلزمة التكاليؼ بيانات أصبحت " فقد بالتكاليؼ ، الخاصة المالية القوائـ وا 

وقدرتيا  وازدىارىا االقتصادية الوحدات الستمرار وحيويا ضروريا أمرا التكاليؼ عف المحاسبة
 ( . 9 ص ،ـ 2005 ،الجماؿ، ونور الديف )  "مثيبلتيا مع المنافسة عمى

 إال فييا يعد لـ ضارية منافسات الصناعية شيدت فاف البيئة سبؽ ما إلى باإلضافة
 مف تنسحب أف تسايرىا أو التغيرات تمؾ تستوعب لـ التي المنشآت عمى لؤلفضؿ وأصبح البقاء

 وطورت التغيرات تمؾ مع تعاممت التي األخرى لممنشآت تترؾ الميداف وأف الساحة الصناعية
 (.ـ2009نظميا الداخمية)فيمي,

 المستيدفةمفيوم التكمفة 

 المنتج تكمفة تخفيض إلى تيدؼ التكمفة إلدارة أداة "بأنيا المستيدفة التكمفة تعريؼ يمكف
 عند تحقيقيا يمكف التي الوفورات حجـ وكبر لسرعة والتصميـ، والتطوير التخطيط مرحمة أثناء

 والقدرات المنتج، جودة عمي الحفاظ مع وذلؾ ليا، التالية المراحؿ في عنيا تمؾ المرحمة
 (209,صـ2007ثقة العمبلء.)فودة, ودرجة لو، الوظيفية

 لتتبع تستخدـ التي واإلجراءات والقواعد المبادئ مف مجموعة " :بأنيا كما ذكر 
عمى  والرقابة اإلنتاج، تكمفة تحديد إلي يؤدي بشكؿ العناصر ىذه وتحميؿ التكاليؼ، عناصر
 لمساعدتيا لئلدارة التحميمية البيانات وتقديـ اإلنتاجية، الكفاءة لتحقيؽ اإلنتاج تكاليؼ عناصر

 ( 19 ص  ،ـ 2010 وودياف، الحدرب  "(سميمة أسس عمي القرارات واتخاذ في التخطيط

االدارية  المحاسبة أساليب أحد " :ىي المستيدفة التكمفة بأف القوؿ يمكف وبالتالي
لتكمفة  الوصوؿ خبلؿ مف لممنتج السعري التميز استراتيجية عمى يركز الذي لممنشأة الحديثة
 ."الزبوف رضا عمى لمحصوؿ الجودة ضماف مع المنافس، السعر تناسب
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 خصائص منيج التكمفة المستيدفة

يعتبر مدخؿ التكمفة المستيدفة مدخبَل حديثَا مف مداخؿ إدارة التكاليؼ وىو يشتمؿ عمى 
 : (Kwah ,2004مجموعة مف الخصائص أىميا )

التقميدية  المستيدفة تطبؽ في مرحمة التطوير والتصميـ حيث إنيا تختمؼ عف الطرؽالتكمفة  -1
 .التكاليؼ التي تطبؽ في مرحمة اإلنتاج في إدارة

التكمفة المستيدفة ليست طريقة إدارية لمرقابة عمى التكاليؼ بؿ ىي وسيمة لتخفيض  -2
 .التكاليؼ

جراءات التكمفة المستيدفة ليا طرؽ أولي -3 و كثيرة مستخدمة ألف األىداؼ األولية إف عمميات وا 
 . لمتكمفة المستيدفة تشتمؿ عمى تقنيات التطوير والتصميـ

 .التعاوف بيف األقساـ المختمفة مطموب لتحقيؽ التكمفة المستيدفة -4
التكمفة المستيدفة مناسب تطبيقيا في الصناعات أو المنتجات الصغيرة المتعددة أكثر مف  -5

 .الكبيرة القميمة المنتجات

 خطوات عممية التكمفة المستيدفة
 قبؿ المستيدؼ والربح السعر تحديد أىمية عمى المستيدفة التكمفة مدخؿ في التركيز يتـ

 سمسمة طوؿ وعمى لمتكمفة المبكر التخطيط بأىمية ؾرااإلد يجب كما ،المستيدفة تحديد التكمفة
 .( ـ 2007 ،والغباف الذىبي( المنتج   حياة ودورة العمميات اإلنتاجية

 ( :ـ2010تنطوي عمى عدد مف الخطوات أىميا ) عبد الفتاح ،  المستيدفةوالتكمفة 

  .المبيعات وحجـ المستيدؼ السوؽ سعر تقدير -1
 مستيدؼ ربح تحديد -2
 .المستيدفة التكمفة تحديد -3
 ."لممنتج الوظيفية الخصائص تكمفة تحميؿ" القيمة ىندسة -4
 .التكمفة تقدير -5
 .المقدرة بالتكمفة المستيدفة التكمفة مقارنة -6
  .النيائي القرار اتخاذ -7
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 مزايا تطبيق التكمفة المستيدفة
 مدخؿ تطبيؽ وراء مف المنظمات عمى تعود أف يمكف التي المزايا مف العديد ىناؾ

 ( :2015   عابديف، )يمى  ما المزايا ىذه أىـ ومف المستيدفة، التكمفة

 .المستقبمية لؤلرباح االستراتيجية اإلدارة في يساىـ المستيدفة التكمفة مدخؿ -1
 .واحد آف في والربحية التكمفة إلدارة أداة المستيدفة التكمفة تعتبر -2
 عمى المورديف قدرات تحفيز في يساعد المكونات مستوى عمى المستيدفة التكمفة تحديد -3

  . والمورديف المنظمة يفيد بما االبتكار
 القيمة سمسمة أنشطة ادارة طريؽ عف التكمفة تخفيض عمى المستيدفة التكمفة مدخؿ يعمؿ -4

 طريقة بأفضؿ االنتاج يتـ بحيث والعمبلء، المورديف بأنشطة وعبلقتيا بالمنشأة، الخاصة
 .األنشطة  ممكنة مف

 قياس مجرد عمى المستيدفة التكمفة مدخؿ ظؿ في اإلداري المحاسب دور يقتصر ال -5
 تصميـ مبادرات في العمؿ فرؽ مع ليشترؾ يمتد وانما عنيا، والتقرير األعماؿ أنشطة

 .وتطوير المنتجات
 عدد مف ومركب بأنو نظاـ مفتوح يتمثؿ المستيدفة التكمفة مدخؿ وبذلؾ يمكف القوؿ بأف -6

 العمبلء عمى أنو تركز حيث والمورديف لمشركة الوظيفية اإلدارات بيف العبلقات مف كبير
 يؤدي التكمفة المستيدفة مدخؿ تطبيؽ أف إلى باإلضافة األوؿ المقاـ في رضاىـ وكسب
 المنتج. عمى تكمفة تأثير ليا والتي بالمشتريات المتعمقة المشاكؿ مف كثير إبراز وحؿ إلى

 مبادئ منيج التكمفة المستيدفة
ان نجاح تطبيق منهج التكلفة المستهدفة يعتمد بالضرورة على تطبيق مجموعة من المبادئ 

 : (Hilton,2002هي)

 المستيدفة التكمفة ُيحدد المستيدفة التكمفة أسموب :السعر عمى بناء التكمفة حساب يتـ -1
 الربح ىامش طرح يتـ ثـ ومف ، أوال المنتج بو يباع أف يمكف الذي السعر عبر تحديد
 التي التكمفة وىي المستيدفة التكمفة عمى فنحصؿ المستيدؼ مف السعر المستيدؼ

 في حدودىا المنتج تصنيع يجب
 االستماع اإلدارة عمى بنجاح المستيدفة التكمفة أسموب يطبؽ كي :العميؿ عمى يركز -2

 ليـ؟ بالنسبة الميمة الميزات ىي وما يريدونيا؟ التي المنتجات ىي ما لعمبلء الشركة؛
 أف أي .المنتج؟ جودة مف محدد مستوى مقابؿ لدفعو مستعدوف ىـ المبمغ الذي ىو وما
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 تصميـ ثـ ومف لمعمبلء الراجعة التغذية عف التحري في جيد كبير بذؿ اإلدارة عمى
 .لدفعو مستعدا العميؿ يكوف الذي بالسعر وبيعيا طمب العميؿ ترضي بصورة المنتجات

 التكمفة أسموب في أساسي عنصر ىي التصميـ ىندسة :المنتج تصميـ عمى يركز -3
 بحيث الياء إلى األلؼ مف المنتج تصميـ الميندسيف عاتؽ عمى يقع المستيدفة، حيث

 الخاـ المواد تحديد عمييـ بذلؾ ولمقياـ المستيدفة، التكمفة ال تتجاوز بتكمفة إنتاجو يتـ
 وعناصر آلالتوا العمالة، إلى باإلضافة سيتـ استخداميا التي األساسية والعناصر

 قاببلً  تجعمو بصورة المنتج يصمـ أف يجب أي أنو اإلنتاجية، العممية عناصر مفى أخر 
 .لمتصنيع

 منيا والتحقؽ اإلنتاج عممية جوانب تصميـ يجب :اإلنتاجية العممية تصميـ عمى يركز -4
 إنتاج الشركة تضمف كي االعتبار بعيف لممنتج المستيدفة التكمفة أخذ باإلضافة إلى

 ومصادر والتكنولوجيا، البشرية، الموارد :الجوانب ىذه ومف فعالية ممكنة؛ بأكبر المنتج
 .وغيرىا العالمية االستيراد

 المستيدفة التكمفة مف أقؿ أو مساوية بتكمفة المنتج إنتاج يتـ كي :المياـ متداخمة فرؽ -5
 أف مراعاة مع الشركة، في ومختمفة عديدة وظائؼ مف أشخاص مشاركة ىذا يتطمب

نما فقط الخبرات مشاركة عمى تقتصر ال ىذه الفرؽ وظيفة  العممية يتحمؿ مسئولية وا 
 .بكامميا اإلنتاجية

 بعيف األخذ المحمميف عمى المستيدفة، المنتج تكمفة تحديد عند :التكاليؼ حياة دورة -6
 التخطيط، تكاليؼ فييا بما المنتج، حياة دورة تكاليؼ جميع تضميف االعتبار ضرورة

 والتوزيع، اإلنتاج،و  والفحص، المعم ؽ، التصميـ و األولي، التصميـ الفكرة،  وتصميـ
 .الزبائف وخدمة

 التكمفة مف أعمى جديد لمنتج المخططة التكمفة تكوف أحياناً  :القيمة سمسمة توجيو -7
 بيدؼ قيمة تضيؼ ال التي التكاليؼ حذؼ نحو الجيود تتجو المستيدفة، وبالتالي

 يساعد بالشركة الخاصة القيمة سمسمة كؿ عمى كثب عف إلقاء نظرة إف التكمفة، خفض
 .المتاحة التكاليؼ تخفيضبدائؿ  بيف المفاضمة عمى المدراء

 مف العديد في مفيد المستيدفة التكمفة أسموب مف خبلؿ المبادئ السابقة يتبيف أف
بؿ يمكف النظر اليو عمى انو فمسفة محاسبية  مالية حسابات مجرد كونو يتعدى الجوانب فيو

 فرؽ عاليةبف أداؤىا يتولى عممية ىو ليس جيد جية محاسبية مستقمة, وانما جديدة كميًا  فيو
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 اإلشراؾ :مثؿ إضافية قيمة ذات أخرى عمميات مع تمؾ الفرؽ ترتبط بحيث الوظائؼ متعددة
 التصميـ، تحميؿ القيمة وىندسة القيمة. عممية في لممورديف المبكر

 دوافع التجاه إلى منيج التكمفة المستيدفة
 نظاـ شاب الذي القصور يرجع الى المستيدفة التكمفة منيج إلى االتجاه نحو الدافع إف
 والتفكير نسبياً  النظـ ىذه عف النظر صرؼ في التفكير إلى أدى القصور وىذا التقميدي التكاليؼ

بتحديد  تقـو بؿ أوالً  البيع سعر تحدد ال إنيا حيث" القصور، ذلؾ تعالج حديثة ونظـ في أساليب
ضافة التكمفة الشركة  أف أو السوؽ سعر مف أعمى السعر ىذا كاف فإذا المناسب، الربح ىامش وا 

نظاـ  ولذلؾ فأف ممكف، قدر أقؿ إلى البيع سعر تخفيض فيتـ السعر، بيذا البيع تستطيع ال
ىامش  بتحديد تقـو ثـ أوالُ  السوؽ سعر تحديد طريؽ عف األمر ىذا عالج قد المستيدفة التكمفة
 "بيا المسموح التكمفة يمثؿ المخطط والربح السوؽ سعر بيف والفرؽ تحقيقو المخطط  الربح

 . (9 ص ،ـ 2008 )النابمسي،

 تشيد التي المحاسبية المفاىيـ مف وغيرىا المستيدفة التكمفةمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف 
الحديثة التي تعالج القصور الذي  التصنيع أساليب إتباع الوقت المعاصر و في كبيراً  تطوراً 

 االىتماـ إلى محاسبة التكاليؼ أدى في المستحدثة المفاىيـ وظيور يشوب األساليب التقميدية
 أجؿ مف موارد المنشأة كافة إلدارة إدارية فمسفة بمثابة تعتبر والتي التكمفة المستيدفة بإدارة
 والبعيد. القصير المدى في أرباحيا وتعظيـ واستمراريتيا نجاحيا ضماف

 مفيوم نظام التكاليف عمى أساس األنشطةثانيًا : 
 الذي االستراتيجية اإلدارية المحاسبة أساليب أحد األنشطة أساس عمى التكاليؼ نظاـ
 قيمة تضيؼ التي األنشطة تمؾ تكمفة ىي الخدمة أو المنتج تكمفة واعتبار األنشطة ييتـ بتحميؿ

لى بشكؿ المنتج تكمفة تحديد النظاـ ىذا يتيح حيث الخدمة، المنتج أو لذلؾ  الكفاءة زيادة أدؽ وا 
 جودتو. في تؤثر وال لممنتج قيمة تضيؼ ال التي األنشطة بسبب إلغاء جية،اإلنتا

Hilton,2002) . ) 

 أنشطة مف نشاط لكؿ المباشرة غيرلتكاليؼ ا بتجميع أوال يقـو الذي النظاـ ذلؾ بأنو يعرؼ 
 األخرى التي تسبب كمفةتال أو أىداؼ الخدمات أو لممنتجات األنشطة كمؼ يخصص ثـ المنظمة
  (Horngern,1999,p136)األنشطة
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 أوال ؼتكاليال يخصص الذي النظاـ بأنو عرؼ نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطةو 
    األنشطة مف خدمة أو منتج  كؿ استخداـ أساس عمى الخدمات أو لممنتجات ثـ لؤلنشطة

(Maher,1997 , p150) 
عبارة عف طريقة لحساب مما سبؽ يتبيف أف نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة ىو " 

 لممنتجات أو الخدمات بناء التكاليؼ التي يتـ توزيعيا عمى أنشطة المنشأة، ومف ثـ تحميميا
                            عمى ما تستخدمو ىذه المنتجات أو الخدمات مف أنشطة

 " 
 (ABCمراحل تطبيق نظام )

تتمثؿ فيما يمي   األنشطة أساس عمى التكاليؼ نظاـ لتطبيؽ أساسية مراحؿ أربع ىناؾ
(Cooper and Kaplan, 1987, p264  (: 

 . الشركة في الرئيسة النشاطات تحديد -1
النشاط  تكمفة في كبير بشكؿ تؤثر التي  ( Cost Drivers)التكمفة محركات العوامؿ تحديد -2

 . لمتكمفة النشاط طمب لكيفية المباشر ، والتحديد
 استنفاذ مقدار حسب لمنشاطات، طبًقا التكاليؼ وتتبع نشاط، لكؿ تكمفة وعاء إنشاء -3

  .التكاليؼ األنشطة لتمؾ
والنشاط  التكمفة بيف السببية العبلقة إلى استناًدا وذلؾ :المنتجات عمى التكاليؼ تخصيص -4

  .والمنتجات

 مزايا نظام التكاليف عمى أساس األنشطة
التكاليؼ عمى أساس  نظاـ استخداـ اإلدارييف فوائد لممحاسبيف القانوني المعيد حدد

 -:(CIMA,2008)يمي  فيما (ABC) طالنشا

 المنتجات تكاليؼ حساب في دقة يعتبر أكثر  (ABC ) النشاط أساس عمى التكاليؼ نظاـ -1
 .والخدمات

  .حدوثيا ومسببات العامة لمنفقات وأشمؿ أفضؿ بفيـ ( ABC)   نظاـ يسمح -2
 مما قيمة، تضيؼ ال التي األنشطة تكاليؼ وضوحاً  أكثر بشكؿ ( ABC ) نظاـ يصور -3

 .عمييا القضاء أو التكاليؼ تمؾ تخفيض في يساعد المديريف
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 شأنيا مف أخرى إدارية محاسبة أساليب استخداـ عمى الشركة قدرة ( ABC ) تطبيؽ يدعـ -4
 التحسيف كأسموب ليا، واإلداري المالي األداء وتحسيف لمشركة، التنافسي دعـ الموقع

  .المتوازف األداء و بطاقة المستمر

 حديثاً  األنشطة منظوراً  أساس عمى التكاليؼ نظاـ بأف القوؿ يمكف سبؽ ما ضوء في
 مف أدؽ بفعالية وبصورة األداء قياس في بمساىماتو تتمثؿ لممنشأة المنافع مف العديد ويحقؽ
 عديمة األنشطة إلغاءثـ  ومف بالتكاليؼ ارتباطاً  األكثر األنشطة بتحديد التكمفة إدارة خبلؿ

 إعداد إلى باإلضافة بصورة أفضؿ، الموارد توزيع إعادة فرصة لئلدارة يتيح مما المنفعة،
 الخدمة أو لموحدة دقة ومبلءمة أكثر تكمفة بيانات وتوفير األداء وتقويـ والرقابة الموازنات
 وأىمية دور يادةز  عمى أنو يساعد كما والتحسيف، لمتطوير أفضؿ مجاالً  يمثؿ مما المقدمة،

 المحاسبيف .

 Just In Time) فمسفة نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ) ثالثًا : 
تقوـ فمسفة اإلنتاج في الوقت المحدد عمى ضرورة الوصوؿ الى مستويات المخزوف عند 

أي تراكـ في المخزوف يعني تحمؿ المنشأة لتكاليؼ مرتفعة يمكف  أفحدىا االدنى وعمى اعتبار 
 (. 399، صـ 2002تجنبيا إذا وصؿ المخزوف الى الصفر ) محـر وعبد الغني ، 

اف مفتاح النجاح لتطبيؽ نظاـ االنتاج في الوقت المحدد ىو االلتزاـ والثقة والجيد 
ب ال يضمف النجاح ، حيث أف تطبيؽ بمجرد اتباع االسمو  انوالمستمر لمتحسيف ، بمعنى اخر 

نظاـ االنتاج في الوقت المحدد قد يؤثر عمى االنتاجية في االجؿ القصير الف تركيز االدارة 
يكوف عمى حؿ مشاكؿ العمميات ولكف االنتاجية سوؼ تزداد بالتدريج عندما يتـ اكتشاؼ جذور 

فمسفة النظاـ واقناع االدارة العميا المشكبلت وتحديد مسبباتيا ، وليذا البد مف وجود فيـ كامؿ ل
يعكس طريقة تناوؿ المشكبلت المتعمقة بالوقت وما يتطمبو تطبيؽ ىذا  الذيبالتطوير االداري 

 ( . 343، صـ 2002النظاـ مف تغيرات واستجابة سريعة لمظروؼ البيئية ) البكري ، 

 بمدخؿ يسمى لما وفًقا اإلنتاج يتدفؽ المحدد، الوقت في اإلنتاج فمسفة ظؿ في أما
 لئلنتاج األخيرة المرحمة ترسؿ أف عمى ىذه الجذب فكرة وتنطوي المصنعة، الجذب لممنتجات

 خبلؿ المنتجات لجميع بالضبط البلزمة القطع أو المواد بمقدار السابقة، اإلنتاج نقطة إشارة إلى
 ىذه بنفس توفيره، يتـ الذى ىو فقط القطع أو المواد مف المقدار وىذا القادمة، الساعات القميمة

 المواد و انسياب تدفؽ عمى يحافظ وبشكؿ سابقة، إنتاج نقطة لكؿ الخمؼإلى  ترسؿ اإلشارة
 تحدثو الذى الجذب مع اإلنتاج نقاط كؿ تتجاوب وبالتالي نقطة، عند أي مخزوف وبدوف بسيولة
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ـ 2005) الجماؿ ونور الديف ،  العمبلء طمبيات مع بدورىا والتي تتجاوب األخيرة اإلنتاج رحمة
 .( 246ص 

 مفيوم نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
تعددت التعاريؼ لنظاـ االنتاج في الوقت المحدد ومف أىميا أنو نظاـ يتـ بمقتضاه 

االنتاج اليو  انتاج كؿ عنصر عمى خط االنتاج في حاؿ حاجة الخطوة التالية عمى خط
كما يعتبر فمسفة تستيدؼ كؿ جزء مف أجزاء المنشأة ( ،  1012، ص ـ1996)ىورنجروف ، 

، ممية االنتاجية كافة . ) الصيرفيوىي تستند عمى تحميؿ عبلقة السبب والنتيجة بيف عناصر الع
( ، وبذلؾ فيو تعبير يتـ استخدامو لوصؼ نظاـ انتاج يتـ فيو انتاج االجزاء 196ص  ـ2004

تبلميا في موقع العممية االنتاجية البلزمة لمعممية االنتاجية حتى وصوليا واس
(Anderson,2005.) 

 إنتاج أو شراء عدـ فكرة الطمب عمى وقت عند اإلنتاج أو الشراء أسموب وبذلؾ يقـو
 فور يتـ اإلنتاج أو الشراء أف أي العمبلء، مف طمب شراء المنشأة تستمـ لـ طالما معيف صنؼ
 ال لممنشأة اإليراد تحقؽ أف عمى تقـو النظاـ ىذا زبائنيا، ففمسفة قبؿ مف توريد أمر المنشأة تمقي
نما المستودعات، البضائع في وتكديس الشراء أو باإلنتاج تتـ  البيع عممية إجراء عند تحدث وا 

 (.587,ص2003)أبونصار,

أحد أنظمة  : ىو JIT المحدد الوقت في اإلنتاج نظاـ أف يتضح ذلؾ خبلؿ ومف
 يتـ الذي المحدد الوقت في النيائي المنتج مف معينة كمية إنتاج بمقتضاه يتـ اإلنتاج الحديثة 

 يتجاوز ال الذي المحدد الوقت في المدخبلت الحصوؿ عمى وبالتالي المنتجات، ىذه طمب فيو
 ما أقرب إلى المخزوف وصوؿ إلى يؤدي لئلنتاج، مما البلزمة المدة منو مطروحا التسميـ وقت
 .الصفر مف يكوف

 األساسية لنظام النتاج في الوقت المحددالعناصر 
 األساسية المرتبطة بنظاـ اإلنتاج في الوقت المحدد أىميا : العناصرىناؾ العديد مف 

: حيث تعتمد المنشاة عمى عدد محدود مف تقميل عدد الموردين وتقوية العالقة معيم -1
 ( 200ص ـ،2000، مورديف بعقود طويمة االجؿ ) حسيفالى الزاـ ال باإلضافةالمورديف 

اف تطبيؽ نظاـ االنتاج في الوقت المحدد يحتـ عمى المنشاة :  تحسين ترتيب المنشأة -2
 (  196ص ـ، 2002تحسيف وتطوير خطوط تدفؽ االنتاج بالمصنع . ) الدليمي وفخر، 
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يجب اف تطبؽ المنشاة برنامج الجودة الشاممة عمى المواد الخاـ :  رقابة الجودة الشاممة -3
 ( 200ص 2000االجزاء نصؼ المصنعة وبالتالي عمى المنتجات التامة ) حسيف ،وعمى 

: نظرا الختبلؼ ترتيب خط االنتاج في ظؿ بيئة الوقت المحدد عف قوى عاممة مرنة   -4
                                                                                                                       ( Duncan,1998,p120رة)ف العماؿ متعددي الميارةوالخبفيجب أف يكو  الخطوط التقميدية

تيدؼ الصيانة الوقائية الى الحفاظ عمى المكائف في ظروؼ عمؿ :  الوقائية الصيانة  -5
الستيبلؾ والتفتيش مناسبة مف خبلؿ االعطاؿ المفاجئة وتشمؿ تبديؿ التي قاربت عمى ا

 ( 164ص 2001ومراقبة حالة اآلالت ) حكمت ، 

 مزايا نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
 وتطبيقو الصناعية، التكاليؼ إجمالي رقابة عمى المحدد بالوقت اإلنتاج يركز نظاـ

 (ـ2005) الجماؿ ونور الديف،  ومنيا  كبيرة بصورة الصناعية التكاليؼ تخفيض إلى يؤدي
 (ـ2008 )صباح،

 كميات لوضع البلزمة المباني وفي فيو المستثمرة األمواؿ وكمية المخزوف حجـ تخفيض -1
 . الكبيرة المخزوف

 المخزوف ومناولة النقؿ تكاليؼ تخفيض -2
 اإلنتاج تكمفة إجمالي النخفاض يؤدي مما اآلالت إعداد تكاليؼ تخفيض -3
 لمعمبلء االستجابة لسرعة نتيجة المبيعات اداتر إي ازدياد -4

 تحقيؽ أجؿ مف اإلنتاج فاف الجميع يساىـ في المحدد الوقت نظاـ ظؿ في وبذلؾ فانو
كما أف  .الربحية الصناعية وزيادة التكاليؼ تخفيض عمى نتائجيا تعكس التي المصنع أىداؼ

والتي  اقتصادية، وفورات تحقيؽ فعالة في مساىمة يساىـالمحدد  الوقتتطبيؽ نظاـ االنتاج في 
 .تحقيقيا عمى عاجزة التقميدية األنظمة عندىا تقؼ

 مفيوم بطاقة قياس األداء المتوازنرابعًا : 
 المنشأة عمي مساعدة إلي ييدؼ إداري نظاـ" بأنيا المتوازف األداء قياس بطاقة تعتبر

 ."المترابطة االستراتيجية والقياسات األىداؼ مف مجموعة إلي استراتيجياتيا و رؤيتيا ترجمة
 الطريقة المالي يمثؿ التقرير يعد لـ حيث المتوازف، األداء بطاقة عمى االعتماد خبلؿ مف وذلؾ

 Kaplan) "تحركاتيا المستقبمية ورسـ أنشطتيا تقييـ خبلليا مف الشركات تستطيع التي الوحيدة
and Norton,1992,p190)  
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 والمستويات  الوحدات إلى المنشأة استراتيجية وتوصيؿ لنقؿ تستخدـ كما تعتبر أداة
 بشكؿ يضمف فاستخداميا الوحدات، تمؾ في التنفيذ نماذج قياس جانبإلى  المختمفة، اإلدارية
 طريؽ توفير عف وذلؾ التنافسي وموقفيا المنشأة قوة مف يدعـ بما المستيدفة، النتائج تحقيؽ
 Gering and) ."المستيدفة نتائجيا عف والمحاسبة االستراتيجية لتنفيذ أداة

Keit,2000,p143.) 

 الرؤية يربط شامبلً  إدارياً  نظاماً  تمثؿ المتوازف األداء قياس بطاقة فإف وبالتالي
عمى  االعتماد خبلؿ مف متوازنة مقاييس إلى األىداؼ ويترجـ باألىداؼ المحددة االستراتيجية

 .األربعة البطاقة أبعاد عمى توزيعيا ويتـ مالية، غير ومقاييس مالية مقاييس

 األبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازن
 ربط طريؽ عف متكامؿ نحو عمى األداء تقييـ مف المنظمة المتوازف األداء بطاقةتمكف 

 يتـ في و التنافسي، موقفيا تدعيـ بيدؼ ذلؾ و لتحقيقيا المنظمة تسعى التي المتعددة األىداؼ
 أربعة أبعاد في تبويبيا يتـ مقاييس و أىداؼ إلى استراتيجياتيا و المنظمة رؤية ترجمة البطاقة

و  المساىميف منظور مف األداء تقييـ فيتـ مختمؼ، منظور مف األداء بتقييـ منيا كؿ يقـو
 نابعة المتوازف األداء بطاقة وعميو فإف  .النمو و التعمـ و الداخمية التشغيمية العمميات و العمبلء

 أو محاور أربع مستوى عمى تسمح بالقياس حيث الكمي األداء لقياس األبعاد متعددة فكرة مف
  -:ىي رئيسية أبعاد

 :المالي البعد: أول

 مف العديد فإف ,الطويؿ األجؿ عمى وتأثيرىا الممموسة غير لؤلىداؼ الميـ الدور مف الرغـ عمى
(  , Niven,2006,p68)  التطبيؽ في األمثؿ السبيؿ ىي المالية األىداؼ أف يعتبروف الكتاب
 القوائـ إلى المستند المالي والتحميؿ المالية النسب استخداـ خبلؿ مف المالي األداء تقييـ ويتـ

 إيجاد في التساؤؿ عف البعد ىذا ويجيب ,المبيعات وحجـ المتحقؽ الربح منيا ويستنتج ,المالية
 (.402,ص2004) البشتاوي, األعماؿ منظمات لمالكي قيمة خمؽ عمى تعمؿ آلية

 بشكؿ الشركات الصناعية موارد إدارة بكيفية ييتـ المالي البعد يتبيف أف ومف خبلؿ ما سبؽ
 يحدد فييا, كما الحادثة المالية والتغيرات المالي الشركة موقع البعد ىذا فعاؿ, حيث يقيس

 فعالة . بطريقة الموارد استخداـ تضمف التي الطرؽ
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 :العمالء بعد : ثانيا

 ولماذا الزبوف ترضى التي القيمة ىي وما ,لمزبائف القيمة تخمؽ التي باألساليبالبعد  ىذا وييتـ
 التعميـ بعد و الداخمية العمميات بعد بتوجيو البعد ىذا يقـو إذاً  .عندىا الدفع رغب ا سيكوف
 ىو العممية مف الجزء ىذا يعتبر وبذلؾ ,العمبلء رضا نيؿ أجؿ مف وذلؾ المنظمة ونمو وتطوير

 والخدمات المناسب اإلنتاج تسميـ المنظمة تستطع لـ إذا ألنو ,المتوازف األداء قياس بطاقة قمب
, وتركماف المطيؼ عبد( ستتبلشى فأنيا والطويؿ القصير المدى في الربح ليا يحقؽ بشكؿ
 (.146,ص2006

 تجذب حيث يعمؿ عمى لمشركات الصناعية بالنسبة مف خبلؿ ما سبؽ تظير اىمية ىذا البعد
 تقابؿ أف الشركة عمى يجب كما التنافس، شديدة بيئة ظؿ في خاصة العمبلء المربحيف

 .عنيا رضاىـ تحقيؽ بيدؼ أىدافيا مع وتطمعاتيـ العمبلء احتياجات
 : الداخمية العمميات بعد : ثالثًا

 مف المنظمة تمكف  التي الميمة الداخمية التشغيمية واالجراءات العوامؿ عمى البعد ىذا ركزي
 تحقؽ إلى وأيضاً  ,وفاعمية بكفاءة منيا المتوقعة العمبلء رغبات تحقيؽ إلى تؤدي وبالتالي التميز
 العمميات تحديد إلى الداخمية العمميات بعد ييدؼحيث  لممساىميف مرضية متميزة مالية نتائج
 المنظمة تركز أف يجب أنو أي راتيجية,االست لتنفيذ المنظمة فييا تتفوؽ أف يجب التي الميمة
 المالية األىداؼ تحقيؽ عمى وبالتالي العمبلء رضا عمى تؤثر التي الداخمية العمميات عمى

 (.112,ص2004)الشيشيني,لممنظمة

كفاءة  أكثر بشكؿ الداخمية العمميات تنفيذ آلية عمى يركز البعد ىذا إف القوؿ يمكف وبذلؾ
 .احتياجاتيـ ويمبي العمبلء توقعات يقابؿ بما وفاعمية

 : والتعمم النمو بعد : رابعا

 وبمعنى , المتغيرة الظروؼ مع بفاعمية المنظمة تكيؼ كيفية عمى والنمو التعمـ بعد يركز
 تضؼ التي الجيدة الداخمية بالعمميات المتعمقة قدراتيا لتحسف المنظمة تفعمو أف يجب ما ,آخر
 أكبر قيمة وخمؽ, جديدة منتجات تقديـ عمى القدرة خبلؿ مف وذلؾ, والمساىميف لمعمبلء قيمة

 وزيادة جديدة أسواؽ اختراؽ لممنظمة يمكف حيثباستمرار,  التشغيمية العمميات وتحسيف ,لمعمبلء

 (.65,ص1998)الغروري,لممساىميف القيمة وزيادة النمو يعني وىذا ,األرباح وىوامشااليرادات 
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 الصناعية الشركات قدرة ضماف عمى يركز البعد ىذا ومف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف
 الفكرية  العامميف بقدرات االىتماـ كما يركز عمى.لدييا البشرية مف الموارد والمستقبمية الحالية

 االىتماـ عف فضبلً  إنتاجيتيـ، وزيادة معنوياتيـ ورفع عمى رضاىـ مياراتيـ والعمؿ ومستويات
 داخؿ الشركة . اإلداريةواإلجراءات  المعمومات بنظـ

 الجودة الشاممة مفيوم إدارةخامسًا : 
الشاممة مف األساليب اإلدارية الحديثة التي تيدؼ الى تحسيف  الجودة إدارة مفيـو يعتبر

 عمى يقـو وتطوير االداء بصفة مستمرة وذلؾ مف خبلؿ االستجابة لمتطمبات العميؿ ، وىو
 األداء وتحقيؽ والخدمات اإلنتاج نوعية تحسيف إلى تيدؼ التي والمبادئ مف األفكار مجموعة
ص  ،ـ2002 ونور، الزبائف )الفضؿ رضا كسب عمى والعمؿ الفاقد نسب وتخفيضاألفضؿ 

15 ). 

 تحقيؽ إلى شامؿ ييدؼ تطبيقي منيج" بأنيا الشاممة الجودة إدارة ىذا كما عرفت
 في التحسيف المستمر أجؿ مف الكمية األساليب استخداـ يتـ إذ العميؿ وتوقعات حاجات
 (18ص ،ـ 2002والشبمي، )درادكة ."والخدمات العمميات

 تسعى إداري أسموب ىي الشاممة الجودة إدارة بأف القوؿ يمكف سبؽ ما خبلؿ ومف
 معموماتية او بشرية او ماديةسواء كانت  المتاحة مواردىا كافة استغبلؿ إلى خبلليا اإلدارة مف

ومتجدد  مستمر بشكؿ الزبوف إلرضاء وصوال مقوماتيا، شامؿ لكافة وبتنسيؽ عالية، بكفاءة
 .جدد زبائف واكتساب عميو، والحفاظ

 أىداف إدارة الجودة الشاممة
 عند إدارية منظمة أي في لتحقيقيا تسعى عديدة أىداؼ الجودة الشاممة إلدارة إف .1

 -(:164,ص2005)الطاني,والعبادي,ما يمي األىداؼ تمؾ أىـ بيف ومف .تطبيقيا
 .لممنظمة التنافسية القدرة زيادة .2
 .المنافسيف عمى والتميز والتفوؽ المستفيديف إرضاء .3
 .المنظمة في عنصر كؿ إنتاجية زيادة .4
 .البيئة في بيا المحيطة المتغيرات مع تعامميا في المنظمة ومرونة حركة زيادة .5
 .المنظمة وفعاليات ومستويات قطاعات لكؿ الشامؿ المتواصؿ التحسيف ضماف .6
 .المتواصؿ النمو عمى لممنظمة الكميةرة القد زيادة إلى أيضا تيدؼ كما .7
 .المنظمة اقتصاديات وتحسيف الربحية ةدزيا .8
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  .والتكلفة الوقت حيث من واختصارها الروتينية العملجراءات إ تقليل .9
 في الشاممة الجودة إدارة برنامج تطبيؽ مف األساسي اليدؼمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف 

 واإلقبلؿ التكاليؼ في تخفيض إحراز مع والخدمات الجودة لممنتجات تطوير ىو الشركات
ف وكسب لمعمبلء المقدمة الخدمة والجيد الضائع؛ لتحسيف الوقت مف  تحقيؽ رضاىـ وا 

 في يكوف ال عاـ، الشاممة بشكؿ الجودة إدارة ىدؼ عف تعبر الذكر والتي األنفة األىداؼ
 مستوى تحقيؽ ىو أساسياً  ىدفاً  عينييا نصب تضع متكاممة، استراتيجيةخبلؿ  مف إال الواقع
 والتطور. واالستمرار البقاء لضماف العمبلء، لدى رضا سبيؿ تحقيؽ عالي في جودة

 مزايا تطبيق نظام الجودة الشاممة
 : (  68، ص 2005مف المزايا أىميا ) العزاوي ،  تتضمف إدارة الجودة الشاممة عدداً 

 ذات الجودة والخدمات السمع تقديـ عمى التركيز خبلؿ مف لممنشآت التنافسي الموقع تعزيز -1
  .العالية

 تسمح التي والمتتابعة المتواصمة الفعاليات مف سمسمة الشاممة الجودة نظاـ تطبيؽ يمثؿ -2
 لمواردىا  األمثؿ واالستثمار األرباح وزيادة النمو تحقيؽ وىي أىدافيا بتحقيؽ لممنشأة

  .اإلنتاجية العمميات تحسيف عمى مستمرة وبصورة التركيز -3
 .بالتشغيؿ الخاصة األخطاء وتخفيض العمؿ أثناء الكفاءة زيادة عمى العمؿ -4

وفي ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ أف تطبيؽ نظاـ الجودة الشاممة وما يحققو مف مزايا 
 الحصة زيادة في باستخداميا المتعمقة السوقية حيث تساىـ األنشطة الحصةيساىـ في زيادة 

االستثمار  عمى العائد و األرباح زيادة مع كبير بشكؿ الخدماتية و لممنظمات اإلنتاجيةالسوقية 
 وبالتالي تحقيؽ أىداؼ الشركات المختمفة .

 عناصر إدارة الجودة الشاممة
 في توفرىا يجب فرعية نظـ عدة يحتوي متكامؿ نموذج بأنو الجودة إدارة ينظر إلى نظاـ

وىو يتضمف   الشاممة الجودة إدارة أىداؼ لتحقيؽ متناسقة بصورة تعمؿ أف ويجب المنشأة
 (.97، ص ـ2005) عمواف ،  العناصر التالية 

وتشمؿ  والضبط، التنظيـ وقيادة الجودة وتخطيط تنظيـ عمى وتشتمؿ : الجودة عممية -1
  .واإلنتاجية والتوجييية اإلدارية العمميات
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 اإلنتاج خط وىي كامؿ بشكؿ المياـ ألداء ضرورية مكونات عدة عمى تشتمؿ : التكنولوجيا -2
  .المعمومات ونظـ

 األفراد بيف واالتصاالت عمميـ وظروؼ العامميف مسئوليات ويتضمف : التنظيمي الييكؿ -3
  .واإلدارة

 الحوافز ونظاـ والتطوير والتدريب العمؿ فرؽ وبناء العامميف األفراد ويتضمف : األفراد نظاـ -4
  .والمكافآت

 .الوظائؼ و األعماؿ وتحديد الجودة مياـ عمى وتشتمؿ : المياـ -5

يجعؿ  الشاممة الجودة بإدارة الخاصة العناصر وجود أف القوؿ يمكف تقدـ ما عمى وبناءً 
 الشاممة الجودة إدارة مفيـو تطبيؽ إف الجودة، ،التقدير، بالثقة تتميز عمؿ ببيئة تتمتع المنظمة

 حتى المؤسسة في البرنامج ىذا بتطبيؽ البدء تسبؽ التي العناصر بعض يستمـز في المؤسسة
 نتائجيا وحصر بفعالية تحقيقيا نحو السعي ثـ ومف الفكرة قبوؿ عمى إعداد العامميف يمكف

 المرغوبة.

 :الشاممة الجودة إدارة تطبيق مراحل 
وتييئة  إعداد في تسيـ التي المراحؿ، مف عدداً  الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ يتطمب

نشاطات  بكافة ترتبط متطورة، عممية منيجية عممية ىي الشاممة الجودة فإدارة .المنظمة ثقافة
سعاده، العميؿ إرضاء أجؿ مف المنتج جودة تحسيف إلى وتيدؼ المنظمة،  :وىذه المراحؿ ىي وا 

 مرحمة اإلعداد  -1

عدادىا األجواء تجييز الى تيدؼ ىذه المرحمة الشاممة،  الجودة إدارة منيجية لتطبيؽ وا 
 اإلدارة بعـز وتبدأ ىذه المرحمة عمييا، والتدرب الشاممة الجودة إدارة عناصر تعمـ خبلؿ مف

الوعي  العميا اإلدارة مف يتطمب وىذا الشاممة، الجودة إدارة منيجية بتطبيؽ التامة العميا وقناعتيا
 بو، المفيوـ والقناعة ترسيخالعمؿ عمى  ثـ تطبيقو، عف الناتجة العواقب ودراسة بالمفيـو الكامؿ
 (ـ2004بالتغيير .)جودة, اآلخريف إقناع عمى والقدرة

 مرحمة التخطيط -2

 حيث الشاممة، إدارة الجودة لتطبيؽ المبلئمة الظروؼ تيدؼ ىذه المرحمة الى تجييز
 لمنيجية عممية التخطيط في اإلعداد مرحمة خبلؿ جمعيا تـ التي المعمومات استخداـ يتـ

 بخطة ُتعرؼ مفيومة لمجميع، سيمة بمغة والخدمة الجودة لتحسيف تفصيمية خطة وُتوضع .التنفيذ
 ىذه عف المسئوليف حدوثيا، واألفراد وترتيب تُتخذ، التي اإلجراءات تحديد خبلليا يتـ العمؿ،
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 .شاممة جودة إدارة عممية سوؼ تصبح التي الكينونة في اإلجراء يمعبو الذي والدور اإلجراءات،
 عمى اإلدارة سيساعد التحديد أف ذلؾ حيث .العممية لتنفيذ البلزمة الميزانيات الخطة تشمؿ كما

 .(ـ2004الجودة الشاممة ) الناظر, إدارة تطبيؽ عمى القدرة لممنظمة كاف إذا فيما التأكيد
 مرحمة التنفيذ -3

في ىذه المرحمة يبدأ التنفيذ الفعمي لمخطط الموضوعة, حيث تقوـ فرؽ العمؿ المختمفة 
بإحداث التغييرات البلزمة مف خبلؿ أداء المياـ الموكولة إلييا لموصوؿ إلى أىداؼ ميينة والتي 

 (ـ 2002مف أىميا : )الدرادكة والشبمي , 

 .العمؿ عمميات تحميؿ .1
 .المستفيديف حاجات عمى التعرؼ .2
 .بالمزوديف االتصاؿ .3
 .المنظمة عمميات في الجودة مبدأ تطبيؽ دوف تحوؿ التي المشكبلت معالجة .4

 مرحمة الرقابة والتقويم -4

 أف بعناية، ويجب الشاممة الجودة إدارة بدء مرحمة تراقب أف العميا اإلدارة عمى يجب
 المتزامنة الرقابة عمى أساس الرقابة أنظمة بناء ويتـ .المشيدة العمؿ لخطة طبقاً  العممية تستمر

 البعدية الرقابة أو البلحقة إلى الرقابة باإلضافة بأوؿ، أوالً  الدقيقة والمتابعة المرحمية الرقابة أو
 الجدير ومف .الشاممة إدارة الجودة منيجية تطبيؽ في المبذولة الجيود تقويـ فييا يتـ والتي
 كما فييا، العامميف طريؽ الذاتي عف التقويـ بعممية المنظمة قياـ تتطمب المرحمة ىذه بأف بالذكر

 ىذه في المنظمة تسعى حيث .المجاؿ ىذا في خارجية بخبرات تستعيف قد المنظمات بعض أف
 الناس فعؿ ردود المفيد، مبلحظة ومف .لمتطبيؽ المبلئمة التنظيمية الثقافة إيجاد إلى المرحمة
 كؿ ترحيب عمى مبنية العممية كميا ألف الشاممة، الجودة إدارة بتنفيذ المرتبطة األولية لؤلنشطة

 حيث .األفراد مشاركة ومبلحظة درجة لمتغيير، مقاومة أي تحميؿ ويجب .الكمية بالمشاركة فرد
 مع وتتعامؿ الواقع، إلى مف الورؽ االستراتيجية وتنقؿ األفراد، تحرؾ التي ىي الخطوة ىذه أف

 ( 2004المنظمة. )كيبلدا ,  في الجودة تحسيف عممية نشر كيفية عف صعوبة المسائؿ أكثر
 المستمر التحسين مرحمة-٥

مغروس  يكوف أف يجب الجودة نحو باإللحاح فاإلحساس نياية، ليا ليس الجودة إف
عف  البحث استمرار تتطمب الشاممة الجودة إدارة وأف .بالمنظمة شخص كؿ في دائـ بشكؿ

عادة التقدـ، ومكافأة وتقييـ المستمر، التدريب وممارسة ثابتة بخطى التحسيف أىداؼ  وضع وا 
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 المنظمات تحسيف وعمى والموظفيف، والتكنولوجيا العمبلء حاجات مثؿ تتغير، فاألشياء .التحسف
جديد  ىو ما وتطبيؽ التكنولوجيا ومتابعة وتوقعاتيـ، عمبلئيا متطمبات لتبلءـ عممياتيا
  (1994اإلنتاجية.)المناصير, والقدرات التنافسية الميزات عمى تحافظ كي منيا، وضروري

في ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ بوجوب توافر مجموعة مف األمور لنجاح تطبيؽ الجودة 
 تدريب عمى والعمؿ الشاممة, الجودة إدارة بأىمية العميا لدى اإلدارة الوعي زيادةالشاممة مثؿ 

 اإلمكانيات المجاؿ, وتوظيؼ ىذا في بمتخصصيف االستعانة خاؿ مف وتثقيؼ أعضاء اإلدارة
 تحقيقيا يمكف التي مع المنافع يتبلءـ بما الشاممة الجودة إدارة نظاـ لتطبيؽ المناسبة المادية

 والكفاءة التدريب عالية والكوادر المينية الكفاءات ضـ عؿ النظاـ, والعمؿ ىذا جراء استخداـ
 .ـالنظا ىذا مف ممكنة استفادة أفضؿ لتحقيؽ لممؤسسة

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث
بورصة فمسطين ودللت  

الربحية والتدفقات النقدية 
 ألغراض الستثمار

 

 

 

 

 

 

  



48 

 

 الفصل الثالث
 بورصة فمسطين ودللت الربحية والتدفقات النقدية ألغراض الستثمار 
 مقدمة

 االقتصادية الوحدات بيف الوصؿ حمقة تكويف في جًدا بارًزا دوًرا الماؿ رأس يمعب سوؽ
بيدؼ  والمقترضيف، المالي العجز ذات االقتصادية والوحدات المقرضيف المالي الفائض ذات
األطراؼ  مصمحة يضمف وبما المربحة، االستثمارية استغبلؿ الفرص نحو المدخرات توجيو

 .المتعاممة

 تتناسب التي األجؿ طويمة المالية األدوات مف متنوعة مجموعة يقدـ الماؿ رأس فسوؽ
 .والطمب العرض قوى تحكميا تداوؿ آليات ظؿ في المتباينة المستثمريف ورغبات أذواؽ مع

 حقوؽ تمثؿ التي المالية األدوات توفير عمى األسواؽ ىذه نشاط باألساس ويرتكز
 السندات مثؿ المديونية تمثؿ التي المالية واألدوات الممتازة، واألسيـ العادية األسيـ مثؿ الممكية

  . الشركات الحكومية وسندات

 االستثمارات توجيو في ريادياً  دوراً  تمعب باتت المالية األسواؽ أف الكثيروف حيث يرى
 المعيشة مستوى رفع اتجاه في وتوظيفيا المالية والموارد الطاقات حشد خبلؿ مف في الدوؿ،

 البطالة مثؿ واالجتماعية االقتصادية األمراض ومكافحة واالجتماعي، والتقدـ االقتصادي
 في بارزاً  دوراً  العامة المساىمة مف الشركات الكثير وتمعب ذلؾ، غير إلى وما والتضخـ والفقر

 بتوظيؼ تقـو حيث والخدمية، اإلنتاجية عممياتيا خبلؿ مف واالجتماعية الحياة االقتصادية
 تقـو وكذلؾ العصر، ومتطمبات التكنولوجي التطور لتواكب وتطويرىا وتدريبيا الموارد البشرية
 أمواليـ رؤوس عمى والمحافظة المناسبة األرباح لمساىمييا يحقؽ بشكؿ بتوجيو مواردىا
 معيـ، والتواصؿ االستمرارية يضمف بشكؿ عمبلئيا مع وطيدة عبلقات عمى وتنميتيا، وتحافظ

 منو تتنفس الذي واليواء الحاضنة ىو الذي المحيط المجتمع مع ايجابية عبلقات وتحافظ عمى
 .ىذه الشركات

والتعرؼ  المالية، لؤلوراؽ عمى بورصة فمسطيف التعرؼ يتـ المبحث ىذا خبلؿ ومف
 بورصة فمسطيف. في المدرجة العامة المساىمة الشركات خبللو مف تعمؿ الذي الوسط عمى
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 نظرة عامة عمى بورصة فمسطين
 إنشاء أىمية الفمسطيني الخاص القطاع رواد مف عدد أدرؾ ـ 1995 عاـ مطمع في
 ىو اليدؼ وكاف الببلد، في المالية باألوراؽ التعامؿ لتسييؿ جيداً  ومنظـ متطور سوؽ حديث

 األمد الطويؿ التمويؿ خبلؿ مف األعماؿ لقطاع واألجنبي المحمي الماؿ رأس استقطاب وحشد
 األوراؽ بورصة فمسطيف تشغيؿ اتفاقية توقيع ومع .التحتية والبنية والتجارية لممشاريع اإلنتاجية

 الثاني تشريف مف السابع في الفمسطينية الوطنية السمطة مع خاصة، كشركة مساىمة المالية،
 تداوؿ جمسة أوؿ عقدت وقد الواقع، أرض عمى األعماؿ رجاؿ فكرة قد تحققت تكوف ـ، 1996

 التقنية باستخداـ تسمح عربية بورصة أوؿ وكانت ـ، 1997 شباط 18 في السوؽ في
 .المالية لمتداوؿ باألوراؽ واآللية اإللكترونية

 حيث مف مستمر نمو عمى بورصة فمسطيف حافظت المتواضعة، بدايتو مف وبالرغـ
 المدرجة الشركات مف فقط قميؿ عدد فمف التداوؿ، وحجـ الجمسات وعدد الشركات المدرجة عدد
 ويتوقع ـ، 2016 عاـ في تسع وأربعيف إلى المدرجة الشركات عدد ـ ارتفع1997عاـ  أوائؿ في
 ىيئة تفعيؿ مع وخاصة القادمة المرحمة في بشكؿ مضطرد المدرجة عدد الشركات يزداد أف

 ضمنو بورصة ومف المصرفية غير المالية المؤسسات عمى تشرؼ الماؿ التي رأس سوؽ
 .المالية لؤلوراؽ فمسطيف

 وساطة شركات تسع اعتمدت بورصة فمسطيف المدرجة، الشركات إلى وباإلضافة
برىنت  لقد .الفمسطينية المدف معظـ في فرعية مكاتب الشركات ويوجد ليذه فييا كأعضاء

 السياسية المعوقات عمى التغمب عمى وقادرة أنيا مرنة عمى فقط ليس بورصة فمسطيف
نما استطاعت واجيتيا، التي واالقتصادية واالجتماعية  العالمية البورصات مةمقد في تكوف أف وا 

 مالية بأدوات بالتداوؿ السماح عمى قادرة في البورصة الحالية التقنية أف ورغـ األداء، حيث مف
 مستمرة خطط وجود مع باألسيـ فقط في البورصة التداوؿ حالياً  يتـ أنو إال عديدة، استثمارية
 .المستقبؿ في أخرى مالية بأوراؽ بالتداوؿ لمسماح

 فمسطين بورصةدور الشركات المساىمة العامة المدرجة في 
 الدور ىذا ويأتي بمد أي في االقتصادية ( أف  الحياةـ2005 وزعيتر، )الجيعاف يرى

 يمزميا التي المشروعات إلقامة الجيود األمواؿ وتوحيد تجميع في الشركات ىذه مساىمة مف
 أف إلى إضافة .توفيرىا لوحده فرد أي يستطيعال  ومتنوعة ةمختمف فنية وخبرات كبير تمويؿ

 معنوية شخصية اعتبارىاب والتجارية الصناعية واالستقرار لممشاريع االستمرارية تحقؽ الشركات
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 النشاط عكس عمى مؤسسييا وفاة بعد حتى يضمف استمراريتيا الشركاء أشخاص عف مستقمة
 المجاؿ تعطي المساىمة الشركات أف كما وفاة مؤسسو، عند يتوقؼ أف يمكف الذي الفردي

 مف وتحمييـ المالية وقدرتيـ طاقاتيـ حسب في المشاريع لممشاركة المحدود الدخؿ ألصحاب
 بقدر الشريؾ مسؤولية تحديد طريؽ عف وذلؾ الشخص المالية ذمة في المحدودة غير المسؤولية

 الذاتية الشخص أمواؿ بيف ما تفصؿ فإنيا الشركة وبالتالي ماؿ رأس في أسيـ مف يممؾ ما
 .لمتجارة المخصصة وأموالو

 فاحتمت المساىمة الشركات أىمية ازدادت قد أنو ـ(2005 وزعيتر، )الجيعاف ويضيؼ
 ميـ ارتباط ليا واجتماعية اقتصادية قوة وشكمت والتجاري الصناعي النشاط في األولى المرتبة

 لتنظيـ المشرع تدخؿ لذلؾ فييا السياسية الحياة في تؤثر وقد الدولة في الحيوية بالمصالح
 األمواؿ رؤوس ولحماية أىدافيا عف تنحرؼ ال حتى نشاطيا وراقب الشركات تأسيس ىذه

 فترة منذ فمسطيف في العامة المساىمة الشركات تأسيس بدأ وقد الشركات، ىذه والمستثمريف في
 المالية لؤلوراؽ فمسطيفبورصة  وجدت قد يكف لـ حيث ومحدود، ضيؽ نطاؽ ولكف عمى طويمة
 خبلؿ مف الشركات أسيـ عمى والتداوؿ الممكية نقؿ عممية حينيا، واقتصرت فمسطيف في

 ويتحكـ يقرر كاف فالذي أسيميا، أسعار تشوه إلى أدى مما غير متخصصة ومكاتب الصيارفة
 تطور عدـ إلى ىذا أدى وقد المرخص، غير المكتب أو محؿ الصرافة صاحب ىو بالسعر
 تمؾ في العقارات قطاع إلى اتجيوا المستثمريف إف حيث ىذه الشركات، أعداد وازدياد ونمو
 نسبياً  ثابت عائد لضماف الموجودة المصارؼ لدى أمواليـ إلى إيداع أو الزمف مف الحقبة

 خبلؿ مف باألسيـ التداوؿ إف حيث إلييا، الحاجة أمواليـ وقت عمى الحصوؿ ولسيولة
 .لمسيـ العادلة القيمة يعكس وال أي وقت في متاحاً  أو سيبلً  يكوف ال الصيارفة

 المالية لؤلوراؽ فمسطيف بورصة في المدرجة العامة المساىمة الشركات عدد وصؿ وقد
 قطاعات خمس عمى موزعة عامة، مساىمة شركة تسعة وأربعوف إلى ـ 2015 عاـ حتى نياية

 . البنوؾ وقطاع االستثمار وقطاع التأميف وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات قطاع :ىي

 مفيوم سوق راس المال
طويؿ  االستثماري التمويؿ بتوفير العبلقة ذات الصفقات بإبراـ المختص السوؽ ىو

 (68 ص ،ـ 2001 )النقاش، والسندات األسيـ عرض عبر األجؿ،

 (43 ص ،ـ 1998 )رمضاف، التالية بالخصائص يمتاز الماؿ رأس وسوؽ

 .األجؿ طويمة المالية لؤلوراؽ سوؽ أنو .أ 



50 

 

 حسب صغيرة وأخرى ضخمة صفقات فيو تعقد حيث الوقت نفس في وتجزئة جممة سوؽ أنو .ب 
 .المتعامميف وطبيعة حاجة .ج 

 نشأة بورصة فمسطين لألوراق المالية
العامة  المساىمة الشركات مف عدد انطبلؽ وبعد الفمسطينية الوطنية السمطة إنشاء بعد

تأسيس  1995 العاـ في تـ فقد إعدادىا، تـ التي الدراسات ضوء وعمى الوجود، حيز إلى الكبيرة
لمتنمية  فمسطيف شركة كانت والتي خصوصية مساىمة كشركة المالية لؤلوراؽ فمسطيف بورصة

عمى  الحصوؿ تـ إف وما فييا الرئيسييف المستثمريف مف صامد ومؤسسة )باديكو( واالستثمار
 إلنشاء تنصب الجيود بدأت حتى البورصة إنشاء عمى الفمسطينية الوطنية السمطة موافقة
 أوؿ لتكوف كندا مف شراؤىا تـ التي اإللكترونية واإليداع التداوؿ أنظمة أحدث كفؤة تعتمد بورصة
 شير حموؿ ومع .إلكترونًيا والتسوية التداوؿ عمميات جميع تنفذ عربية رأس ماؿ بورصة

 شير مف السابع في تـ حيث لمعمؿ جاىزة البورصة أصبحت ، 1996العاـ  مف أغسطس
 مف عشر الثامف وفي .الفمسطينية المالية وزارة مع تشغيؿ توقيع اتفاقية العاـ نفس مف نوفمبر
 .البورصة تاريخ في تداوؿ جمسة عقدت أوؿ 1997 عاـ فبراير شير

 الغاية المرجوة من تأسيس بورصة فمسطين لألوراق المالية
 جعمت فكرة ، جديدة آفاؽ إلى بو واالرتقاء الوطني االقتصاد لتطوير الماسة الحاجة إف

 لما ونظًرا فمسطيف, لبورصة األساس حجر لتكوف تتبمور المالية لؤلوراؽ فمسطيف بورصة إنشاء
 الوطف، منو خارج عالية نسبة وجود في خصوصية مف الفمسطيني العربي الشعب بو يتمتع
 ممحة خاص وحاجة وضع لفمسطيف كاف الخارج، في الشخصية الثروات معظـ لتركز ونظًرا
 لبلقتصاد الفمسطيني، األجؿ طويمة االستثمارات تدفؽ لتسييؿ ثانوية ماؿ رأس بورصة لخمؽ
 يواجييا الفمسطينيوف التي الصعوبات ظؿ وفي .يمكف ما أكبر التدفؽ ىذا جعؿ عمى والعمؿ

 وفعاؿ، بشكؿ نشط فمسطيف داخؿ االستثمارات إدارة عمى القدرة عدـ في والشتات الميجر في
 عمى عوائد لمحصوؿ األمواؿ لرؤوس فرصة شكؿ العامة المساىمة الشركات تأسيس فإف

 .الشركات ىذه إدارة في اليومي لبلنخراط الحاجة عدـ ذاتو الوقت وفي مجزية استثمارية

الشركات  مفيـو ترسيخ إلى آخر، اقتصاد أي مف أكثر وربما بحاجة فمسطيف إف حيث
مف  التمويؿ حشد عمى قدرتيـ ولتعزيز ولحمايتيـ المستثمريف قاعدة لتوسيع العامة المساىمة
مف  عاؿ   قدر   وعمى بالشفافية وتتسـ بالكفاءة تتمتع مبلئمة في ظروؼ أسيميـ ولتداوؿ الجميور
 مع وجود التنظيـ مف عالية درجة عمى ماؿ رأس سوؽ إلقامة الحاجة برزت فقد وعميو، .السيولة
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وبيف  مجزية استثمارية عوائد تحقيؽ إلى الساعية األمواؿ رؤوس بيف لمربط أكفاء وسطاء
 سوؽ فخمؽ .تمويؿ إلى تحتاج والتي المجزية العوائد وذات االستثمارية المشاريع ذات الشركات

 عدة توفير مف خبلؿ الماؿ رأس تدفقات وتنشيط زيادة عمى يعمؿ أف شأنو مف كفؤ ماؿ رأس
 التمويمية تقميؿ تكاليفيا في يساىـ الذي األمر المساىمة لمشركات األجؿ طويمة تمويؿ آليات
نتاجية كفاءة رفع إلى يؤدي مما مخاطرىا وتنويع  ؿ.كك الفمسطيني االقتصاد وا 

 أىداف بورصة فمسطين لألوراق المالية
 -: يمي ما أىميا مف األىداؼ مف العديد تحقيؽ إلى تسعى بورصة فمسطيف

 السرعة والدقة تكفؿ المالية األوراؽ لممكية ونقؿ وتحويؿ وتسوية ورقابة تداوؿ أنظمة توفير .1
 اكتشاؼ األسعار وتيسير المالية باألوراؽ التعامؿ وسبلمة والشراء البيع صفقات إنجاز في

 .والطمب العرض عوامؿ تعزيز خبلؿ مف ليا الحقيقية
يصاؿ لتداوؿ أسس وضع .2  جميع المتعامميف بيف والتساوي العدالة تضمف بصورة المعمومات وا 

 المستثمريف فرًصا لجميع يوفر مما الجغرافي موقعيـ عف النظر بغض المالية باألوراؽ
 .والخسارة الربح في متكافئة

األوراؽ  أسعار وىبوط صعود يتـ بحيث األسعار حركة في االستقرار مف قدر أكبر توفير .3
 .وتدريجي منتظـ بشكؿ المالية

يصاليا المطموبة لممعمومات ودقيؽ واسع انتشار توفير .4 ليتسنى  وذلؾ البلزمة بالسرعة وا 
 .المناسب القرار اتخاذ لممستثمر

 .واالحتياؿ التبلعب أشكاؿ كافة مف المستثمريف حماية .5
المالية  باألوراؽ لمتعامؿ جديدة ووسائؿ أساليب تطوير طريؽ عف البورصة خدمات تطوير .6

 .المجاؿ ىذا في والخبرات التقنية واالبتكارات المعمومات استقطاب خبلؿ ومف

 الربحية كأحد أىداف الستثمار دللت
يسعي وغاية  واستمرارىا لبقائيا ضروري وأمر الشركات لجميع أساسي ىدؼ الربحية

حيث أنيا تعتبر أحد األىداؼ الميمة التي تحفز المستثمريف عمي توجيو  ,المستثمروف إلييا
استثماراتيـ نحو الشركات التي تحقؽ الربحية باعتبارىا احد االمور التي تأخذ باالعتبار عند 

 أداة أيضا وىيالشركات  مع تعامميـ عند الدائنوف بو ييتـ مؤشرتوجيو االستثمارات كما أنيا 
 اإلدارة مف كبيرا جيدا أف نجد لذا ,لدييا المتاحة الموارد استخداـ في اإلدارة لقياس كفاءة ىامة
 تحقيؽ بيدؼ المتاحة األمثؿ لمموارد االستخداـ نحو األولى بالدرجة يوجو في المؤسسة المالية
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 البديمة االستثمارات مف تحقيقو الممكف العائد عف قيمتو تقؿ ال ,ألصحابيا عائد ممكف أفضؿ
 (.ـ2011عقؿ, المخاطر) مف الدرجة تتعرض لنفس التي

 وعادة, األرباح توليد عمى المنشأة قدرة ومدى لممنشأة الكمي األداء الربحية نسب وتعكس
 السياسات خاصة المنشأة تتبعيا التي السياسات وكفاءة لفعالية مقياسا األرباح ما تستخدـ

 المالية النسب باقي تحميؿ نتائج تعكس الربحية نسب أف أيضا القوؿ ويمكف ,التشغيمية والتمويمية
 المنشأة وتعمؿ, المالي والرفع بالسيولة يتعمؽ فيما المنشأة قرارات سياسات محصمة األخرى وىي

 -:(ـ2000)الراوي وسعادة, ىما قراريف خبلؿ مف الربحية في ىدفيا تحقيؽ عمى

 القتناء ليا المتاحة لمموارد المؤسسة استخداـ بكيفية المتعمؽ القرار ىو :الستثمار قرار .1
 األمثؿ التوزيع خبلؿ مف الربحية في االستثمار قرار اثر ويظير ,الموجودات مختمؼ أنواع
 المناسب االستثمار بيف توازف بطريقة األصوؿ أنواع مختمؼ عمى لممؤسسة لمموارد المتاحة

 يؤدي نقص ودوف, لمموارد تعطيؿ أي إلى تؤدي زيادة دوف الموجودات بنود مف كؿ بند في
 .ممكف عائد أفضؿ تحقيؽ مف المؤسسة لتمكيف فوات الفرص إلى

عمى  منيا الحصوؿ سيتـ التي المصادر اختيار بكيفية القرار المتعمؽ وىو :قرار التمويل .2
عمى  القرار التمويمي اثر وينعكس, موجوداتيا في االستثمار لتمويؿ لممؤسسة البلزمة األمواؿ
أصحاب  يمكف بشكؿ )ممكية وحقوؽ ديوف مف( األمواؿ مصادر ترتيب خبلؿ مف الربحية
 .ممكف عائد اكبر عمى الحصوؿ مف المشروع

 تعظيمو عمى وتعمؿ ,تحقيقو إلى المؤسسات تسعى ىدؼ الربحية أف سبؽ مما يتضح
 نسب اف القوؿ يمكف لذلؾ ,وغيرىا والتمويمية والتسويقية كالتشغيمية المختمفة أنشطتيا مف خبلؿ

 .المنشأة داخؿ االخرى المؤشرات لباقي مجممة صورة تعكس الربحية مؤشراتيا

 الفرق بين الربح والربحية
 بشأف التأكد وعدـ لممخاطرة مردود ىو اقتصادية ناحية مف الربح يعتبر :الربح

 ثمارىا تؤتي أف يتوقع والتي واضحة غير ظروؼ ظؿ في استخداميا لغرض تخصيص الموارد
 .المستقبؿ في

 خبلؿ االقتصادية لموحدة المضافة القيمة في التغير مقدار ىو أو ) 1997شعباف, أبو(
 الدخؿ بيف الفرؽ عف يعبر فيو المحاسبية الناحية مف أما (2009)كراجة, .زمنية معينة فترة

 ىذه تكبدتيا التي والمصروفات معينة زمنية فترة خبلؿ االقتصادية قبؿ الوحدة مف المحقؽ
 .الدخؿ الفترة لتحقيؽ نفس خبلؿ الوحدة
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 واالستثمارات المؤسسة تحققيا التي األرباح بيف العبلقة عف عبارة فيي :الربحية أما
 مستوى عمى كفاءتيا عمى مقياس فيي لممؤسسة ىدفا لكونيا إضافة تحقيقيا في التي ساىمت

األرباح  بيف العبلقة خبلؿ مف إما الربحية وتقاس, الجزئية الوحدات أو الكمية الوحدة االقتصادية
الموجودات  إما باالستثمارات ويقصد, االستثمارات األرباح بيف العبلقة خبلؿ مف واما, والمبيعات

 (.2011 ،وزريقات ،وسبلمة كمبونة، ( المؤسسة أصحاب حقوؽ قيمة أو

 المفاضمة في الربح مقياس مف اىمية اكثر معيارا تعتبر الربحية أف القوؿ يمكف لذلؾ
 يشكؿ ال االستثمارية البدائؿ لبعض أعمى أرباح تحقيؽ اف حيث, والبدائؿ بيف الخيارات

 تحقيؽ أف حيف في المستثمر الماؿ رأس حجـ االعتبار في أخذ إذا ميزة تفاضمية بالضرورة
 .المستثمر الماؿ رأس حجـ عف النظر بصرؼ افضؿ مقياساً  يعد مف الربحية مرتفع مستوى

 العوامؿ مف بمجموعة االسيـ أسعار العوامؿ المؤثرة عمى أسعار األسيـ السوقية تتأثر
 وبشكؿ متفاوت. السوقية قيميا في تأثر التي والمحددات

في  قدرتيا مدى ومعرفة العوامؿ ىذه تحديد والميتميف الباحثيف مف العديد حاوؿ وقد
 :يمي ما العوامؿ ىذه ومف ,السيـ سعر عمى التأثير

 العوامؿ أىـ مف تعتبر اذ :المالي مركزىا قوة ومدى المنشأة مستقبؿ بخصوص التوقعات  
عمى  وقادرة قوي مالي بمركز تتمتع الشركات كانت كمما انو حيث ,السيـ لسعر المحددة

باالرتفاع,  السيـ سعر عمى ذلؾ انعكس كمما المستقبؿ في اكبر ارباح وتحقيؽ االستمرار
االستمرار  عمى الشركة قدرة وضعفت المالي المركز ضعؼ فكمما ذلؾ مف العكس وعمى

 (2006السوؽ)خمؼ, في السيـ سعر انخفض كمما االرباح وتحقيؽ
 ينصح لذلؾ, السيـ لسعر االساسية المحددات مف المنشأة ربحية تعتبر :المحققة االرباح 

 االسيـ ببيع ينصحوف انيـ كما ارباحيا زيادة يتوقع التي االسيـ بشراء الماليوف المحمموف
 عدـ القصير االجؿ في يتضح قد ذلؾ مف الرغـ وعمى ,لبلنخفاض ارباحيا اتجاه التي يتوقع

 اتجاه في االسعار تتجو فقد, المنشأة وربحية السيـ سعر بيف مباشرة عبلقة او وجود ارتباط
 ذلؾ تفسير ويمكف ,الربح في الزيادة بنسبة بالمقارنة صغيرة بنسبة تتزايد قد او معاكس لمربح

 والمستثمر التاجر ثقة درجة عمى يتوقع السيـ سعر اف يتضح حيث ,الثقة خبلؿ نظرية مف
 سعر تدفع التي ىي الثقة درجة اف أي ,الربحية عمى االعتماد مف اكثر األوراؽ المالية في

 (.2003االنخفاض)حنفي, او إلى الزيادة السيـ
 ىي المستثمر بيا ييتـ التي السارة االنباء ابرز مف يعتبر :سنة كؿ نياية في االرباح توزيع 

انو  إلى تشير دالئؿ وىناؾ ,صحيح والعكس السيـ عمى الموزعة النقدية االرباح في الزيادة
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 ,السيـ مف المتوقعة العوائد زيادة إلى ذلؾ ادى كمما المدفوعة االرباح نسبة ارتفعت كمما
 إلى ذلؾ اشار كمما الموزعة النقدية لؤلرباح مرتفعة نسب عف الشركة اعمنت ما اذا حيث انو

 زيادة ذلؾ يتبع مما ,المرتفعة النسبة ىذه عمى الحفاظ عمى الشركة قدرة عف توقعات مستقبمية
 نقدية ارباح توزيع بنسب ترتبط المنخفضة العوائد فاف ذلؾ مف العكس وعمى, سعر السيـ في

 (2001القانونييف, لممحاسبيف العربي منخفضة)المجمع
 في االستيبلؾ مستوى يخفض اف شأنو مف الفائدة أسعار في االرتفاع اف :الفائدة سعر 

حجـ  تخفيض إلى الطمب في االنخفاض إلى يؤدي وبالتالي, االقتصادية مختمؼ القطاعات
المنشآت  تواجو التي المالية المصاعب تزداد التشاـؤ يسوده جو وفي ,واالرباح المبيعات
الديوف  تكاليؼ تزداد الفائدة أسعار في االرتفاع استمرار فمع ,التمويؿ مجاؿ في وخاصة
لحاممي  الموزعة االرباح حساب عمى يكوف الذي األمر ,المقترضة الشركات عمى المترتبة
انخفاض  ثـ ومف االسيـ شراء في المستثمريف رغبة عمى السمبي اثره لو سيكوف مما ,االسيـ
 (2002المالي)حيدر, السوؽ في اسعارىا

 .المحددات مف بمجموعة تتأثر بورصة فمسطيف في االسيـ أسعار اف سبؽ مما يتضح
 النقدية والتوزيعات المحققة واالرباح المالي المركز كقوة الشركة سيطرة وتحت داخمي ىو منيا ما

 كأسعار عميو السيطرة الشركة تستطيع ال التي وىي خارجي ىو ما ومنيا, لمسيـ والقيمة الدفترية
 أسعار عمى اخرى تأثيرات ليا يكوف ما عادة والتي, الداخمية االقتصادية الفائدة واالوضاع

 اتجاىيا. وقوة حسب طبيعتيا االسيـ

 -العوامل المؤثرة عمى ربحية الشركات من الستثمارات :
 (.2010) الخطيب, الشركات ربحية عمى تؤثر التي العوامؿ مف مجموعة ىناؾ

تمارسيا  التي االخرى التجارية النشاطات او المبيعات عف واإليرادات الناجمة النتائج مقدار .1
 .الشركة

انواعيا  اختبلؼ عمى والمصاريؼ النفقات قمة أف حيث المختمفة، والتكاليؼ المصاريؼ .2
 .الشركة ربحية زيادة عمى ستساعد

الى  السيولة توفر يؤدي حيث والثابت، العامؿ الماؿ وراس المتوفرة النقدية السيولة مقدار .3
النقدية  الحسومات بعض عمى الحصوؿ او لبلستثمار متاحة فرص مف االستفادة امكانية
 .الشركة ربحية زيادة الى يؤدي وىذا والكمية
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تكوف  فعندما االسعار، بمستوى ترتبط المبيعات قيمة أف حيث وتغيراتيا، السائدة االسعار .4
التي  الحالة مف اكثر ارباح عمى تحصؿ فانيا مرتفعة الشركة خدمات أو منتجات اسعار
 .منخفضة وخدماتيا منتجاتيا اسعار تكوف

 .االرباح عمى المفروض الضريبة معدؿ .5
 .ربحيتيا زيادة عمى تساعد فيي الشركة تتمقاىا التي والتحويبلت االعانات .6
 .الشركة في المحجوزة االحتياطيات .7
 .الشركة ربحية تخفيض الى تؤدي والتالؼ العوادـ كثرة .8

 أرباح عمى سمبا أو إيجابا تؤثر قد الربحية عمى المؤثرة العوامؿ بأف سبؽ مما يتبيف
 الشركة تقدميا التي السمعة أو الخدمة وجودة اليومية المبيعات في الزيادة أف الشركة، حيث

 عالية كفاءة ذو الشركة إدارة بأف يبيف فيو ربحيتيا مؤشر عمى جيد تأثير لو وتخفيض التكاليؼ
 الطمب قمة الى يؤدي قد والخدمات السمع أسعار ارتفاع لكف األرباح، توليد مقدرتيا عمى عمى

 .الشركة أرباح عمى سمبا يؤثر قد مما اليومية تخفيض المبيعات وبالتالي

 وسائل تعظيم الربحية
 ، 1997 والعكشو، ,ومراد  الموزي،أىميا) الشركات ربحية لتحسيف متعددة طرؽ توجد

 (122 ص

 مناطؽ  في او جديدة وانشطة قطاعات في الشركة تقدميا جديدة وخدمات فرص عف البحث
 .جدد لعمبلء او جديدة جغرافية

 نسبة الفائدة زيادة المثاؿ سبيؿ عمى والجدد الحالييف لمعمبلء المقدمة الخدمات بعض اسعار رفع 
 .المقدمة الخدمات مف وغيرىا بالتقسيط البيع عمى

 استخداميا افضؿ خبلؿ مف الشركة، تصرؼ تحت المتاحة واالصوؿ باالمواؿ الكامؿ االنتفاع 
 .استخداـ

 التي العامة وىي المصروفات مجاؿ في والسيما المجاالت مف مجاؿ أي في النفقات عمى الرقابة 
 .رقابة دوف لبلنفاؽ مجاال اكثر تكوف

 شركات في استخداميا يمكف التي الوسائؿ مف الكثير ىناؾ بأف يتبيف سبؽ مما
 يتـ مبتكرة افكار عف عبارة الوسائؿ ىذه تكوف حيث ربحيتيا، تعظيـ بيدؼالمساىمة العامة 

 .الشركة قيمة زيادة أجؿ مف وتطبيقيا عمميا بيا األخذ
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 دوافع تعظيم الربحية
 واألكفأ االمثؿ االستخداـ فإف االرباح تعظيـ ىو لمشركات االساسي اليدؼ كاف لما

 في منيا لئلستفادة منشأة لكؿ اساسيا مطمبا باعتبارىا الربحية زيادة عمى يعمؿ لمموارد الرأسمالية
 (20 ص ،ـ 2010 يمي)العمي، مما يتبيف كما مف الجوانب العديد

 بممارسة  تستمر حتى الشركة ليا تتعرض قد التي المخاطر لمواجية ضرورية االرباح تعتبر
االئتمانية  والمخاطر االستثمار مخاطر ىي المخاطر تمؾ اىـ ومف التشغيمي نشاطيا
 .والسوقية

 االرباح  اف وىي وجوه ثبلثة خبلؿ مف البلـز الماؿ راس عمى لمحصوؿ ضرورية االرباح إف
 ارباحيا مف جزء باحتجاز الشركات تقـو حيث الداخمي، التمويؿ مصادر احدى تعتبر

 االمواؿ رؤوس اصحاب تشجع االرباح اف كذلؾ والتوسع، النمو في السنوية وتستخدميا
 االخير والوجو الماؿ، راس زيادة وبالتالي العادية االسيـ مف الجديدة باالكتتاب باإلصدارات

 بالشركة، ثقتيـ مف يزيد وىذا العادية االسيـ حممة عمى منيا جزء توزيع يتـ أف االرباح ىو
 .المالي بالسوؽ الشركة اسيـ استقرار يعني مما باسيميا ويجعميـ يتمسكوف

 فعالية  عمى دليؿ االرباح تحقيؽ اف بمعنى تحقيقيا، في بذلت التي المجيودات االرباح تقيس
 بالشركة المالكيف ثقة مف يزيد مما السياسات ورسـ القرارات اتخاذىا في الشركة ادارة

 .وادارتيا

 مقاييس الربحية
 التشغيمية انشطتيا مف االرباح توليد عمى الشركة قدرة لتقييـ الربحية مقاييس تستخدـ
 لقياس ىامة اداة وىي محددة، زمنية فترة خبلؿ تكبدتيا التكاليؼ مف وغيرىا مقارنة بالنفقات

 قيمة ليا التي الربحية مقاييس وتدؿ بكفاية، بحوزتيا الموجودة الموارد استخداـ االدارة في كفاءة
 ربحيتيا، في زيادة وبالتالي المبيعات في زيادة تحقؽ الشركة فأ أو السابقة مقارنة بالفترات اعمى
 (. 2009 وعبيدات، طنيب( :أىميا التالية المقاييس خبلؿ مف تقييـ الربحية ويتـ ىذا
 :اليرادية القوة .أ

 الربح ىذا ويسمى التشغيمية اعمالو مف الربح تحقيؽ عمى الشركة مقدرة بيا ويقاس
 نتيجة عائد تحقيؽ عمى المعيف االستثمار مقدرة بانيا تعريفيا يمكف كما التشغيمي،بالربح 

 :ىما عامميف عمى االيرادية القوة استخدامو وتعتمد
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 تحققو  الذي والضرائب الفوائد قبؿ التشغيمي الربح صافي بيف النسبة عف يعبر وىو  :اليامش
التشغيمي  الربح بصافي يقصد حيث الفترة، تمؾ خبلؿ مبيعاتو صافي وبيف فترة خبلؿ الشركة
 احتساب قبؿ الفترة خبلؿ الشركة اعماؿ مف المحقؽ الربح بصافي والضرائب الفوائد قبؿ

 مثؿ العادية بالعمميات تتعمؽ ال التي والمصروفات االيرادات استبعاد ويتـ الفوائد والضرائب،
 مطروحا المبيعات ثمف المبيعات بصافي ويقصد كما صيانة، ومصاريؼ مؤجر ايراد عقار

 .ومسموحاتيا المبيعات منيا مردودات
 توليد  عمى العاممة االصوؿ مقدرة يقيس الذي المعدؿ ذلؾ بو يقصد :االصوؿ دوراف معدؿ

 الخدمة او السمعة انتاج في فعبل تستعمؿ التي االصوؿ العاممة باالصوؿ ويقصد االيراد،
 مثؿ الشركة مخصصات االصوؿ مجموع مف ويستبعد اجميا، مف الشركة التي انشئت

 المؤجرة االصوؿ تستبعد كما وغيرىا، فييا المشكوؾ الديوف ومخصص مخصص االىبلؾ
 تعتمد االيرادية القوة فإف وبذلؾ .الثمف مدفوعة كانت اذا إال الممموسة واالصوؿ غير لمغير
 االصوؿ وصافي ،وصافي المبيعات التشغيمي، الربح صافي أىميا عناصر عدة عمى

 التشغيمية(. )االصوؿ العاممة
 المقياس ىذا وييتـ الربح، تحقيؽ عمى الشركة مقدرة يقيس :الستثمار عمى العائد معدل . ب

 )ارباح بيا القياـ اجؿ مف انشئت التي اعماليا مف الشركة تحققيا التي سواء االرباح بكافة
 ويربط .االصوؿ مجموع عمى العائد تسميتو يمكف لذلؾ تشغيمية(، غير اخرى رباحاً أ ـأ تشغيمية
 أف حيث الشركة، تستثمر في التي وبيف االمواؿ الشركة، تحققو الذي الربح مقدار بيف المالكوف
 الغير، مف تقترضيا الشركة التي االمواؿ الييا مضافا المالكيف امواؿ تمثؿ المستثمرة االمواؿ
 االنجاز ومقارنة كفاءة عمى لمحكـ الشركة ادارة االولى بالدرجة ييـ المقياس ىذافإف  لذلؾ

 احدى اتباع مف بد فبل االستثمار عمى العائد معدؿ ولتحسيف .االرباح تحقيؽ عمى مقدرتيا
 -: االتية الوسائؿ

زيادة  طريؽ عف ذلؾ ويتـ المستثمرة االمواؿ مجموع ثبات مع الشامؿ الربح صافي زيادة .1
 .التشغيمية النفقات خفض طريؽ عف يتـ قد وكذلؾ اسعارىا ثبات مع المبيعات

 طريؽ عف ذلؾ ويتـ الشامؿ الربح صافي ثبات مع المستثمرة االمواؿ مجموع تخفيض .2
 امواؿ بسداد اما اصحابيا الى وارجاعيا المستثمرة غير االمواؿ عف االستغناء

   .الماؿ رأس تخفيض او الغير)القروض(
نسبة  تكوف اف بشرط ولكف المستثمرة االمواؿ مجموع زيادة مع الشامؿ الربح صافي زيادة .3

في  أما المستثمرة، االمواؿ مجموع في الزيادة نسبة مف اكبر الشامؿ الربح صافي في الزيادة
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اكبر  المستثمرة االمواؿ مجموع في االنخفاض نسبة تكوف اف فيشترط كمييما انخفاض حالة
 .الشامؿ الربح صافي في االنخفاض نسبة مف

 معدؿ في الربح المتمثؿ يعكس ىامش االيرادية القوة معدؿ بأف يتبيف سبؽ ما خبلؿ مف
 والضرائب الفوائد قبؿ التشغيمي الربح صافي عف عبارة الناتج يكوف األصوؿ وعميو دوراف
 الربح صافي عف عبارة االستثمار عمى العائد معدؿ وأف العاممة، صافي األصوؿ عمى مقسوما
 األصوؿ(. )إجمالي المستثمرة األمواؿ إجمالي عمى مقسوما الفوائد الضرائب وبعد قبؿ التشغيمي
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 دللت التدفقات النقدية ألغراض الستثمار :
تبرز أىمية إطبلع المستثمريف عمى قائمة التدفقات النقدية مف خبلؿ التعرؼ عمي حجـ 

قائمة  مرشدا حيث تعتبر تمؾ الوربحيتيا لدي المنشأة تمؾ التدفقات ومقارنتيا بالسيولة المتوفرة 
لممستثمريف لممفاضمة بيف أرباح الشركات وأسعار أسيميا مف ناحية المحاسبية وسعرىا في 

 .السوؽ 

الشواورة )ويتجمي دور ىذه القائمة في اظيار أىميتيا لممستثمريف مف عدة جوانب أىميا 
 -: (281ص  ـ،2013,

لنقد المتوفر لمشركة سواء في عمميات التشغيؿ أو االستثمار بياف الكيفية التي استخدـ فييا ا .1
 أو التمويؿ 

بياف الكيفية التي حصمت فييا الشركة عمي النقد جراء عمميات التشغيؿ أو االستثمار أو  .2
 التمويؿ

 تقييـ قدرة الشركة عمى توليد التدفقات النقدية في المستقبؿ  .3
 تقييـ قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا وتوزيع األرباح  .4
 تظير التغيرات المالية والنقدية التي تعجز عف اظياره باقي القوائـ المالية األخري  .5
 التعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ في الشركة مف خبلؿ التحميؿ التاريخي ألدائيا . .6
 راض وما ىي المبالغ التي تـ اقتراضيا .تبيف األسباب التي جعمت الشركة بأف تمجأ لبلقت .7

 النقاط التالية حوؿ أىمية قائمة التدفقات النقدية : ـ(2013يضيؼ )الشواروة,كذلؾ 

لفت نظر متخذي القرار إلى االنحرافات السمبية التي حديث في الماضي والعمؿ عمى  .1
 معالجتيا ومنع حدوث تكرارىا في المستقبؿ .

بياف مدي المبلءمة بيف مصادر التمويؿ قصيرة وطويمة األجؿ مف جية وبيف االستخدامات  .2
 المتداولة والثابتة مف جية اخري 

االفصاح عف فمسفة االدارة المالية وتقديـ المعمومات التي تساعد عمي اتخاذ القرارات  .3
 المناسبة والتخطيط لممستقبؿ .

دية ىي قائمة تبيف وتوضح جميع ما يدخؿ لشركة مما سبؽ يتبيف أف قائمة التدفقات النق
وما يخرج منيا مف امواؿ نقدية سائمة خبلؿ الفترة المالية وتفصح عف جميع االنشطة التشغيمية 
واالستثمارية والتمويمية لتبيف قدرة الشركة  عمي توليد التدفقات النقدية وخمص السيولة مما يؤدي 

 ىـ عمى معرفة الوضع المالي لمشركة ومدي استمراريتيا .الي زيادة ثقة المستثمريف حيث تساعد
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 طرق تحديد أسعار األسيم في البورصات :
 إلى سعر إضافة نقدية أرباح شكؿ عمى دورية عوائد عمى الحصوؿ األسيـ حممة يتوقع

 ومخاطرة لعائد تقديراتيـ المشتروف والبائعوف ويستخدـ ثابت، سعر األقؿ عمى أو متزايد سيـ
 ثمنا يدفعو أف يمكف ما أكثر ىي بالنسبة لممشتري السيـ فقيمة السيـ، سعر لتحديد السيـ
 األسواؽ في السيـ سعر إف . لمسيـ كبديؿ أف يقبمو يمكف ما اقؿ فيي لمبائع بالنسبة أما لمسيـ،
 الطمب منحنى تحديد ويأتي السيـ، عمى والعرض منحنى الطمب بيف التعادؿ بنقطة يحدد الكفؤة

 )المجمع لمسيـ المتوقع األداء عف والمشتريف لمبائعيف المعمومات المتوفرة عمى بناء والعرض
 (.132 ص ،ـ 2001 القانونييف، لممحاسبيف العربي

البورصات  في متبع ىو كما السيـ سعر لتحديد طرؽ عدة عرض يمكف ىنا مف
 (.75 ص ،ـ 2002 )البرواري، كالتالي العالمية

 أصواتيـ بأعمى وينادوف البورصة مف جانب في الوسطاء يجتمع حيث : بالمناداة التسعير 
 وذلؾ إلى المناداة، باإلضافة اليد إشارات مستعمميف بحوزتيـ، التي والطمبات بالعروض
 .البيع عند وعموديا الشراء عند الجسـ اتجاه في أفقيا الساعد بوضع

 لدييـ الذيف الوسطاء عمى األسيـ مختمؼ توزيع يتـ الطريقة ىذه بموجب : باإلدراج التسعير 
 في تجمع بسيـ معيف المتعمقة األوامر كؿ أف حيث األسيـ، بعض في وتخصص خبرة

 .بالمناداة مماثمة لمتسعير لطريقة وفقا السعر، يحدد الذي أدراج االختصاصي
 ورقة لكؿ خاص سجؿ في يدوف الطريقة ىذه بمقتضى : المقارنة أو بالعتراض التسعير 

 إلى التسييبلت مجموع ىذه وتؤدي عمييا، الشراء طمبات أو البيع عروض مختمؼ مالية
 المعروضة األسعار وحدود األوراؽ المالية، مف شراؤه أو بيعو يطمب ما مقدار عمى التعرؼ
 .متخصص وسيط طريؽ عف وذلؾ

 في الشراء وطمبات البيع عروض كوف حالة في الطريقة ىذه تستخدـ : بالصندوق التسعير 
 في وطمباتيـ وضع عروضيـ إلى الحالة ىذه في الوسطاء فيعمد ومتعددة، كثيرة البورصة
 تمؾ معدؿ حساب خبلؿ مف بتحديد األسعار البورصة لجنة تقـو ثـ ومف خاص، صندوؽ

 .العروض والطمبات
 بالنسبة التسعيرة جدوؿ عمى األسعار تظير الطريقة ىذه بموجب : المئوية بالنسبة التسعير 

 منذ القسيمة مف الجزء المعروؼ قيمة منيا مخصومة االسمية السيـ قيمة مف المئوية
 .األخير االقتطاع
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 بالبيع احدىما يتعمؽ متقابميف، أمريف الوسطاء احد تمقي ي عندما : بالمطابقة التسعير  
 وىي طريقة . الثاني لحساب األوؿ مف الوسيط فيشتري نفسيا، وبالكمية بالشراء واآلخر
 مف السماسرة بواسطة احد الوسيط يتأكد أف بعد إال المالية، األسواؽ مف كثير في محظورة

 مبلءمة. أكثر طمب أو عرض يوجد ال انو

 أنواع األسعار التي يعمن عنيا السوق المالي)البورصة(
 مف الصادر الشراء أو البيع أمر يكوف أف المالية األسواؽ في عميو المتعارؼ مف
 ويتضمف التعامؿ، لسيولة شفويا يكوف أف يمنع ما ىناؾ وليس مكتوبا، سمساره العميؿ إلى

بو  التعامؿ يقبؿ الذي والسعر بيعيا، أو شرائيا في يرغب التي الكمية العميؿ مف األمر الصادر
 (376 ص ، 2007 اآلتية)حنفي، األساليب بأحد محددا

 المحدد السعر: · 

يجوز  ال بحيث الشراء حالة في أعمى وحدا البيع لسعر أدنى حدا العميؿ يضع فيو
بحجة  التأجيؿ لو يجوز وال الحد ىذا مف بأعمى الشراء أو الحد ىذا مف بأقؿ البيع لمسمسار
ال أفضؿ سعر في األمؿ  .األسعار انخفاض حالة في مسئوال كاف وا 

 األفضل السعر: · 

األفضؿ  بالسعر الشراء أو البيع يكوف أف العميؿ يشترط أف يجوز السعر ىذا حسب
 .الحصوؿ عميو يمكنو سعر بأقؿ الشراء أو سعر بأحسف البيع السمسار يحاوؿ أف ذلؾ ومعنى

 واإلقفال الفتح سعر: · 

أوؿ  في المعروض بالسعر أي الفتح بسعر العممية تنفيذه أيضا العميؿ يحدد أف يجوز
 .الجمسة نياية في سعر آخر أي اإلقفاؿ سعر تحديد يجوز كما جمسة

ومعرفة  األسعار، ىذه عمى المستثمر وقوؼ ( أف 77 ص ، 2002 )البرواري، ويرى
 قرار االستثمار اتخاذ عمى يساعده السعر لتطور العاـ االتجاه وحساب متوسطاتيا اخذ كيفية
 جداوؿ األسعار خبلؿ مف السيـ سعر تطور مؤشر عمى الوقوؼ يمكنو كما سميـ، بشكؿ

 .محددة زمنية فترة خبلؿ السيـ سعر تطور إظيار في البيانية والرسومات

 المالي في السوؽ السيـ سعر عمى تأثير ليا عديدة عوامؿ ىناؾ أف يتضح سبؽ مما
 المنشاة بحالة األرباح أو توزيع بسياسة ما يتعمؽ أو خاص بشكؿ المنشاة بعمؿ ما يتصؿ سواء
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 مف السيـ يتحدد سعر التي والنقدية المالية السوؽ بحالة أو مستقبميا أو سمعتيا حيث مف
 .سعر السيـ عمى تؤثر بدورىا والتي الدولة القتصاد العامة بالحالة أو خبلليا،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

  



65 

 

 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

واألفراد مجتمع الدراسة وعينتيا ، وكذلؾ األداة يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج الدراسة 
المستخدمة وطرؽ إعدادىا ، وصدقيا وثباتيا ، كما يتضمف وصفا لئلجراءات التي تـ القياـ بيا 
في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا ، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي تـ االعتماد عمييا في 

 تحميؿ الدراسة .

 منيجية الدراسة  
يمكف اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليصؿ في النياية 
إلى نتائج تتعمؽ بالموضوع محؿ الدراسة، وىو األسموب المنظـ المستخدـ لحؿ مشكمة البحث، 

 إضافة إلى أنو العمـ الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العممية.  

أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة تعنى  بأثر استخداـ  ةالدراسوحيث أف 
المستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة فى بورصة فمسطيف , والذي يتوافؽ مع 
المنيج الوصفي التحميمي الذي ييدؼ إلى توفير البيانات والحقائؽ عف المشكمة موضوع البحث 

الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة  لتفسيرىا والوقوؼ عمى دالالتيا، مف خبلؿ مراجعة
التي تسعي الى التعرؼ عمي مدي تطبيؽ شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف 

وىي )التكمفة المستيدفة, محاسبة   اإلداريةلؤلوراؽ المالية لبعض األساليب الحديثة لممحاسبة 
صنيع الفوري، بطاقة األداء المتوازف , إدارة التكاليؼ عمى أساس األنشطة , فمسفة الشراء والت

 الجودة الشاممة (أثرىا عمى ثقة المستثمريف لتمؾ الشركات.

وقد تـ التطرؽ بالبحث في الجانب الميداني عبر تطوير قائمة استقصاء لمعرفة درجة 
ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ألساليب المحاسبة اإلدارية 

 ـ(,2015عف الفترة المالية لعاـ ) ديثة مف خبلؿ تحميؿ القوائـ المالية المنشورة لتمؾ الشركاتالح
في الوصوؿ لمنسب البلزمة لقياس المؤشرات المالية الدالة عمى ثقة المستثمريف مف خبلؿ 

تابعة مؤشرات )التدفقات النقدية, والربحية, وحجـ التداوؿ, وسعر التداوؿ( باعتبارىا المتغيرات ال
في ىذه الدراسة. وبعد ذلؾ يتـ استخداـ االختبارات االحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت 

 ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة.
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 طرق جمع البيانات:
 تـ االعتماد عمى نوعيف مف البيانات

 البيانات األولية.-1

وذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع االستبيانات عمى جميع مجتمع الدراسة ليذا 
 SPSS   (Statistical Package  forالغرض, ومف ثـ تفريغيا وتحميميا باستخداـ البرنامج 

Social Science)  واستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات
 قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة .

 .البيانات الثانوية-2

مجبلت الخاصة بشركات تـ مراجعة الكتب و الدوريات و القوانيف والموائح والنظـ وال
سمية السنوية والشيرية اإلحصاءات الر كذلؾ ،  المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف

موضوع الدراسة , والتي  تتعمؽ بأثر لتمؾ الشركات  القوائـ المالية السنوية المجمعةو  الصادرة
استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة المستثمريف لدي الشركات المساىمة 

 العامة المدرجة فى بورصة فمسطيف .

 مجتمع وعينة الدراسة:
مجتمع الدراسة في البيانات المالية لشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة يتمثؿ 

شركة حسب الموقع اإللكتروني الرسمي لبورصة فمسطيف  49فمسطيف والتي يبمغ عددىا 
(www.p-s-e.com،موزعة عمى خمس قطاعات وىي قطاع االستثمار، قطاع البنوؾ .) 

 وقطاع الصناعة.  قطاع التأميف، قطاع الخدمات،

  

http://www.p-s-e.com/
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 والجداوؿ التالية تبيف خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يمي:
 القسم األول : المعمومات العامة

 أول  : معمومات شخصية :

 المسمى الوظيفي :-1

مسمى الوظيفي ليـ " مدير % مف عينة الدراسة ال 22.0( أف 4.1يبيف جدوؿ رقـ )
% مف 36.6% مف عينة الدراسة المسمى الوظيفي ليـ " مدير مالي" ، و41.5" ، والشركة

 " . اسة المسمى الوظيفي ليـ " محاسب عينة الدر 
 المسمى الوظيفي: (4.1جدول )

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
 22.0 9 مدير الشركة
 41.5 17 مدير مالي
 36.6 15 محاسب
 100.0 41 المجموع

الفئة المستيدفة مف الدراسة تعتبر مبلئمة ومتخصصة في الموضوع الذي  فوبذلؾ فا
 تناولتو ىذه الدراسة .

 :المؤىل العممي -2

، اسة مؤىميـ العممي " دراسات عميا"% مف عينة الدر 39.0( أف 4.2يبيف جدوؿ رقـ )
الدراسة مؤىميـ % مف عينة 14.6" ، ودراسة مؤىميـ العممي "بكالوريوس% مف عينة ال46.3و 

. "  العممي " دبمـو
 المؤىل العممي: (4.2جدول )

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي
 39.0 16 دراسات عميا      

 46.3 19 بكالوريوس
 14.6 6 دبمـو     
 100.0 41 المجموع

باداء وبذلؾ فاف الفئة المستيدفة ىـ مف حممة الشيادات العممية التي تؤىميـ لمقياـ 
 اعماليـ المينية والقدرة عمى فيـ طبيعة وابعاد االستبانة .
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 عدد سنوات الخبرة : -3

% مف عينة الدراسة بمغ  عدد سنوات الخبرة " أقؿ 14.6( أف  4.3يبيف جدوؿ رقـ )
 10إلى أقؿ مف  5% مف عينة الدراسة بمغ  عدد سنوات الخبرة " مف 34.1، و سنوات " 5مف 

 15إلى أقؿ مف  10ف عينة الدراسة بمغ  عدد سنوات الخبرة " مف % م26.8، وسنوات"
 سنة فأكثر " .  15% مف عينة الدراسة بمغ  عدد سنوات الخبرة " 24.4سنوات " ، و

 عدد سنوات الخبرة: (4.3جدول )

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة
 14.6 6 سنوات 5أقؿ مف 

 34.1 14 سنوات  10إلى أقؿ مف  5مف 
 26.8 11 سنوات 15إلى أقؿ مف  10مف 
 24.4 10 سنة فأكثر  15

 100.0 41 المجموع
وبذلؾ فاف معظـ الفئة المستيدفة تتميز بتوفر سنوات الخبرة الكافية لدييـ لفيـ ومعالجة 

 المحاور التي تناولتيا االستبانة.
 ثانيًا : معمومات عامة حول الشركة :

 مف تأسيس الشركة حتى تاريخو (عمر الشركة ) الفترة -1
 5 – 1% مف الشركات تراوحت أعمارىا " مف 14.6( أف 4.4يبيف جدوؿ رقـ )

% مف 29.3، و  سنوات " 10 - 6% مف الشركات تراوحت أعمارىا " مف 39.0، وسنوات"
% مف الشركات تراوحت أعمارىا 17.1سنوات " ، و 15 – 11الشركات تراوحت أعمارىا " مف 

 ".سنة فأكثر 16" 
 عمر الشركة: (4.4جدول )

 النسبة المئوية التكرار عمر الشركة
 14.6 6 سنوات 5 – 1مف 
 39.0 16 سنوات 10  - 6مف 
 29.3 12 سنوات 15 – 11مف 
 17.1 7 سنة فأكثر 16

 100.0 41 المجموع
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 نشاط  الشركة : -2

% مف 22.0صناعي" ، و % مف الشركات نشاطيا " 34.1( أف 4.5يبيف جدوؿ رقـ )
% مف 17.1% مف الشركات نشاطيا " استثمار" ، و19.5الشركات نشاطيا " خدماتي" ، و
 % مف الشركات نشاطيا " تأميف " .7.3الشركات نشاطيا " مصرفي" ، و

 نشاط  الشركة: (4.5جدول )

 النسبة المئوية التكرار نشاط  الشركة
 34.1 14 صناعي
 22.0 9 خدماتي
 19.5 8 استثمار
 17.1 7 مصرفي
 7.3 3 تأميف
 100.0 41 المجموع

 ىؿ لديكـ معرفة بأساليب المحاسبة اإلدارية المختمفة : -3

% مف عينة الدراسة لديكـ معرفة بأساليب المحاسبة  7.3(  أف 4.6يبيف جدوؿ رقـ )
% وأقؿ مف 30% " بنسبة أكبر مف 31.7%  " ، و  30اإلدارية المختمفة " بنسبة أقؿ مف 

 % " .60% " بنسبة أكبر مف 61.0%" ، و 60
 ىل لديكم معرفة بأساليب المحاسبة اإلدارية المختمفة: (4.6جدول )

 النسبة المئوية التكرار ىؿ لديكـ معرفة بأساليب المحاسبة اإلدارية المختمفة
 7.3 3 %  30نعـ بنسبة أقؿ مف 
 31.7 13 %60% وأقؿ مف 30نعـ بنسبة أكبر مف 
 61.0 25 %             60نعـ بنسبة أكبر مف 

 100.0 41 المجموع

وبذلؾ يتبيف اف النسبة العالية مف مجتمع الدراسة لدييـ الماـ ومعرفة باساليب المحاسبة 
 االدارية مما يدعـ نتائج الدراسة .

 أداة الدراسة:
العامة المدرجة في بورصة تتكوف اداة الدراسة مف البيانات المالية لمشركات المساىمة 

وكذلؾ تـ إعداد استبانة لدراسة أثر استخداـ أساليب ـ(, 2015لمفترة المالية عاـ ) فمسطيف
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المحاسبة اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة المستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في 
 بورصة فمسطيف عمى النحو التالي:

 ستخداميا في جمع البيانات والمعمومات.إعداد استبانة أولية مف اجؿ ا -1

 عرض االستبانة عمى المشرؼ مف اجؿ اختبار مدى مبلءمتيا لجمع البيانات. -2

 تعديؿ االستبانة بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرؼ. -3

تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النصح  -4
.  واإلرشاد وتعديؿ وحذؼ ما يمـز

 إجراء دراسة اختباريو ميدانية أولية لبلستبانة وتعديؿ حسب ما يناسب. -5
ولقد تـ تقسيـ ،  توزيع االستبانة عمى جميع إفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة -6

 االستبانو إلى قسميف كما يمي: 
 فقرات 8لعينة الدراسة ويشمؿ  األولية: يتكوف مف البيانات  القسم األول 

يتضمف أسئمة تخص أثر استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة  الثانيالقسم 
المستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة فى بورصة فمسطيف وتـ تقسيمو إلى خمسة 

 محاور كما يمي:
 فقرة 19( ويتكوف مف  TC: مدى تطبيؽ الشركة ألسموب التكمفة المستيدفة )  المجال األول

 ABC: مدى تطبيؽ الشركة ألسموب محاسبة التكاليؼ عمى أساس األنشطة المجال الثاني
 فقرة 24ويتكوف مف 

 فقرة 20( ويتكوف مف JIT: مدى تطبيؽ الشركة ألسموب اإلنتاج حسب الطمب ) المجال الثالث

 20مف  ( ويتكوفBSC: مدى تطبيؽ الشركة ألسموب بطاقة األداء المتوازف )  المجال الرابع
 .فقرة

 23( ويتكوف مف TQM: مدى تطبيؽ الشركة ألسموب إدارة الجودة الشاممة ) المجال الخامس
 فقرة

وقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة  حسب  مقياس ليكارت الخماسي كما ىو موضح في جدوؿ 
 .(4.7رقـ )
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 مقياس ليكارت الخماسي: (4.7جدول )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة درجة الموافقة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 صدق وثبات الستبيان:
، كما يقصد بالصدؽ مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسوصدؽ االستبانة يعني التأكد 

" شموؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ووضوح فقراتيا 
وقد تـ التأكد مف صدؽ أداة  ,دمياتكوف مفيومة لكؿ مف يستخومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث 

 الدراسة كما يمي:
 تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف. صدق فقرات الستبيان : 

 الصدؽ الظاىري لؤلداة ) صدؽ المحكميف( (1

( 7تـ عرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف )
أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة االسبلمية وجامعة االزىر متخصصيف في  أعضاء مف

( أسماء المحكميف الذيف قاموا مشكوريف بتحكيـ 3االقتصاد واإلحصاء. ويوضح الممحؽ رقـ )
أداة الدراسة. حيث طمب مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدى مبلءمة العبارات لقياس ما وضعت 

غة العبارات ومدى مناسبة كؿ عبارة لممحور الذي ينتمي إليو.ومدى ألجمو، ومدى وضوح صيا
كفاية العبارات لتغطية كؿ محور مف محاور متغيرات الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح 
ما يرونو ضروريا مف تعديؿ صياغة العبارات أو حذفيا، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، 

يما يتعمؽ بالبيانات األولية ) الخصائص الشخصية والوظيفية المطموبة مف  وكذلؾ إبداء آرائيـ ف
، إلى جانب مقياس ليكارت المستخدـ في االستبانة. وتركزت توجييات المحكميف (المبحوثيف

عمى انتقاد طوؿ االستبانة حيث كانت تحتوي عمى بعض العبارات المتكررة، كما أف بعض 
ضافة بعض العبارات المحكميف نصحوا بضرورة تقميص  بعض العبارات مف بعض المحاور وا 

 إلى محاور أخرى.

واستنادا إلى المبلحظات والتوجييات التي أبداىا المحكموف تـ إجراء التعديبلت التي 
اتفؽ عمييا معظـ المحكيف، حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات وحذؼ أو إضافة البعض اآلخر 

 منيا. 

 



72 

 

 الستبانة صدق التساق الداخمي لفقرات -2

تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الدراسة االستطبلعية ، وذلؾ 
بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو ويبيف جدوؿ رقـ 

يف (  معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور والمعدؿ الكمي لفقراتو ،  والذي يب4.8)
(،حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ  0.05أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

،  وبذلؾ 0.444الجدولية والتي تساوي rالمحسوبة اكبر مف قيمة  rوقيمة  0.05فقرة اقؿ مف 
 صادقة لما وضعت لقياسو تعتبر فقرات االستبانة

 نةالصدق الداخمي لفقرات الستبا: (4.8جدول )

معامل  ( TC: مدى تطبيق الشركة ألسموب التكمفة المستيدفة )  المجال األول رقم
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

 TC). ) 0.849 0.000لدى الشركة معرفة بأسموب التكمفة المستيدفة  1
 0.016 0.532 تقـو الشركة بدراسة وتحميؿ المنتجات المنافسة ومقارنتيا بمنتجاتيا . 2
الشركة سعر بيع المنتج بناء عمى دراسات السوؽ قبؿ البدء بالعممية اإلنتاجية  تحدد 3

. 
0.735 0.000 

 0.000 0.781 يتـ تحديد التكمفة اإلجمالية لممنتج قبؿ البدء بعممية اإلنتاجية . 4
 0.000 0.710 تركز الشركة عمى العمبلء وكسب رضاىـ . 5
 0.001 0.675 لممنتج قبؿ اإلنتاج .تعمؿ الشركة عمى تحديد ىامش الربح  6
 0.027 0.495 تعتمد الشركة عمى مجموعة مف المورديف الموثوؽ بيـ . 7
 0.000 0.749 ىناؾ اىتماـ بتكاليؼ المنتج في مرحمة التصميـ والتخطيط . 8
 0.006 0.593 تشكؿ الشركة فريؽ عمؿ متخصص لدراسة تكاليؼ اإلنتاج مسبقًا . 9
 0.002 0.646 إلى خفض تكاليؼ المنتج في مرحمة مبكرة مف اإلنتاج . تسعى الشركة 10
 0.000 0.728 تيتـ الشركة بخصائص ومواصفات المنتج . 11
 0.004 0.620 تتبنى الشركة إستراتيجية تصميـ وتحسيف المنتجات بصورة مستمرة . 12
 0.002 0.649 لضماف الجودة .يتـ إجراء عمميات تفتيش ورقابة عمى المنتجات بصورة مستمرة  13
 0.000 0.776 لتوزيع التكاليؼ غير المباشرة . ABC)استخداـ أسموب ) 14
 0.001 0.692 تقـو مؤسستكـ بتحديد ىامش الربح لممنتج عمى أساس مكانة المنتج بيف منافسيو . 15
 0.047 0.450 كمية المبيعات المتوقعة لممنتج تقـو مؤسستكـ بتحديد ىامش الربح لممنتج عمى أساس  16
 0.000 0.842 تقـو مؤسستكـ بتحديد ىامش الربح لممنتج عمى أساس مستوى دخوؿ العمبلء  . 17
 0.000 0.802 تعمؿ اإلدارة عمى تخفيض تكمفة مف خبلؿ تخفيض التكاليؼ الخاصة بالتصميـ . 18
راعي خفض التكمفة أثناء تصميـ ي تعمؿ اإلدارة عمى تخفيض التكمفة مف خبلؿ 19

 اإلنتاج 
0.500 0.025 
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: مدى تطبيق الشركة ألسموب محاسبة التكاليف عمى أساس المجال الثاني 
  ABCاألنشطة

  

 0.761 0.000 ( .ABCلدى الشركة معرفة بنظاـ توزيع التكاليؼ حسب األنشطة ) 1
 0.000 0.846 المباشرة وغير المباشرة.لدى الشركة القدرة عمى الفصؿ بيف التكاليؼ  2
 0.001 0.664 لدى الشركة القدرة عمى حصر األنشطة التي يستنفذىا كؿ منتج. 3
 0.001 0.673 تضع الشركة مخطط تدفؽ األنشطة . 4
 0.027 0.494 تقـو الشركة بتحديد تكمفة كؿ نشاط. 5
تراعي العبلقة السببية بيف تستخدـ الشركة معدالت تحميؿ متعددة لتكاليؼ األنشطة  6

 التكمفة واألنشطة المسببة ليا.
0.660 0.002 

تقسـ الشركة األنشطة إلى أنشطة تضيؼ قيمة لممنتج وأنشطة ال تضيؼ قيمة  7
 لممنتج .

0.777 0.000 

تعمؿ الشركة عمى تخفيض والحد مف األنشطة التي ال تضيؼ قيمة لممنتج مثؿ )  8
 0.007 0.581 (. تكاليؼ التخزيف والمناولة

 0.008 0.572 تقـو الشركة بتخصيص التكاليؼ غير المباشرة عمى األنشطة . 9
 0.008 0.575 تقـو الشركة بإعادة تخصيص تكاليؼ األنشطة عمى المنتجات والخدمات. 10
 0.000 0.714 يتـ إجراء عمميات تفتيش ورقابة عمى المنتجات بصورة مستمرة لضماف الجودة. 11
تخضع منتجات الشركة إلعادة ىندسة بيف الفينة واألخرى سعيا لمتخمص مف  12

 اإلضافات التي ال تحقؽ قيمة لمزبوف .
0.409 0.074 

 0.017 0.527 لدى الشركة القدرة عمى تحديد التكمفة غير المستغمة مف األنشطة . 13
 0.000 0.905 مراكز اإلنتاج .يوجد لدى الشركة دليؿ خاص بمراكز التكمفة المستنفذة مف قبؿ  14
 0.000 0.805 يتـ تقسيـ المنتج إلى أنشطة فرعية لتسييؿ تحديد تكمفة المنتج. 15
 ABC (. 0.603 0.005إلى جانب أسموب التكاليؼ حسب األنشطة )  TQM)استخداـ أسموب ) 16
 0.001 0.704 تتبنى اإلدارة منيج التحسيف المستمر بصورة مستمرة . 17
 0.544 0.013 (.ABC( إلى جانب أسموب التكاليؼ حسب األنشطة )JITتستخدـ الشركة أسموب ) 18
 ABC).) 0.487 0.030( إلى جانب أسموب التكاليؼ حسب األنشطة TCاستخداـ أسموب ) 19
لدى إدارة الشركة اقتناع بأىمية تطبيؽ أسموب تخصيص التكاليؼ عمى أساس  20

 األنشطة. 
0.524 0.018 

 0.000 0.657 لدى إدارة الشركة القدرة عمى تشكيؿ فريؽ متكامؿ لتوزيع التكاليؼ عمى أساس األنشطة.  21
لدى إدارة الشركة القدرة عمى تحديد العدد األمثؿ مف األنشطة ومسببات التكمفة لكؿ  22

 نشاط .
0.660 0.002 

مف األساليب اإلدارة  إدارة الشركة قادرة عمى إقناع الموظفيف بمزايا التحوؿ إلى أي 23
 الحديثة. 

0.800 0.000 

 ABC).) 0.656 0.002لدى إدارة الشركة القدرة عمى االستفادة مف التطور التكنولوجي في تطبيؽ  24
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   (JIT: مدى تطبيق الشركة ألسموب اإلنتاج حسب الطمب ) المجال الثالث 
 0.489 0.029 (.JITلدى الشركة معرفة بأسموب اإلنتاج بالوقت المحدد ) 1
 0.000 0.824 تعمؿ شركتكـ عمى تخفيض كميات المخزوف مف المواد األولية واإلنتاج النيائي. 2
 0.000 0.826 تعتمد الشركة عمى مجموعة مف المورديف الموثوؽ بيـ . 3
 0.002 0.651 تصنؼ اآلالت عمى ىيئة خبليا تصنيع عمى أساس المنتجات. 4
 0.001 0.693 تسعى الشركة لجدولة اإلنتاج بالوقت المحدد.  5
 0.000 0.906 لدى الشركة القدرة عمى توفير متطمبات العمؿ بالوقت التي تظير الحاجة إلييا. 6
جراء اإلصبلحات البسيطة  7 لدى الشركة عماؿ قادريف عمى التعامؿ مع اآلالت وا 

 والصيانة الروتينية لآلالت.
0.820 0.000 

تعمؿ الشركة عمى تخفيض والحد مف األنشطة التي ال تضيؼ قيمة لممنتج مثؿ )  8
 0.000 0.846 تكاليؼ التخزيف والمناولة(.

 0.000 0.833 عماؿ الشركة قادريف عمى اكتشاؼ األخطاء وتصحيحيا في الوقت المطموب. 9
أنشطتيـ مف لدى الشركة فريؽ عمؿ تعاوني مسئوال عف تنفيذ المياـ مع تنسيؽ  10

 اجؿ اإلبقاء عمى التدفؽ السمس لمعمميات.
0.665 0.001 

 0.000 0.755 تسعى الشركة لمتحسيف المسمر لتدفؽ المنتج. 11
 0.000 0.742 تسعى الشركة لمقضاء عمى الفاقد أو اليذر في الموارد. 12
إلنتاج تحفز الشركة العامميف عمى خطوط اإلنتاج وتمنحيـ صبلحيات مناسبة  13

 منتجات ذات جودة عالية.
0.449 0.047 

 0.000 0.808 تعمؿ الشركة عمى اختصار الوقت المطموب ألداء العمؿ. 14
 0.000 0.878 تتبنى الشركة إستراتيجية تصميـ وتحسيف المنتجات بصورة مستمرة. 15
 JIT.) 0.798 0.000( لتوزيع التكاليؼ غير المباشرة بجانب استخداـ )(ABCاستخداـ أسموب  16
 0.000 0.752 يتـ العمؿ عمى استغبلؿ الوقت المتاح لئلنتاج بشكؿ أمثؿ لتقميؿ اليذر في الوقت. 17
 0.000 0.789 ترتب اآلالت أو مكاتب الخدمة بطريقة تسمح باالستغبلؿ األمثؿ لمساحة العمؿ. 18
إنتاج تحت  يتـ ترتيب اآلالت أو مكاتب الخدمة بحيث ال تسمح بوجود مخزوف 19

 التشغيؿ أو تراكـ الممفات.
0.676 0.001 

 0.801 0.000 ( .JITإلى جانب أسموب اإلنتاج بالوقت المحدد ) (TQM)استخداـ أسموب  20
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   (BSC: مدى تطبيق الشركة ألسموب بطاقة األداء المتوازن )  المجال الرابع 
المفاىيـ الحدية نسبيًا إلدارة ( مف (BSCيعد مفيـو نظاـ بطاقة األداء المتوازف  1

 الشركة .
0.918 0.000 

 0.847 0.000 (.BSCرغبة اإلدارة في تحسيف قياس أداء الشركة يزيد مف فرص تطبيؽ نظاـ ) 2
 BSC).) 0.788 0.000توفر إجراءات وأنظمة محاسبية تتميز بالمرونة يساعد في تطبيؽ نظاـ  3
( يساعد في توفير قاعد بيانات تساعد المستويات اإلدارة العميا (BSCتطبيؽ نظاـ  4

 (.(BSCباتخاذ القرارات الرشيدة يساىـ في تطبيؽ نظاـ 
0.510 0.022 

 0.000 0.725 ( في الشركة ال يشكؿ عائقًا لتطبيقو .(BSCارتفاع تكمفة تطبيؽ نظاـ  5
لتكاليؼ الناتجة عف تطبيقو تفوؽ ارتفاع ا (BSC)النتائج المتوقعة مف تطبيؽ نظاـ  6

. 
0.748 0.000 

توفير بيانات لئلدارة العميا لمشركة بصورة شاممة عف عممياتيا يتطمب تطبيؽ نظاـ  7
BSC).) 

0.868 0.000 

 0.000 0.774 ( يساىـ في تعزيز نظاـ الرقابة الداخمية لمشركة .(BSCتطبيؽ نظاـ  8
توفر الموارد البشرية المؤىمة عمميًا وعمميًا لدى إدارة الشركة يسيؿ تطبيؽ نظاـ  9

BSC).) 
0.698 0.001 

تحميؿ الرؤية واإلستراتيجية لمشركة وترجمتيا عمى  (BSC)يتطمب تطبيؽ نظاـ  10
 0.004 0.612 شكؿ أىداؼ إستراتيجية.

 0.000 0.838 لمشركة . ( في وضع الخطط اإلستراتيجية(BSCيساىـ تطبيؽ نظاـ  11
 0.000 0.882 تضع الشركة مقاييس لؤلداء المالي فييا ومدى تحقيؽ اليدؼ المالي لمشركة. 12
 0.000 0.748 يتـ قياس الخدمات الداخمية  في الشركة والعمؿ عمى تطوير آلية العمؿ. 13
 0.002 0.656 تقـو الشركة بمتابعة األداء ومدى تحقيقو لؤلىداؼ الموضوعة . 14
 0.012 0.550 تعمؿ الشركة عمى تطوير نظـ المعمومات بشكؿ مستمر. 15
( في استغبلؿ الموارد واإلمكانيات المتاحة بآليات تمكف BSCيساىـ تطبيؽ نظاـ ) 16

 مف تحقيؽ أرباح فوؽ المستوى المألوؼ .
0.788 0.000 

 0.000 0.910 الداخمية واألىداؼ العامة .تتخذ إجراءات فاعمة لتحقيؽ االنسجاـ بيف العمميات  17
يوجد لدى الموظفيف فكرة واضحة عف خصائص الشركة المينية والثقافية باإلضافة  18

 0.000 0.838 لئلمكانيات المادية .

يتـ مقارنة األداء الفعمي باألداء المستيدؼ لموصوؿ إلى نتائج يمكف الحكـ بموجبيا  19
 عمى مدى نجاح الشركة في تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية .

0.657 0.002 

 0.000 0.848 تجري عمميات تدقيؽ دورية عمى فروع الشركة وبشكؿ منتظـ . 20
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   (TQM: مدى تطبيق الشركة ألسموب إدارة الجودة الشاممة ) المجال الخامس 
 0.918 0.000 (.TQMلدى إدارة الشركة دراية كافية بأسموب الجودة الجودة الشاممة باإلنتاج ) 1
 0.000 0.847 لدى إدارة الشركة تصور واضح إلدارة الجودة الشاممة. 2
 0.000 0.788 نظاـ الجودة الشاممة.لدى إدارة الشركة كفاءات بشرية مؤىمة لتطبيؽ  3
 0.022 0.510 تعمؿ الشركة عمى خمؽ بيئة ثقافية مبلئمة لفمسفة إدارة الجودة الشاممة. 4
 0.000 0.725 تمتـز الشركة بتدريب العامميف وتطوير مياراتيـ.  5
 0.000 0.748 لدى الشركة نظاـ فعاؿ لبلتصاالت والتغذية العكسية. 6
 0.000 0.868 الشركة المدخؿ العممي في حؿ المشاكؿ وتحسيف العمميات.تستخدـ  7
 0.000 0.774 تعمؿ الشركة عمى زيادة الكفاءة أثناء العمؿ لتخفيض أخطاء التشغيؿ. 8
 0.001 0.698 تضع الشركاء مقاييس لرضا المستيمكيف عف جودة خدماتيا ومنتجاتيا. 9
 0.004 0.612 عمميات اإلنتاج لتتبلءـ ومتطمبات الجودة.تقـو الشركة بتعديبلت مستمرة في  10
تعزز الشركة موقعيا التنافسي مف خبل التركيز عمى تقديـ السمع والخدمات بجودة  11

 عالية.
0.838 0.000 

 0.000 0.882 تخفض الشركة التكمفة عبر تخفيض عدد الوحدات المعيبة والتالفة . 12
 0.000 0.748 ومحددة األىداؼ تمتـز بالجودة.تطبؽ الشركة خطة واضحة  13
 0.002 0.656 تنوع الشركة منتجاتيا لتمبية حاجات ومتطمبات الزبائف. 14
 0.012 0.550 تسعى الشركة الكتساب رضا الزبائف مف خبلؿ دراسة حاجاتيـ . 15
 0.000 0.788 يتـ إشراؾ العامميف في وضع الخطط وتحسيف الجودة واألداء . 16
 0.000 0.910 يتـ إجراء عمميات تفتيش ورقابة عمى المنتجات بصورة مستمرة لضماف الجودة. 17
 0.000 0.838 تتبنى الشركة إستراتيجية تصميـ وتحسيف المنتجات بصورة مستمرة. 18
 0.002 0.657 لدى الشركة نقاط تفتيش في كؿ مرحمة إنتاجية بيدؼ الوصوؿ إلنتاج نيائي جيد. 19
لدى الشركة القدرة الكافية التي تؤىميا لبلستجابة السريعة لمتطمبات العمبلء فيما  20

 0.000 0.848 بعد البيع 

 0.000 0.918 لتوزيع التكاليؼ غير المباشرة. ABC)استخداـ أسموب ) 21
 0.000 0.847 تتبنى اإلدارة منيج التحسيف المستمر بصورة مستمرة . 22
 0.788 0.000 .(TQM)( إلى جانب أسموب (BSCاستخداـ أسموب  23
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 صدق التساق البنائي لمحاور الدراسة
( معامبلت االرتباط بيف معدؿ كؿ محور  مف محاور الدراسة مع 4.9يبيف جدوؿ رقـ )

المعدؿ الكمي لفقرات االستبانة والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
المحسوبة اكبر مف قيمة  rوقيمة  0.05لكؿ محور اقؿ مف  القيمة االحتمالية، حيث إف  0.05

r  0.444الجدولية والتي تساوي. 

 
 معامل الرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات الستبانة: (4.9جدول )

 عنواف المحور المحور
معامؿ 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.853 0.000 ( TQMمدى تطبيؽ الشركة ألسموب إدارة الجودة الشاممة ) األوؿ
 ABC  0.941 0.000مدى تطبيؽ الشركة ألسموب محاسبة التكاليؼ عمى أساس األنشطة الثاني
 0.955 0.000 ( JITمدى تطبيؽ الشركة ألسموب اإلنتاج حسب الطمب ) الثالث
 0.964 0.000 ( BSCمدى تطبيؽ الشركة ألسموب بطاقة األداء المتوازف )  الرابع

 0.934 0.000 (  TCمدى تطبيؽ الشركة ألسموب التكمفة المستيدفة )  الخامس

 0.444"  تساوي 18ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 :Reliabilityثبات فقرات الستبانة 
الدراسة التأكد مف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقيا يعني ثبات أداة 

. وقد تـ اجراء خطوات الثبات عمى العينة االستطبلعية نفسيا تيـ في أوقاتعمى األشخاص ذا
 بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ومعدؿ األسئمة  
الزوجية  الرتبة لكؿ بعد وقد  تـ تصحيح معامبلت االرتباط  باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف  

 ( حسب المعادلة  التالية: Spearman-Brown Coefficientبراوف لمتصحيح )

معامؿ الثبات =
1

2

ر

( يبيف أف 4.10حيث ر معامؿ االرتباط وقد بيف جدوؿ رقـ )ر

ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبياف حيث بمغ معامؿ الثبات لجميع فقرات االستبانة 
 .مما يطمئف الباحثة عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة  0.70وىو اكبر مف  0.878
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 طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات ) : (4.10جدول )

 عنوان المحور المحور

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

معامل 
الرتباط 
 المصحح

 19 0.678 0.808 ( TQMمدى تطبيؽ الشركة ألسموب إدارة الجودة الشاممة ) األوؿ

 الثاني
مدى تطبيؽ الشركة ألسموب محاسبة التكاليؼ عمى أساس 

  ABCاألنشطة
24 0.792 0.884 

 20 0.757 0.862 ( JITمدى تطبيؽ الشركة ألسموب اإلنتاج حسب الطمب ) الثالث
 20 0.779 0.876 ( BSCمدى تطبيؽ الشركة ألسموب بطاقة األداء المتوازف )  الرابع

 23 0.792 0.884 (  TCمدى تطبيؽ الشركة ألسموب التكمفة المستيدفة )  الخامس
 0.878 0.782 106 جميع المحاور

 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2

تـ استخداـ طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد 
( أف معامبلت الثبات مرتفعة حيث بمغ معامؿ الثبات لجميع فقرات 4.11يبيف جدوؿ رقـ )

مما يعني صبلحية  االستبانة الجراء التحميؿ المبلئـ   0.70وىو اكبر مف  0.891االستبانة 
 عمييا.

 معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ(: (4.11جدول )

 عنوان المحور المحور
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 19 0.832 ( TQMمدى تطبيؽ الشركة ألسموب إدارة الجودة الشاممة ) األوؿ

 الثاني
تطبيؽ الشركة ألسموب محاسبة التكاليؼ عمى أساس مدى 
  ABCاألنشطة

24 0.901 

 20 0.882 ( JITمدى تطبيؽ الشركة ألسموب اإلنتاج حسب الطمب ) الثالث
 20 0.874 ( BSCمدى تطبيؽ الشركة ألسموب بطاقة األداء المتوازف )  الرابع

 23 0.897 (  TCمدى تطبيؽ الشركة ألسموب التكمفة المستيدفة )  الخامس
 0.891 106 جميع المحاور 
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 المعالجات اإلحصائية:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا، تـ استخداـ العديد مف 

 Statisticalاألساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية
Package for Social Science ( SPSS)   وفيما يمي مجموعة مف األساليب اإلحصائية

 المستخدمة في تحميؿ البيانات:

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي لدرجة   -1 تـ ترميز وا 
(، موافؽ بشدة 5،  موافؽ 4محايد ،  3، غير موافؽ  2،  غير موافؽ بشدة 1االستخداـ  )

مقياس ليكرت الخماسي ) الحدود الدنيا والعميا( المستخدـ في محاور ولتحديد طوؿ فترة 
(، ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة 4=1-5الدراسة، تـ حساب المدى) 
( ، بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى اقؿ قيمة 0.8=4/5لمحصوؿ عمى طوؿ الفقرة أي )

الحد األعمى لمفترة األولى وىكذا  وجدوؿ في المقياس  )وىي الواحد الصحيح( وذلؾ لتحديد 
 ( يوضح أطواؿ الفترات كما يمي:4.12رقـ )

 مقياس ليكرت الخماسي: (4.12جدول )

)متوسط  الفترة
 الفقرة(

1-1.8 1.8-2.6 2.6-3.4 3.4-4.2 4.2-5 

 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة التقدير
 5 4 3 2 1 الدرجة
 %100-%84 %84-%68 %68-%52 %52-%36 %36-%20 النسبيالوزف 

تـ حساب التكرارات والنسب المئوية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة  -2
 وتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة

وذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة   Meanالمتوسط الحسابي  -3
عف كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب 

 .العبارات حسب أعمى متوسط حسابي 

لمتعرؼ عمى مدى انحراؼ   (Standard Deviation)تـ استخداـ االنحراؼ المعياري   -4
دراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة ولكؿ محور مف المحاور استجابات أفراد ال

الرئيسية عف متوسطيا الحسابي، ويبلحظ أف االنحراؼ المعياري يوضح التشتت في 
استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور 
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كزت االستجابات وانخفض تشتتيا بيف الرئيسية، فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما تر 
المقياس ) إذا كاف االنحراؼ المعياري واحد صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات 

 وتشتتيا( 

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -5

 معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات  -6

 معادلة سبيرماف براوف لمثبات -7

 -1سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات ىؿ تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال ) -كولومجروؼاختبار  -8
Sample K-S ) 

لمعرفة الفرؽ بيف متوسط الفقرة  One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار  -9
 " 3والمتوسط الحيادي "

 لمفروؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف tاختبار -10

 يف ثبلث متوسطات فأكثر تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ ب-11

 اختبار شفيو لمفروؽ المتعددة بيف المتوسطات-12
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا

 اختبار التوزيع الطبيعي
لمعرفة ما اذا كانت البيانات (  SHAOIRO WILKشابيرو ولؾ) يتـ تطبيؽ اختبار 

تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال وىو اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ 
( نتائج 15االختبارات المعممية تشترط أف يكوف توزيع البيانات طبيعيا. ويوضح الجدوؿ رقـ )

( وىذا sig.05.0)  0.05ؿ محور اكبر مف ىذا االختبار حيث أف القيمة االحتمالية لك
 يدؿ عمى أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخداـ االختبارات المعمميو.

 ( SHAOIRO WILKاختبار التوزيع الطبيعي) شابيرو ولك: (5.1جدول )

عدد  عنوان المحور المحور
القيمة  قيمة Z الفقرات

 الحتمالية

 األوؿ
تطبيؽ الشركة ألسموب إدارة الجودة الشاممة مدى 

(TQM ) 19 0.853 0.461 

 الثاني
مدى تطبيؽ الشركة ألسموب محاسبة التكاليؼ عمى 

  ABCأساس األنشطة
24 0.918 0.369 

 20 0.691 0.726 ( JITمدى تطبيؽ الشركة ألسموب اإلنتاج حسب الطمب ) الثالث

 الرابع
مدى تطبيؽ الشركة ألسموب بطاقة األداء المتوازف ) 

BSC ) 
20 0.958 0.318 

 23 0.789 0.563 (  TCمدى تطبيؽ الشركة ألسموب التكمفة المستيدفة )  الخامس
 0.207 1.065 106 جميع المحاور 

 تحميل فقرات محاور الدراسة
( لتحميؿ فقرات One Sample T testلمعينة الواحدة )  Tتـ استخداـ اختبار 

 tاالستبانة ، وتكوف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة  
 0.05)أو القيمة االحتمالية اقؿ مف 2.02الجدولية  والتي تساوي  tالمحسوبة اكبر مف قيمة 
 غير ايجابية.% (، وعدا ذلؾ تكوف الفقرة  60والوزف النسبي اكبر مف 
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 تحميل فقرات محاور الستبانة

 ( TCتحميل فقرات المحور األول : مدى تطبيق الشركة ألسموب التكمفة المستيدفة )  

لمعينة الواحدة والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في  فقرات  tتـ استخداـ اختبار 
(، والنتائج مبينة في ( TCمدى تطبيق الشركة ألسموب التكمفة المستيدفة ) المحور األوؿ )
 ( وتشير النتائج أف أعمى خمس فقرات حسب الوزف النسبي كانت كما يمي:16الجدوؿ رقـ )

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 80.98" بمغ الوزف النسبي"  16في الفقرة رقـ " .1
أف " المؤسسات تقوـ بتحديد ىامش الربح لممنتج عمى  مما يدؿ عمى 0.05وىي أقؿ مف 

 أساس كمية المبيعات المتوقعة لممنتج ". 

"  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي" 80.49" بمغ الوزف النسبي "  12في الفقرة رقـ " .2
تصميـ وتحسيف  الشركات تتبنى إستراتيجية" مما يدؿ عمى أف 0.05 وىي أقؿ مف

 المنتجات بصورة مستمرة ". 

"  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي" 80.00" بمغ الوزف النسبي "  5في الفقرة رقـ " .3
 مما يدؿ عمى أف "  الشركات تركز عمى العمبلء وكسب رضاىـ ".  0.05وىي أقؿ مف 

"  0.000ية تساوي" %"  والقيمة االحتمال79.51" بمغ الوزف النسبي"  6في الفقرة رقـ " .4
مما يدؿ عمى أف " الشركات تعمؿ عمى تحديد ىامش الربح لممنتج قبؿ  0.05وىي أقؿ مف 
 اإلنتاج ". 

"  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي" 79.51" بمغ الوزف النسبي"  10في الفقرة رقـ " .5
ي "الشركات تسعى إلى خفض تكاليؼ المنتج ف مما يدؿ عمى أف 0.05وىي أقؿ مف 

 مرحمة مبكرة مف اإلنتاج ". 

 وأف أقؿ خمس فقرات حسب الوزف النسبي كانت كما يمي:

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 76.59"  " بمغ الوزف النسبي3في الفقرة رقـ "  .1
مما يدؿ عمى "الشركات تحدد سعر بيع المنتج بناء عمى دراسات  0.05وىي أقؿ مف 

 اإلنتاجية ".  السوؽ قبؿ البدء بالعممية

"  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي" 76.59بمغ الوزف النسبي"  "15في الفقرة رقـ "  .2
مما يدؿ عمى "المؤسسات تقـو بتحديد ىامش الربح لممنتج عمى أساس  0.05وىي أقؿ مف 

 مكانة المنتج بيف منافسيو ". 
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" وىي 0.000حتمالية تساوي" والقيمة اال %"75.61" بمغ الوزف النسبي" 13في الفقرة رقـ " .3
يتـ إجراء عمميات تفتيش ورقابة عمى المنتجات بصورة "مما يدؿ عمى أنو  0.05أقؿ مف 

 مستمرة لضماف الجودة ". 

"  0.000والقيمة االحتمالية تساوي"  %"75.12"  " بمغ الوزف النسبي8"  في الفقرة رقـ .4
ؼ المنتج في مرحمة التصميـ مما يدؿ عمى" ىناؾ اىتماـ بتكالي 0.05وىي أقؿ مف 
 والتخطيط ". 

" وىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي"  %"72.68" " بمغ الوزف النسبي2قرة رقـ " في الف .5
مما يدؿ عمى أف   "  الشركات تقوـ بدراسة وتحميؿ المنتجات المنافسة  0.05أقؿ مف 

 ومقارنتيا بمنتجاتيا ". 

 

، 3.90وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األوؿ  تساوي   
% وىي أكبر مف  الوزف 77.97والوزف النسبي  يساوي    0.478و االنحراؼ المعياري يساوي

الجدولية  tوىي أكبر مف قيمة 12.034 المحسوبة تساوي    t% " وقيمة 60النسبي المحايد " 
مما يدؿ عمى  0.05وىي أقؿ مف    0.000، و القيمة االحتمالية تساوي 2.02والتي تساوي  

 05.0( عند مستوى داللة  TCتطبيؽ الشركات الفمسطينية ألسموب التكمفة المستيدفة ) 
 غير كافية .وذلؾ بدرجة 
 ( TCمدى تطبيق الشركة ألسموب التكمفة المستيدفة )  -تحميل فقرات المحور األول::(5.2جدول )

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
الن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t 

الية
حتم

 اال
يمة
الق

 

 TC). ) 3.93 1.104 78.54 5.374 0.000لدى الشركة معرفة بأسموب التكمفة المستيدفة  1
بدراسة وتحميؿ المنتجات المنافسة ومقارنتيا تقـو الشركة  2

 0.000 5.084 72.68 0.799 3.63 بمنتجاتيا .

تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناء عمى دراسات السوؽ  3
 0.000 6.883 76.59 0.771 3.83 قبؿ البدء بالعممية اإلنتاجية .

يتـ تحديد التكمفة اإلجمالية لممنتج قبؿ البدء بعممية  4
 0.000 6.450 77.56 0.872 3.88 اإلنتاجية .
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 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
الن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t 

الية
حتم

 اال
يمة
الق

 

 0.000 9.055 80.00 0.707 4.00 تركز الشركة عمى العمبلء وكسب رضاىـ . 5
تعمؿ الشركة عمى تحديد ىامش الربح لممنتج قبؿ اإلنتاج  6

. 3.98 0.651 79.51 9.589 0.000 

 0.000 8.234 78.54 0.721 3.93 .مجموعة مف المورديف الموثوؽ بيـ تعتمد الشركة عمى 7
ىناؾ اىتماـ بتكاليؼ المنتج في مرحمة التصميـ والتخطيط  8

. 3.76 0.830 75.12 5.832 0.000 

تشكؿ الشركة فريؽ عمؿ متخصص لدراسة تكاليؼ  9
 0.000 6.765 78.54 0.877 3.93 اإلنتاج مسبقًا .

تسعى الشركة إلى خفض تكاليؼ المنتج في مرحمة مبكرة  10
 0.000 8.627 79.51 0.724 3.98 اإلنتاج . مف

 0.000 7.862 78.05 0.735 3.90 تيتـ الشركة بخصائص ومواصفات المنتج . 11
تتبنى الشركة إستراتيجية تصميـ وتحسيف المنتجات بصورة  12

 مستمرة .
4.02 0.851 80.49 7.707 0.000 

 يتـ إجراء عمميات تفتيش ورقابة عمى المنتجات بصورة 13
 مستمرة لضماف الجودة .

3.78 0.759 75.61 6.587 0.000 

 0.000 6.638 77.07 0.823 3.85 لتوزيع التكاليؼ غير المباشرة . ABC)استخداـ أسموب ) 14
تقـو مؤسستكـ بتحديد ىامش الربح لممنتج عمى أساس  15

 0.000 6.369 76.59 0.834 3.83 مكانة المنتج بيف منافسيو .

تقـو مؤسستكـ بتحديد ىامش الربح لممنتج عمى أساس  16
 0.000 8.345 80.98 0.805 4.05 كمية المبيعات المتوقعة لممنتج . 

تقـو مؤسستكـ بتحديد ىامش الربح لممنتج عمى أساس  17
 0.000 5.267 78.54 1.127 3.93 مستوى دخوؿ العمبلء  .

تخفيض تعمؿ اإلدارة عمى تخفيض تكمفة مف خبلؿ  18
 0.000 6.820 79.02 0.893 3.95 التكاليؼ الخاصة بالتصميـ .

تعمؿ اإلدارة عمى تخفيض التكمفة مف خبلؿ تصميـ  19
 0.000 10.499 78.54 0.565 3.93 يراعي خفض التكمفة أثناء اإلنتاج .

 0.000 12.034 77.97 0.478 3.90 جميع الفقرات 

 2.02" تساوي 40" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 
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المحور الثاني : مدى تطبيق الشركة ألسموب محاسبة التكاليف عمى أساس  تحميل فقرات
 ABCاألنشطة

لمعينة الواحدة والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في  فقرات  tتـ استخداـ اختبار 
(، ABCالشركة ألسموب محاسبة التكاليف عمى أساس األنشطة مدى تطبيق)الثاني المحور 

( حيث تبيف النتائج أف أعمى خمس فقرات حسب الوزف 5.3والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )
 النسبي كانت كما يمي:

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 81.95" بمغ الوزف النسبي " 10رقـ "في الفقرة  .1
الشركات تقـو بإعادة تخصيص تكاليؼ األنشطة " عمى أف مما يدؿ 0.05وىي أقؿ مف 

 عمى المنتجات والخدمات ". 

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 81.95بمغ الوزف النسبي " "  19في الفقرة رقـ " .2
( إلى جانب أسموب التكاليؼ TCاستخداـ أسموب ) مما يدؿ عمى " أف 0.05وىي أقؿ مف 

 (.". (ABCحسب األنشطة 

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 80.98"  " بمغ الوزف النسبي 6قرة رقـ "في الف .3
الشركات تستخدـ معدالت تحميؿ متعددة لتكاليؼ "مما يدؿ عمى أف  0.05وىي أقؿ مف 

 األنشطة تراعي العبلقة السببية بيف التكمفة واألنشطة المسببة ليا ". 

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 80.49" نسبي"   بمغ الوزف ال 3رة رقـ "في الفق .4
"  لدى الشركات القدرة عمى حصر األنشطة التي مما يدؿ عمى أنو  0.05ىي أقؿ مف و 

 يستنفذىا كؿ منتج ". 

 " 0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 80.49"  " بمغ الوزف النسبي 9في الفقرة رقـ " .5
الشركات تقـو بتخصيص التكاليؼ غير المباشرة " مما يدؿ عمى أف 0.05وىي أقؿ مف 

 عمى األنشطة ". 

 وأف أقؿ خمس فقرات حسب الوزف النسبي كما يمي:

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 77.07"  بمغ الوزف النسبي " 4في الفقرة رقـ " .1
 الشركات تضع مخطط تدفؽ األنشطة ". " مما يدؿ عمى أف 0.05وىي أقؿ مف 
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"  0.000والقيمة االحتمالية تساوي"  %"76.10بمغ الوزف النسبي"  " 13الفقرة رقـ "في  .2
لدى الشركات القدرة عمى تحديد التكمفة غير " مما يدؿ عمى أنو 0.05وىي أقؿ مف 

 المستغمة مف األنشطة ". 

 " 0.000والقيمة االحتمالية تساوي" %" 75.61" " بمغ الوزف النسبي 18في الفقرة رقـ " .3
( إلى جانب أسموب JITالشركات تستخدـ أسموب )مما يدؿ عمى أف " 0.05ىي أقؿ مف و 

 (.". ABCالتكاليؼ حسب األنشطة )

"  0.000والقيمة االحتمالية تساوي" %" 75.61" " بمغ الوزف النسبي 22" في الفقرة رقـ .4
دد األمثؿ مما يدؿ عمى أنو"  لدى إدارة الشركات القدرة عمى تحديد الع 0.05وىي أقؿ مف 

 مف األنشطة ومسببات التكمفة لكؿ نشاط ". 

وىي "  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي" 74.15" " بمغ الوزف النسبي 1في الفقرة رقـ " .5
لدى الشركات معرفة بنظاـ توزيع التكاليؼ حسب " مما يدؿ عمى أنو 0.05أقؿ مف 
 ". (ABCاألنشطة )

، 3.94ي لجميع فقرات المحور الثاني تساوي   وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحساب
% وىي أكبر مف  78.72والوزف النسبي  يساوي    0.440و االنحراؼ المعياري يساوي 

 tوىي أكبر مف قيمة 13.615 المحسوبة تساوي    t% " وقيمة 60الوزف النسبي المحايد " 
مما  0.05وىي أقؿ مف    0.000، و القيمة االحتمالية تساوي 2.02الجدولية والتي تساوي  

عند  ABCيدؿ عمى تطبيؽ الشركات الفمسطينية ألسموب محاسبة التكاليؼ عمى أساس األنشطة
 وذلؾ بدرجة متوسطة. 05.0مستوى داللة 

مدى تطبيق الشركة ألسموب محاسبة التكاليف عمى أساس  -تحميل فقرات المحور الثاني:: (5.3جدول )
 ABCاألنشطة

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
الن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t 

لية
تما

لح
ة ا

قيم
ال

 

لدى الشركة معرفة بنظاـ توزيع التكاليؼ حسب  1
 3.71 0.873 74.15 5.188 0.000 ( .ABCاألنشطة )

عمى الفصؿ بيف التكاليؼ المباشرة لدى الشركة القدرة  2
 وغير المباشرة.

4.00 0.806 80.00 7.942 0.000 
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لدى الشركة القدرة عمى حصر األنشطة التي يستنفذىا  3
 كؿ منتج.

4.02 0.689 80.49 9.523 0.000 

 0.000 6.638 77.07 0.823 3.85 تضع الشركة مخطط تدفؽ األنشطة . 4
 0.000 9.163 78.54 0.648 3.93 كؿ نشاط.تقـو الشركة بتحديد تكمفة  5
تستخدـ الشركة معدالت تحميؿ متعددة لتكاليؼ  6

األنشطة تراعي العبلقة السببية بيف التكمفة واألنشطة 
 المسببة ليا.

4.05 0.669 80.98 10.038 0.000 

تقسـ الشركة األنشطة إلى أنشطة تضيؼ قيمة لممنتج  7
 وأنشطة ال تضيؼ قيمة لممنتج .

3.90 0.735 78.05 7.862 0.000 

تعمؿ الشركة عمى تخفيض والحد مف األنشطة التي ال  8
 تضيؼ قيمة لممنتج مثؿ ) تكاليؼ التخزيف والمناولة (.

3.90 0.625 78.05 9.250 0.000 

تقـو الشركة بتخصيص التكاليؼ غير المباشرة عمى  9
 األنشطة .

4.02 0.724 80.49 9.058 0.000 

الشركة بإعادة تخصيص تكاليؼ األنشطة عمى تقـو  10
 المنتجات والخدمات.

4.10 0.664 81.95 10.592 0.000 

يتـ إجراء عمميات تفتيش ورقابة عمى المنتجات بصورة  11
 مستمرة لضماف الجودة.

3.88 0.714 77.56 7.875 0.000 

تخضع منتجات الشركة إلعادة ىندسة بيف الفينة  12
لمتخمص مف اإلضافات التي ال تحقؽ واألخرى سعيا 
 قيمة لمزبوف .

3.88 0.678 77.56 8.292 0.000 

لدى الشركة القدرة عمى تحديد التكمفة غير المستغمة  13
 مف األنشطة .

3.80 0.872 76.10 5.908 0.000 

يوجد لدى الشركة دليؿ خاص بمراكز التكمفة المستنفذة  14
 0.000 6.105 80.00 1.049 4.00 مف قبؿ مراكز اإلنتاج .

يتـ تقسيـ المنتج إلى أنشطة فرعية لتسييؿ تحديد  15
 تكمفة المنتج.

3.95 0.805 79.02 7.569 0.000 

إلى جانب أسموب التكاليؼ  TQM)استخداـ أسموب ) 16
 .) ABCحسب األنشطة ) 

4.00 0.592 80.00 10.823 0.000 
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 0.000 9.104 79.02 0.669 3.95 بصورة مستمرة .تتبنى اإلدارة منيج التحسيف المستمر  17
( إلى جانب أسموب JITتستخدـ الشركة أسموب ) 18

 (.ABCالتكاليؼ حسب األنشطة )
3.78 0.759 75.61 6.587 0.000 

( إلى جانب أسموب التكاليؼ TCاستخداـ أسموب ) 19
 (.(ABCحسب األنشطة 

4.10 0.800 81.95 8.783 0.000 

لدى إدارة الشركة اقتناع بأىمية تطبيؽ أسموب  20
 تخصيص التكاليؼ عمى أساس األنشطة. 

3.98 0.651 79.51 9.589 0.000 

لدى إدارة الشركة القدرة عمى تشكيؿ فريؽ متكامؿ  21
 لتوزيع التكاليؼ عمى أساس األنشطة. 

3.95 0.590 79.02 10.331 0.000 

تحديد العدد األمثؿ مف لدى إدارة الشركة القدرة عمى  22
 0.000 5.675 75.61 0.881 3.78 األنشطة ومسببات التكمفة لكؿ نشاط .

إدارة الشركة قادرة عمى إقناع الموظفيف بمزايا التحوؿ  23
 إلى أي مف األساليب اإلدارة الحديثة. 

3.93 0.848 78.54 6.996 0.000 

لدى إدارة الشركة القدرة عمى االستفادة مف التطور  24
 (.(ABCالتكنولوجي في تطبيؽ 

4.00 0.806 80.00 7.942 0.000 

 0.000 13.615 78.72 0.440 3.94 جميع الفقرات 

 2.02" تساوي 40" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 

 (JITالشركة ألسموب اإلنتاج حسب الطمب ) : مدى تطبيقالمحور الثالثتحميؿ فقرات 

لمعينة الواحدة والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في  فقرات  tتـ استخداـ اختبار 
(، والنتائج مبينة في JITمدى تطبيق الشركة ألسموب اإلنتاج حسب الطمب ))الثالث المحور 

 وزف النسبي كانت كما يمي:( وتشير النتائج أف أعمى خمس فقرات حسب ال5.4الجدوؿ رقـ )

"  0.000والقيمة االحتمالية تساوي" %" 82.93"  بمغ الوزف النسبي " 5قرة رقـ "في الف .1
 ". عى لجدولة اإلنتاج بالوقت المحددالشركات تسمما يدؿ عمى أف "  0.05ىي أقؿ مف و 
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"  0.000والقيمة االحتمالية تساوي" %" 79.51"  بمغ الوزف النسبي"  6في الفقرة رقـ " .2
لدى الشركات القدرة عمى توفير متطمبات العمؿ مما يدؿ عمى أنو " 0.05أقؿ مف وىي 

 بالوقت التي تظير الحاجة إلييا ". 

" وىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي" %" 79.51" "بمغ الوزف النسبي  7رة رقـ "في الفق .3
لدى الشركات عماؿ قادريف عمى التعامؿ مع اآلالت مما يدؿ عمى أنو " 0.05أقؿ مف 

جراء اإلصبلحات البسيطة والصيانة الروتينية لآلالت ".   وا 

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 79.51"  "   بمغ الوزف النسبي 9قرة رقـ "في الف .4
عماؿ الشركات قادريف عمى اكتشاؼ األخطاء "مما يدؿ عمى أف  0.05وىي أقؿ مف 

 تصحيحيا في الوقت المطموب ". و 

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 79.51" "   بمغ الوزف النسبي 17ة رقـ "في الفقر  .5
يتـ العمؿ عمى استغبلؿ الوقت المتاح لئلنتاج "  مما يدؿ عمى أنو 0.05ي أقؿ مف وى

 بشكؿ أمثؿ لتقميؿ اليذر في الوقت ". 

 سبي كانت كما يمي:وأف أقؿ خمس فقرات حسب الوزف الن

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 77.56" " بمغ الوزف النسبي 11في الفقرة رقـ "  .1
 الشركات تسعى لمتحسيف المستمر لتدفؽ المنتج ". "مما يدؿ عمى أف  0.05وىي أقؿ مف 

"  0.000والقيمة االحتمالية تساوي" %" 77.56"  وزف النسبيبمغ ال "14في الفقرة رقـ " .2
الشركات تعمؿ عمى اختصار الوقت المطموب ألداء مما يدؿ عمى أف  " 0.05أقؿ مف وىي 

 العمؿ ". 

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 77.07" " بمغ الوزف النسبي 18في الفقرة رقـ "  .3
ترتب اآلالت أو مكاتب الخدمة تسمح بطريقة "مما يدؿ عمى أف  0.05وىي أقؿ مف 

 باالستغبلؿ األمثؿ لمساحة العمؿ ". 

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 76.59" "   بمغ الوزف النسبي 12ة رقـ " في الفقر  .4
الشركات تسعى لمقضاء عمى الفاقد أو اليذر في مما يدؿ عمى أف  " 0.05ىي أقؿ مف و 

 الموارد ". 
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"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 75.61"  " بمغ الوزف النسبي2رقـ "  في الفقرة .5
الشركات تعمؿ عمى تخفيض كميات المخزوف مف مما يدؿ عمى أف " 0.05أقؿ مف وىي 

 المواد األولية واإلنتاج النيائي ". 

، 3.92وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث تساوي   
% وىي أكبر مف  الوزف 78.46والوزف النسبي  يساوي   0.505 و االنحراؼ المعياري يساوي

الجدولية  tوىي أكبر مف قيمة 11.708 المحسوبة تساوي    t% " وقيمة 60النسبي المحايد " 
مما يدؿ عمى  0.05وىي أقؿ مف    0.000، و القيمة االحتمالية تساوي 2.02والتي تساوي  
 05.0( عند مستوى داللة JITت الفمسطينية ألسموب اإلنتاج حسب الطمب )تطبيؽ الشركا

 وذلؾ بدرجة متوسطة
 (JITمدى تطبيق الشركة ألسموب اإلنتاج حسب الطمب ) -تحميل فقرات المحور الثالث:: (5.4جدول )
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لدى الشركة معرفة بأسموب اإلنتاج بالوقت المحدد  1
(JIT.) 

3.88 0.872 77.56 6.450 0.000 

تعمؿ شركتكـ عمى تخفيض كميات المخزوف مف  2
 0.000 6.318 75.61 0.791 3.78 المواد األولية واإلنتاج النيائي.

بيـ تعتمد الشركة عمى مجموعة مف المورديف الموثوؽ  3
. 

3.88 0.872 77.56 6.450 0.000 

تصنؼ اآلالت عمى ىيئة خبليا تصنيع عمى أساس  4
 المنتجات.

3.93 0.721 78.54 8.234 0.000 

 0.000 7.422 82.93 0.989 4.15 تسعى الشركة لجدولة اإلنتاج بالوقت المحدد.  5
لدى الشركة القدرة عمى توفير متطمبات العمؿ بالوقت  6

 الحاجة إلييا.التي تظير 
3.98 0.790 79.51 7.906 0.000 

لدى الشركة عماؿ قادريف عمى التعامؿ مع اآلالت  7
جراء اإلصبلحات البسيطة والصيانة الروتينية  وا 

 لآلالت.
3.98 0.790 79.51 7.906 0.000 

تعمؿ الشركة عمى تخفيض والحد مف األنشطة التي ال  8
 التخزيف والمناولة(.تضيؼ قيمة لممنتج مثؿ ) تكاليؼ 

3.93 0.787 78.54 7.540 0.000 
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عماؿ الشركة قادريف عمى اكتشاؼ األخطاء  9
 وتصحيحيا في الوقت المطموب.

3.98 0.821 79.51 7.607 0.000 

لدى الشركة فريؽ عمؿ تعاوني مسئوال عف تنفيذ المياـ  10
مع تنسيؽ أنشطتيـ مف اجؿ اإلبقاء عمى التدفؽ 

 لمعمميات.السمس 
3.95 0.631 79.02 9.660 0.000 

 0.000 8.292 77.56 0.678 3.88 مر لتدفؽ المنتج.تتسعى الشركة لمتحسيف المس 11
 0.000 7.546 76.59 0.704 3.83 تسعى الشركة لمقضاء عمى الفاقد أو اليذر في الموارد. 12
تحفز الشركة العامميف عمى خطوط اإلنتاج وتمنحيـ  13

 مناسبة إلنتاج منتجات ذات جودة عالية.صبلحيات 
3.90 0.664 78.05 8.709 0.000 

تعمؿ الشركة عمى اختصار الوقت المطموب ألداء  14
 العمؿ.

3.88 0.714 77.56 7.875 0.000 

تصميـ وتحسيف المنتجات  استراتيجيةتتبنى الشركة  15
 بصورة مستمرة.

3.95 0.865 79.02 7.044 0.000 

( لتوزيع التكاليؼ غير المباشرة (ABCاستخداـ أسموب  16
 (.JITبجانب استخداـ )

3.90 0.889 78.05 6.500 0.000 

يتـ العمؿ عمى استغبلؿ الوقت المتاح لئلنتاج بشكؿ  17
 أمثؿ لتقميؿ اليذر في الوقت.

3.98 0.908 79.51 6.880 0.000 

ترتب اآلالت أو مكاتب الخدمة بطريقة تسمح  18
 باالستغبلؿ األمثؿ لمساحة العمؿ.

3.85 0.691 77.07 7.906 0.000 

يتـ ترتيب اآلالت أو مكاتب الخدمة بحيث ال تسمح  19
 بوجود مخزوف إنتاج تحت التشغيؿ أو تراكـ الممفات.

3.95 0.740 79.02 8.231 0.000 

إلى جانب أسموب اإلنتاج  (TQM)استخداـ أسموب  20
 ( .JITبالوقت المحدد )

3.93 0.755 78.54 7.864 0.000 

 0.000 11.708 78.46 0.505 3.92 جميع الفقرات 

 2.02" تساوي 40" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 
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 (BSCالمحور الرابع : مدى تطبيق الشركة ألسموب بطاقة األداء المتوازن ) تحميؿ فقرات 

لمعينة الواحدة والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في  فقرات  tتـ استخداـ اختبار 
(، والنتائج مبينة BSCمدى تطبيق الشركة ألسموب بطاقة األداء المتوازن ) )الرابع المحور 

 ( وتشير النتائج أف أعمى خمس فقرات حسب الوزف النسبي كانت كما يمي:5.5في جدوؿ رقـ )

"  0.000والقيمة االحتمالية تساوي"  %"81.46النسبي "بمغ الوزف  " 14في الفقرة رقـ " .1
الشركات تقوـ بمتابعة األداء ومدى تحقيقو لؤلىداؼ " مما يدؿ عمى أف 0.05ىي أقؿ مف و 

 الموضوعة ". 

"  0.000والقيمة االحتمالية تساوي"  %"81.46"  " بمغ الوزف النسبي 18في الفقرة رقـ " .2
يوجد لدى الموظفيف فكرة واضحة عف خصائص "دؿ عمى أنو مما ي 0.05وىي أقؿ مف 

 الشركة المينية والثقافية باإلضافة لئلمكانيات المادية ". 

" وىي  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي" 80.98" بمغ الوزف النسبي " 1في الفقرة رقـ " .3
( يعد مف (BSCمفيوـ نظاـ بطاقة األداء المتوازف مما يدؿ عمى أف " 0.05أقؿ مف 

 المفاىيـ الحدية نسبيًا إلدارة الشركة ". 

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 80.98" بمغ الوزف النسبي " 19في الفقرة رقـ " .4
يتـ مقارنة األداء الفعمي باألداء المستيدؼ لموصوؿ مما يدؿ عمى أنو " 0.05قؿ مف وىي أ

 لشركة في تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية ". إلى نتائج يمكف الحكـ بموجبيا عمى مدى نجاح ا

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 80.49" " بمغ الوزف النسبي 13في الفقرة رقـ " .5
مما يدؿ عمى أنو "يتـ قياس الخدمات الداخمية  في الشركة والعمؿ  0.05وىي أقؿ مف 

 عمى تطوير آلية العمؿ ". 

 ي كانت كما يمي:وأف أقؿ خمس فقرات حسب الوزف النسب

"  0.000والقيمة االحتمالية تساوي"  %"76.10" بمغ الوزف النسبي "12في الفقرة رقـ "  .1
الشركات تضع مقاييس لؤلداء المالي فييا ومدى مما يدؿ عمى أف " 0.05أقؿ مف وىي 

 تحقيؽ اليدؼ المالي لمشركة ". 

"  0.000الحتمالية تساوي" %"  والقيمة ا76.10" بمغ الوزف النسبي "17في الفقرة رقـ " .2
تتخذ إجراءات فاعمة لتحقيؽ االنسجاـ بيف العمميات مما يدؿ عمى أنو " 0.05أقؿ مف وىي 

 الداخمية واألىداؼ العامة ". 
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 " 0.000والقيمة االحتمالية تساوي"  %"76.10" " بمغ الوزف النسبي20في الفقرة رقـ " .3
دقيؽ دورية عمى فروع الشركة وبشكؿ تجري عمميات تمما يدؿ عمى " 0.05وىي أقؿ مف 

 منتظـ ". 

" وىي 0.000والقيمة االحتمالية تساوي"  %"74.15" بمغ الوزف النسبي" 11في الفقرة رقـ " .4
( يساىـ في وضع الخطط (BSCتطبيؽ نظاـ " مما يدؿ عمى أف 0.05أقؿ مف 

 ". لمشركة االستراتيجية

"  0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 73.66" " بمغ الوزف النسبي8في الفقرة رقـ "  .5
( يساىـ في تعزيز نظاـ الرقابة (BSCتطبيؽ نظاـ مما يدؿ عمى أف " 0.05أقؿ مف وىي 

 الداخمية لمشركة ". 

، و 3.91وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع  تساوي
% وىي أكبر مف الوزف 78.24 اويوالوزف النسبي يس0.538 االنحراؼ المعياري يساوي

الجدولية  tوىي أكبر مف قيمة 10.858  المحسوبة تساوي t% " وقيمة 60النسبي المحايد " 
مما يدؿ عمى  0.05وىي أقؿ مف    0.000، و القيمة االحتمالية تساوي 2.02والتي تساوي  

(  عند مستوى داللة BSCتطبيؽ الشركات الفمسطينية ألسموب بطاقة األداء المتوازف )
05.0 .وذلؾ بدرجة متوسطة 

 ( BSCمدى تطبيق الشركة ألسموب بطاقة األداء المتوازن )  -:الرابعتحميل فقرات المحور : (5.5جدول )
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( (BSCيعد مفيـو نظاـ بطاقة األداء المتوازف  1
 مف المفاىيـ الحدية نسبيًا إلدارة الشركة .

4.05 1.024 80.98 6.561 0.000 

رغبة اإلدارة في تحسيف قياس أداء الشركة يزيد  2
 (.BSCمف فرص تطبيؽ نظاـ )

4.00 0.775 80.00 8.266 0.000 

توفر إجراءات وأنظمة محاسبية تتميز بالمرونة  3
 (.(BSCيساعد في تطبيؽ نظاـ 

4.00 0.837 80.00 7.653 0.000 

( يساعد في توفير قاعد (BSCتطبيؽ نظاـ  4
بيانات تساعد المستويات اإلدارة العميا باتخاذ 

 (.(BSCالقرارات الرشيدة يساىـ في تطبيؽ نظاـ 
4.00 0.707 80.00 9.055 0.000 
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( في الشركة ال (BSCارتفاع تكمفة تطبيؽ نظاـ  5
 يشكؿ عائقًا لتطبيقو .

3.80 0.813 76.10 6.339 0.000 

تفوؽ  (BSC)النتائج المتوقعة مف تطبيؽ نظاـ  6
 ارتفاع التكاليؼ الناتجة عف تطبيقو .

3.88 0.678 77.56 8.292 0.000 

توفير بيانات لئلدارة العميا لمشركة بصورة شاممة  7
 (.(BSCعف عممياتيا يتطمب تطبيؽ نظاـ 

3.88 0.900 77.56 6.248 0.000 

( يساىـ في تعزيز نظاـ (BSCتطبيؽ نظاـ  8
 الرقابة الداخمية لمشركة .

3.68 0.820 73.66 5.335 0.000 

توفر الموارد البشرية المؤىمة عمميًا وعمميًا لدى  9
 (.(BSCإدارة الشركة يسيؿ تطبيؽ نظاـ 

3.95 0.773 79.02 7.879 0.000 

تحميؿ الرؤية  (BSC)يتطمب تطبيؽ نظاـ  10
لمشركة وترجمتيا عمى شكؿ أىداؼ  واالستراتيجية
 .استراتيجية

3.90 0.831 78.05 6.955 0.000 

( في وضع الخطط (BSCيساىـ تطبيؽ نظاـ  11
 لمشركة . االستراتيجية

3.71 0.680 74.15 6.662 0.000 

تضع الشركة مقاييس لؤلداء المالي فييا ومدى  12
 تحقيؽ اليدؼ المالي لمشركة.

3.80 0.813 76.10 6.339 0.000 

يتـ قياس الخدمات الداخمية  في الشركة والعمؿ  13
 العمؿ.عمى تطوير آلية 

4.02 0.758 80.49 8.655 0.000 

تقـو الشركة بمتابعة األداء ومدى تحقيقو  14
 لؤلىداؼ الموضوعة .

4.07 0.755 81.46 9.106 0.000 

تعمؿ الشركة عمى تطوير نظـ المعمومات بشكؿ  15
 0.000 6.922 77.56 0.812 3.88 مستمر.

( في استغبلؿ الموارد BSCيساىـ تطبيؽ نظاـ ) 16
واإلمكانيات المتاحة بآليات تمكف مف تحقيؽ 

 أرباح فوؽ المستوى المألوؼ 
3.88 1.053 77.56 5.337 0.000 

تتخذ إجراءات فاعمة لتحقيؽ االنسجاـ بيف  17
 العمميات الداخمية واألىداؼ العامة .

3.80 0.901 76.10 5.723 0.000 
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واضحة عف خصائص يوجد لدى الموظفيف فكرة  18
الشركة المينية والثقافية باإلضافة لئلمكانيات 

 المادية .
4.07 0.721 81.46 9.534 0.000 

يتـ مقارنة األداء الفعمي باألداء المستيدؼ  19
لموصوؿ إلى نتائج يمكف الحكـ بموجبيا عمى 
مدى نجاح الشركة في تحقيؽ أىدافيا 

 . االستراتيجية

4.05 0.669 80.98 10.038 0.000 

تجري عمميات تدقيؽ دورية عمى فروع الشركة  20
 وبشكؿ منتظـ .

3.80 0.749 76.10 6.881 0.000 

 0.000 10.858 78.24 0.538 3.91 جميع الفقرات 

 2.02" تساوي 40" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 

 (TQMألسموب إدارة الجودة الشاممة )تحميل فقرات المحور الخامس : مدى تطبيق الشركة 

لمعينة الواحدة والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات  tتـ استخداـ اختبار 
(، والنتائج مبينة (TQMمدى تطبيق الشركة ألسموب إدارة الجودة الشاممة ))الخامس المحور 

 كانت كما يمي:( وتشير أف أعمى خمس فقرات حسب الوزف النسبي 5.6في جدوؿ رقـ )

" وىي  0.000%" والقيمة االحتمالية تساوي"80.98" "  بمغ الوزف النسبي1في الفقرة رقـ " .1
مما يدؿ عمى أنو "لدى إدارة الشركات دراية كافية بأسموب الجودة الجودة  0.05أقؿ مف 

 (.". TQMالشاممة باإلنتاج )

" وىي 0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي" 80.49" بمغ الوزف النسبي"3في الفقرة رقـ "  .2
مما يدؿ عمى أف "لدى إدارة الشركات كفاءات بشرية مؤىمة لتطبيؽ نظاـ  0.05أقؿ مف 

 الجودة الشاممة ". 

" وىي 0.000والقيمة االحتمالية تساوي"%" 80.49" " بمغ الوزف النسبي7في الفقرة رقـ " .3
خدـ المدخؿ العممي في حؿ المشاكؿ الشركات تستمما يدؿ عمى أف " 0.05أقؿ مف 

 وتحسيف العمميات ". 
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" وىي 0.000والقيمة االحتمالية تساوي"%" 80.49" " بمغ الوزف النسبي 11في الفقرة رقـ " .4
الشركات تعزز موقعيا التنافسي مف خبل التركيز عمى مما يدؿ عمى أف " 0.05أقؿ مف 

 تقديـ السمع والخدمات بجودة عالية ". 

" وىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي" %"80.00"" بمغ الوزف النسبي 10في الفقرة رقـ " .5
الشركات تقوـ بتعديبلت مستمرة في عمميات اإلنتاج مما يدؿ عمى أف " 0.05أقؿ مف 

 لتتبلءـ ومتطمبات الجودة ". 

 وأف أقؿ خمس فقرات حسب الوزف النسبي كانت كما يمي:

" وىي 0.000%"  والقيمة االحتمالية تساوي"77.07غ الوزف النسبي"" بم 22في الفقرة رقـ " .1
 اإلدارة تتبنى منيج التحسيف المستمر بصورة مستمرة ". مما يدؿ عمى أف " 0.05ؿ مف أق

" وىي 0.000والقيمة االحتمالية تساوي"%" 76.59" بمغ الوزف النسبي " 4في الفقرة رقـ " .2
الشركات تعمؿ عمى خمؽ بيئة ثقافية مبلئمة لفمسفة إدارة مما يدؿ عمى أف " 0.05أقؿ مف 

 الجودة الشاممة.". 

 " وىي0.000والقيمة االحتمالية تساوي" %"76.59" " بمغ الوزف النسبي 12في الفقرة رقـ " .3
الشركات تخفض التكمفة عبر تخفيض عدد الوحدات " مما يدؿ عمى أف 0.05أقؿ مف 

 المعيبة والتالفة ". 

" وىي 0.00لقيمة االحتمالية تساوي"وا%" 76.59" بمغ الوزف النسبي " 13رقـ "في الفقرة  .4
مما يدؿ عمى أف "الشركات تطبؽ خطة واضحة ومحددة األىداؼ تمتـز  0.05أقؿ مف 

 بالجودة ". 

 " 0.000والقيمة االحتمالية تساوي" %" 76.10بمغ الوزف النسبي "  "15في الفقرة رقـ " .5
ا الزبائف مف خبلؿ "الشركات تسعى الكتساب رض دؿ عمى أفمما ي 0.05وىي أقؿ مف 
 ". دراسة حاجاتيـ

   3.92وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس تساوي
% وىي أكبر مف  الوزف 78.41والوزف النسبي  يساوي0.529 ، و االنحراؼ المعياري يساوي 

الجدولية  tوىي أكبر مف قيمة 11.147 المحسوبة تساوي  t% " وقيمة 60النسبي المحايد " 
مما يدؿ عمى  0.05وىي أقؿ مف    0.000، و القيمة االحتمالية تساوي 2.02والتي تساوي  
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( عند مستوى داللة TQMتطبيؽ الشركات الفمسطينية ألسموب إدارة الجودة الشاممة )
05.0 وذلؾ بدرجة متوسطة 

 (TQMمدى تطبيق الشركة ألسموب إدارة الجودة الشاممة ) -تحميل فقرات المحور الخامس:: (5.6جدول )
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لدى إدارة الشركة دراية كافية بأسموب الجودة الشاممة  1
 (.TQMباإلنتاج )

4.05 0.740 80.98 9.075 0.000 

 0.000 9.589 79.51 0.651 3.98 لدى إدارة الشركة تصور واضح إلدارة الجودة الشاممة. 2
لدى إدارة الشركة كفاءات بشرية مؤىمة لتطبيؽ نظاـ  3

 الجودة الشاممة.
4.02 0.724 80.49 9.058 0.000 

تعمؿ الشركة عمى خمؽ بيئة ثقافية مبلئمة لفمسفة إدارة  4
 الشاممة.الجودة 

3.83 0.704 76.59 7.546 0.000 

 0.000 7.521 78.05 0.768 3.90 تمتـز الشركة بتدريب العامميف وتطوير مياراتيـ.  5
 0.000 8.243 79.51 0.758 3.98 لدى الشركة نظاـ فعاؿ لبلتصاالت والتغذية العكسية. 6
تستخدـ الشركة المدخؿ العممي في حؿ المشاكؿ  7

 العمميات.وتحسيف 
4.02 0.651 80.49 10.069 0.000 

تعمؿ الشركة عمى زيادة الكفاءة أثناء العمؿ لتخفيض  8
 أخطاء التشغيؿ.

3.88 0.781 77.56 7.200 0.000 

تضع الشركاء مقاييس لرضا المستيمكيف عف جودة  9
 خدماتيا ومنتجاتيا.

3.93 0.721 78.54 8.234 0.000 

مستمرة في عمميات اإلنتاج تقـو الشركة بتعديبلت  10
 لتتبلءـ ومتطمبات الجودة.

4.00 0.742 80.00 8.634 0.000 

تعزز الشركة موقعيا التنافسي مف خبل التركيز عمى  11
 تقديـ السمع والخدمات بجودة عالية.

4.02 0.851 80.49 7.707 0.000 

تخفض الشركة التكمفة عبر تخفيض عدد الوحدات  12
 .المعيبة والتالفة 

3.83 1.160 76.59 4.578 0.000 

تطبؽ الشركة خطة واضحة ومحددة األىداؼ تمتـز  13
 0.000 6.369 76.59 0.834 3.83 بالجودة.

 0.000 9.070 79.51 0.689 3.98 تنوع الشركة منتجاتيا لتمبية حاجات ومتطمبات الزبائف. 14
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تسعى الشركة الكتساب رضا الزبائف مف خبلؿ دراسة  15
 حاجاتيـ .

3.80 0.715 76.10 7.210 0.000 

يتـ إشراؾ العامميف في وضع الخطط وتحسيف الجودة  16
 واألداء .

3.85 0.823 77.07 6.638 0.000 

يتـ إجراء عمميات تفتيش ورقابة عمى المنتجات بصورة  17
 مستمرة لضماف الجودة.

3.90 0.889 78.05 6.500 0.000 

تصميـ وتحسيف المنتجات  استراتيجيةتتبنى الشركة  18
 بصورة مستمرة.

3.95 0.740 79.02 8.231 0.000 

لدى الشركة نقاط تفتيش في كؿ مرحمة إنتاجية بيدؼ  19
 الوصوؿ إلنتاج نيائي جيد.

3.88 0.812 77.56 6.922 0.000 

لدى الشركة القدرة الكافية التي تؤىميا لبلستجابة  20
 العمبلء فيما بعد البيع .السريعة لمتطمبات 

3.95 0.740 79.02 8.231 0.000 

لتوزيع التكاليؼ غير  ABC)استخداـ أسموب ) 21
 المباشرة.

3.85 0.760 77.07 7.189 0.000 

 0.000 6.406 77.07 0.853 3.85 تتبنى اإلدارة منيج التحسيف المستمر بصورة مستمرة . 22
 3.88 0.927 77.56 6.063 0.000 .(TQM)( إلى جانب أسموب (BSCاستخداـ أسموب  23
 0.000 11.147 78.41 0.529 3.92 جميع الفقرات 

 2.02" تساوي 40" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 

مدى استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة لدي الشركات : )تحميل جميع محاور الدراسة 
 المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف(

لمعينة الواحدة والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في جميع محاور  tتـ استخداـ اختبار 
 الدراسة  حوؿ مدى استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في لدي الشركات المساىمة

( وتشير النتائج أف 5.7الجدوؿ رقـ ) ، والنتائج مبينة فيالعامة المدرجة في بورصة فمسطيف
 0.462، و االنحراؼ المعياري يساوي3.92 سابي لجميع محاور الدراسة  تساويالمتوسط الح

 t% " وقيمة 60% وىي أكبر مف  الوزف النسبي المحايد " 78.38والوزف النسبي يساوي 
، و القيمة 2.02الجدولية والتي تساوي   tوىي أكبر مف قيمة 12.747 المحسوبة تساوي 
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مما يدؿ عمى أف الشركات المدرجة في بورصة  0.05وىي أقؿ مف  0.000االحتمالية تساوي 
وذلؾ بدرجة  05.0فمسطيف  تطبؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة عند مستوى داللة 

 متوسطة .
الدراسة ) أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة تحميل جميع محاور : (5.7جدول )

 المستثمرين لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين(
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الشاممة مدى تطبيؽ الشركة ألسموب إدارة الجودة  1
(TQM ) 3.90 0.478 77.97 12.034 0.000 

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب محاسبة التكاليؼ عمى  2
  ABCأساس األنشطة

3.94 0.440 78.72 13.615 0.000 

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب اإلنتاج حسب الطمب  3
(JIT ) 

3.92 0.505 78.46 11.708 0.000 

األداء المتوازف مدى تطبيؽ الشركة ألسموب بطاقة  4
(BSC ) 

3.91 0.538 78.24 10.858 0.000 

 3.92 0.529 78.41 11.147 0.000 ( TCمدى تطبيؽ الشركة ألسموب التكمفة المستيدفة ) 5
 0.000 12.747 78.38 0.462 3.92 جميع الفقرات 

 2.02" تساوي 40" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 

 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة لمدوال المالية واختبار الفرضيات
قبؿ البدء في تحميؿ البيانات ال بد مف وصؼ بيانات متغيرات الدراسة وتوضيح معالميا 
الرئيسية، وذلؾ باستخداـ أساليب التحميؿ الوصفي اإلحصائي األكثر شيوعًا وىي الوسط 

صاء يوضح نتائج اإلح  (5.8قيـ وأكبر القيـ. وجدوؿ رقـ )الحسابي واالنحراؼ المعياري وأقؿ ال
مدى ثقة المستثمريف بأسيـ شركات المساىمة العامة المدرجة في الوصفي لممتغيرات التابعة )

 بورصة فمسطيف والمقاسة( والمقاسة  بالمؤشرات التالية:

التشغيمية، واالستثمارية التدفقات النقدية: والمقاسة بمدى التشتت في نسبة كؿ مف التدفقات  .1
 والتمويمية إلى إجمالي األصوؿ.
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 الربحية: والمقاسة بمدى التشتت في ربحية السيـ. .2

 حجـ التداوؿ: والمقاسة بمدى تشتت نسبة األسيـ المتداولة إلى إجمالي عدد األسيـ. .3

 سعر التداوؿ: والمقاس بمدى تشتت القيمة السوقية إلى الدفترية لمسيـ. .4
إلحصاء الوصفي لممتغيرات التابعة )مدى ثقة المستثمرين بأسيم شركات المساىمة العامة ا: (5.8جدول )

 المدرجة في بورصة فمسطين والمقاسة(

 المتغيرات المؤشر
عدد 

 الشركات
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 أقؿ قيمة المعياري

أكبر 
 قيمة

التدفقات 
 النقدية

 0.98 0.60- 0.27 0.17 41 راس الماؿ العامؿ/اجمالي االصوؿ

 قبؿ الفوائد و صافي التدفؽ  النقدي

يبالضرائ  
41 -0.02 0.07 -0.26 0.13 

 الربحية

 0.44 0.89- 0.25 0.05- 41 االرباح المحتجزة/اجمالي االصوؿ

صافي االرباح قبؿ الفوائد 

 والضرائب/اجمالي االصوؿ
41 0.01 0.08 -0.19 0.18 

 1.23 0.00 0.30 0.27 41 صافي المبيعات/اجمالي االصوؿ

قبؿ  األرباحصافي 

 الضرائب/االلتزامات المتداولة
41 0.24 1.63 -4.97 6.35 

قبؿ الضرائب/حقوؽ  األرباحصافي 

 الممكية
41 0.06 0.27 -0.47 1.46 

 1.06 0.02 0.31 0.44 41 اجمالي الديوف/اجمالي االصوؿ حجـ التداوؿ

االصوؿااللتزامات المتداولة/ اجمالي   41 0.34 0.30 0.01 0.98 

القيمة السوقية السيـ الشركة/اجمالي  سعر التداوؿ

 االلتزامات
41 8.03 16.77 0.03 95.15 
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الفرضية الولى :ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية 
 بورصة فمسطين.وزيادة الربحية لدى الشركات المساىمة العامة المدرجة في 

تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العبلقة بيف  تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية وزيادة 
االرباح المحتجزة/اجمالي )  الربحية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف

المبيعات/اجمالي صافي  قبؿ الفوائد والضرائب/اجمالي االصوؿ ،  االرباحصافي ، االصوؿ
صافي األرباح قبؿ الضرائب/االلتزامات المتداولة ، صافي األرباح قبؿ  االصوؿ،

( 5.9والنتائج مبينة في الجدوؿ رقـ ) 05.0(عند مستوى داللة الضرائب/حقوؽ الممكية
عمى   0.019،  0.047، 0.008،  0.006،  0.025حيث يبيف أف القيمة االحتمالية تساوي 

، 0.409،  0.420، 0.351المحسوبة تساوي  r، كما أف قيمة  0.05الترتيب، وىي اقؿ مف 
، مما   0.302الجدولية والتي تساوي     rعمى الترتيب وىي اكبر مف قيمة  0.364، 0.312

بيف تطبيؽ أساليب   05.0يدؿ عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
المحاسبة اإلدارية وزيادة الربحية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف 

 وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرضية.
معامل الرتباط بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية وزيادة الربحية لدى شركات المساىمة : (5.9جدول )

 العامة المدرجة في بورصة فمسطين

 دة الربحيةزيا

 اإلحصاءات المؤشر
الرباح 

المحتجزة/اجمالي 
 الصول

 صافي الرباح قبل
 الفوائد

الضرائب/اجمالي 
 الصول

صافي 
المبيعات/اجمالي 

 الصول

صافي 
 األرباح قبل

لضرائب/ال ا
لتزامات 
 المتداولة

صافي األرباح 
قبل 

الضرائب/حقوق 
 الممكية

تطبيؽ أساليب 
المحاسبة 
 اإلدارية

 معامؿ
 0.364 0.312 0.409 0.420 0.351 االرتباط

القيمة 
 0.019 0.047 0.008 0.006 0.025 االحتمالية

 41 41 41 41 41 حجـ العينة

 0.302" يساوي 0.05" ومستوى داللة "39المحسوبة عند درجة حرية "  r  قيمة 
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المحاسبة اإلدارية  الفرضية الثانية :ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين تطبيق أساليب
 وزيادة التدفقات النقدية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين.

تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العبلقة بيف  تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية وزيادة 
راس الماؿ التدفقات النقدية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف )

( عند مستوى داللة صافي التدفؽ  النقد قبؿ الفوائد والضرائب، العامؿ/اجمالي االصوؿ
05.0 ( والذي يبيف أف القيمة االحتمالية تساوي 5.10والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )

المحسوبة تساوي  r، كما أف قيمة  0.05عمى الترتيب وىي اقؿ مف  0.021،  0.000
، مما   0.302الجدولية والتي تساوي     rعمى الترتيب وىي اكبر مف قيمة   0.576،0.359

بيف تطبيؽ أساليب   05.0يدؿ عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
المحاسبة اإلدارية وزيادة التدفقات النقدية لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة 

 ؾ يتـ قبوؿ الفرضية.فمسطيف وبذل
معامل الرتباط بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية وزيادة التدفقات النقدية لدى شركات : (5.10جدول )

 المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين

 وزيادة التدفقات النقدية                     

 اإلحصاءات المؤشر
 المال  راس

 العامل/اجمالي الصول
التدفق  النقد يقبل  صافي

 الفوائد والضرائبي

تطبيق أساليب المحاسبة 
 اإلدارية

 0.359- 0.576 معامؿ االرتباط
القيمة 
 االحتمالية

0.000 0.021 

 41 41 حجـ العينة

 0.302" يساوي 0.05" ومستوى داللة "39المحسوبة عند درجة حرية " r  قيمة 
دللة إحصائية بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الفرضية الثالثة :ل توجد عالقة ذات 

وزيادة حجم التداول عمى األسيم لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة 
 فمسطين.

تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العبلقة بيف  تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية وزيادة 
اجمالي لعامة المدرجة في بورصة فمسطيف )حجـ التداوؿ عمى األسيـ لدى شركات المساىمة ا

 05.0( عند مستوى داللة  االلتزامات المتداولة/ اجمالي االصوؿ، الديوف/اجمالي االصوؿ
 0.000، 0.029ف القيمة االحتمالية تساوي ( والذي يبيف أ5.11والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )



014 

 

عمى  0.835، 0.342المحسوبة تساوي  r، كما أف قيمة  0.05عمى الترتيب وىي اقؿ مف 
، مما يدؿ عمى وجود عبلقة  0.302الجدولية والتي تساوي   rوىي اكبر مف قيمة الترتيب 

بيف تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية وزيادة حجـ   05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى 
تداوؿ عمى األسيـ لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف وبذلؾ يتـ قبوؿ ال

 الفرضية.
معامل الرتباط بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية وزيادة حجم التداول عمى األسيم لدى : (5.11جدول )

 شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين

 األسيـ زيادة حجـ التداوؿ عمى 

 اإلحصاءات المؤشر
الديوف/اجمالي  اجمالي
 االصوؿ

االلتزامات المتداولة/ اجمالي 
 االصوؿ

تطبيؽ أساليب المحاسبة 
 اإلدارية

 0.835 0.342 معامؿ االرتباط
القيمة 
 االحتمالية

0.029 0.000 

 41 41 حجـ العينة

 0.302" يساوي 0.05" ومستوى داللة "39المحسوبة عند درجة حرية "  r  قيمة 

ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية  الفرضية الرابعة
 وسعر التداول عمى األسيم لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين.

تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العبلقة بيف  تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية وسعر 
التداوؿ عمى األسيـ لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف عند مستوى 

ساوي ( والذي يبيف أف القيمة االحتمالية ت5.12والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) 05.0داللة 
 rوىي اكبر مف قيمة  0.375المحسوبة تساوي   r، كما أف قيمة  0.05وىي اقؿ مف  0.016

، مما يدؿ عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.302 الجدولية والتي تساوي 
05.0   بيف تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية وسعر التداوؿ عمى األسيـ لدى شركات

 المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرضية.
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معامل الرتباط بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية وسعر التداول عمى األسيم لدى : (5.12جدول )
 ة في بورصة فمسطينشركات المساىمة العامة المدرج

 سعر التداوؿ عمى األسيـ اإلحصاءات المؤشر

 تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية
 0.375 معامؿ االرتباط
 0.016 القيمة االحتمالية

 41 حجـ العينة

 0.302" يساوي 0.05" ومستوى داللة "39المحسوبة عند درجة حرية "  r  قيمة 

أثر الفرضية الرئيسية الخامسة : ل  توجد  فروق في متوسطات آراء أفراد العينة في 
زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات  فياستخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة 

تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية التالية بورصة فمسطين  فيالمساىمة العامة المدرجة 
المؤىل العممي ، عدد سنوات الخبرة ،  عمر الشركة ، نشاط  الشركة ، المسمى الوظيفي ، )

 عدد موظفي الشركة   ،رأس مال الشركة(

 ويتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 

أثر استخدام أساليب المحاسبة ل توجد  فروق في متوسطات آراء أفراد العينة في  -1
المستثمرين لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة فى اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة 

 المسمى الوظيفي .تعزى إلى  بورصة فمسطين

في الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ 
زيادة ثقة  أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فىمتوسطات آراء أفراد العينة في 

المسمى تعزى إلى  المستثمرين لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة فى بورصة فمسطين
المحسوبة لجميع  F( والذي يبيف أف قيمة 5.13الوظيفي ، والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )

، كما أف  3.24الجدولية والتي تساوي  Fوىي أقؿ مف قيمة  0.810المحاور مجتمعة تساوي 
مما يدؿ  عمى عدـ  0.05وىي أكبر مف   0.452القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 

أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في متوسطات آراء أفراد العينة في وجود فروؽ 
تعزى  مدرجة فى بورصة فمسطينفى زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات المساىمة العامة ال

 (05.0) المسمى الوظيفي عند مستوى داللة إلى 
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لختبار الفروق في متوسطات آراء (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي : (5.13جدول )
زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات  أفراد العينة في أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فى

 (05.0المساىمة العامة المدرجة فى بورصة فمسطين تعزى إلى المسمى الوظيفي عند مستوى دللة  )

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (TQMإدارة الجودة الشاممة )

 0.063 2 0.127 بيف المجموعات
0.267 

 
0.767 

 
 0.237 38 9.017 داخؿ المجموعات

  40 9.143 المجموع
مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
محاسبة التكاليؼ عمى أساس 

 ABCاألنشطة

 0.096 2 0.192 بيف المجموعات
0.482 

 
0.621 

 0.199 38 7.559 داخؿ المجموعات 
  40 7.750 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (JITاإلنتاج حسب الطمب )

 0.465 2 0.930 بيف المجموعات
1.906 

 
0.163 

 
 0.244 38 9.266 داخؿ المجموعات

  40 10.195 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (BSCبطاقة األداء المتوازف ) 

 0.345 2 0.690 بيف المجموعات
1.204 

 
0.311 

 
 0.286 38 10.884 داخؿ المجموعات

  40 11.574 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 ( TCالتكمفة المستيدفة ) 

 0.268 2 0.536 بيف المجموعات
0.956 

 
0.394 

 
 0.280 38 10.647 داخؿ المجموعات

  40 11.183 المجموع

 جميع المحاور
 0.174 2 0.349 بيف المجموعات

0.810 
 

0.452 
 0.215 38 8.176 داخؿ المجموعات 

  40 8.525 المجموع

 3.24تساوي  0.05" ومستوى داللة 38، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

أثر استخدام أساليب المحاسبة ل توجد  فروق في متوسطات أراء أفراد العينة في  -2
زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة فى  اإلدارية الحديثة فى

 المؤىل العممي .تعزى إلى  بورصة فمسطين

في الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ 
زيادة ثقة  فيأثر استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة متوسطات آراء أفراد العينة في 

المؤىؿ تعزى إلى بورصة فمسطيف  فيالمستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة 
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المحسوبة لجميع  F( والذي يبيف أف قيمة 5.14العممي ، والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )
، كما أف 3.24الجدولية والتي تساوي   Fوىي أقؿ مف قيمة   1.193المحاور مجتمعة تساوي 

مما يدؿ  عمى عدـ  0.05وىي أكبر مف  0.314االحتمالية لجميع المحاور تساوي   القيمة
أثر استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في متوسطات آراء أفراد العينة في وجود فروؽ 

تعزى إلى  فى زيادة ثقة المستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة فى بورصة فمسطيف
 (05.0) مي عند مستوى داللة المؤىؿ العم

لختبار الفروق في متوسطات آراء (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي : (5.14جدول )
أفراد العينة في أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات 

 (05.0بورصة فمسطين تعزى إلى المؤىل العممي عند مستوى دللة  ) المساىمة العامة المدرجة فى

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (TQMإدارة الجودة الشاممة )

 0.643 2 1.285 بيف المجموعات
3.107 

 
0.056 

 
 0.207 38 7.858 داخؿ المجموعات

  40 9.143 المجموع
مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
محاسبة التكاليؼ عمى أساس 

 ABCاألنشطة

 0.250 2 0.500 بيف المجموعات
1.311 

 
0.282 

 
 0.191 38 7.250 داخؿ المجموعات

  40 7.750 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (JITحسب الطمب )اإلنتاج 

 0.466 2 0.931 بيف المجموعات
1.910 

 
0.162 

 
 0.244 38 9.264 داخؿ المجموعات

  40 10.195 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (BSCبطاقة األداء المتوازف ) 

 0.234 2 0.467 بيف المجموعات
0.799 

 
0.457 

 
 0.292 38 11.107 داخؿ المجموعات

  40 11.574 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 ( TCالتكمفة المستيدفة ) 

 0.132 2 0.265 بيف المجموعات
0.460 

 
0.635 

 
 0.287 38 10.918 داخؿ المجموعات

  40 11.183 المجموع

 جميع المحاور
 0.252 2 0.504 بيف المجموعات

1.193 
 

0.314 
 

 0.211 38 8.021 داخؿ المجموعات
  40 8.525 المجموع

 3.24تساوي  0.05" ومستوى داللة 38، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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أثر استخدام أساليب المحاسبة ل  توجد  فروق في متوسطات آراء أفراد العينة في -3
 اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة فى

 عدد سنوات الخبرة .تعزى إلى  بورصة فمسطين

في الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ 
أثر استخدام أساليب المحاسبة دور المشاريع الصغيرة في متوسطات آراء أفراد العينة في 

مساىمة العامة المدرجة فى اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات ال
( والذي 5.15، والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )عدد سنوات الخبرة تعزى إلى  بورصة فمسطين
 Fوىي أقؿ مف قيمة  0.186المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي   Fيبيف أف قيمة 

وىي  0.906، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  2.86الجدولية والتي تساوي
أثر في متوسطات آراء أفراد العينة في مما يدؿ  عمى عدـ وجود فروؽ  0.05أكبر مف 

استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات 
 عند مستوى داللة عدد سنوات الخبرة تعزى إلى  المساىمة العامة المدرجة فى بورصة فمسطين

(05.0) 
لختبار الفروق في متوسطات آراء (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي : (5.15جدول )

أفراد العينة في أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات 
 (05.0بورصة فمسطين تعزى إلى عدد سنوات الخبرة عند مستوى دللة ) المساىمة العامة المدرجة فى

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (TQMإدارة الجودة الشاممة )

 0.129 3 0.387 بيف المجموعات
0.546 

 
0.654 

 
 0.237 37 8.756 داخؿ المجموعات

  40 9.143 المجموع
مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
محاسبة التكاليؼ عمى أساس 

 ABCاألنشطة

 0.022 3 0.065 بيف المجموعات
0.104 

 
0.957 

 
 0.208 37 7.686 داخؿ المجموعات

  40 7.750 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (JITاإلنتاج حسب الطمب )

 0.003 3 0.010 بيف المجموعات
0.012 

 
0.998 

 
 0.275 37 10.185 داخؿ المجموعات

  40 10.195 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (BSCبطاقة األداء المتوازف ) 

 0.195 3 0.584 بيف المجموعات
0.656 

 
0.585 

 0.297 37 10.990 داخؿ المجموعات 
  40 11.574 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 ( TCالتكمفة المستيدفة ) 

 0.082 3 0.245 بيف المجموعات
0.277 

 
0.842 

 0.296 37 10.938 داخؿ المجموعات 
  40 11.183 المجموع

 جميع المحاور
 0.042 3 0.126 بيف المجموعات

0.186 
 

0.906 
 

 0.227 37 8.398 داخؿ المجموعات
  40 8.525 المجموع

 2.86تساوي  0.05" ومستوى داللة 37، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

أثر استخدام أساليب المحاسبة ل توجد  فروق في متوسطات آراء أفراد العينة في  -4
اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في 

 عمر الشركة .تعزى إلى  بورصة فمسطين

في الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ 
أثر استخدام أساليب المحاسبة دور المشاريع الصغيرة في متوسطات آراء أفراد العينة في 

زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في  اإلدارية الحديثة فى
( والذي يبيف أف 5.16، والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )عمر الشركة تعزى إلى  بورصة فمسطين

الجدولية  Fوىي أقؿ مف قيمة  2.848المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي   Fقيمة 
وىي أكبر   0.051الحتمالية لجميع المحاور تساوي ، كما أف القيمة ا 2.848والتي تساوي 

أثر استخدام في متوسطات آراء أفراد العينة في مما يدؿ  عمى عدـ وجود فروؽ  0.05مف 
أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات المساىمة العامة 

 (05.0) د مستوى داللة عنعمر الشركة تعزى إلى  المدرجة في بورصة فمسطين
لختبار الفروق في متوسطات آراء (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي : (5.16جدول )

أفراد العينة في أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات 
 (05.0بورصة فمسطين تعزى إلى عمر الشركة عند مستوى دللة  )المساىمة العامة المدرجة في 

 مصدر التبايف المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (TQMإدارة الجودة الشاممة )

 0.549 3 1.646 بيف المجموعات
2.708 

 
0.059 

 0.203 37 7.497 داخؿ المجموعات 
  40 9.143 المجموع
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 مصدر التبايف المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
محاسبة التكاليؼ عمى أساس 

 ABCاألنشطة

 0.658 3 1.973 بيف المجموعات
4.213 

 
0.012 

 0.156 37 5.777 داخؿ المجموعات 
  40 7.750 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (JITحسب الطمب )اإلنتاج 

 0.594 3 1.783 بيف المجموعات
2.614 

 
0.066 

 
 0.227 37 8.412 داخؿ المجموعات

  40 10.195 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (BSCبطاقة األداء المتوازف ) 

 0.518 3 1.554 بيف المجموعات
1.912 

 
0.145 

 
 0.271 37 10.020 داخؿ المجموعات

  40 11.574 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 ( TCالتكمفة المستيدفة ) 

 0.502 3 1.507 بيف المجموعات
1.921 

 
0.143 

 
 0.262 37 9.676 داخؿ المجموعات

  40 11.183 المجموع

 جميع المحاور
 0.533 3 1.599 بيف المجموعات

2.848 
 

0.051 
 

 0.187 37 6.925 داخؿ المجموعات
  40 8.525 المجموع

 2.86تساوي  0.05" ومستوى داللة 37، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

دور المشاريع الصغيرة في أثر ل توجد  فروق في متوسطات آراء أفراد العينة في  -5
زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات  فياستخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة 
 نشاط  الشركة .تعزى إلى المساىمة العامة المدرجة فى بورصة فمسطين 

في الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ 
دة ثقة أثر استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في زيامتوسطات آراء أفراد العينة في 

نشاط  تعزى إلى المستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف 
المحسوبة لجميع  F( والذي يبيف أف قيمة 5.17، والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )الشركة 

، كما أف  2.63الجدولية والتي تساوي  Fوىي أقؿ مف قيمة  1.341المحاور مجتمعة تساوي  
مما يدؿ  عمى عدـ  0.05وىي أكبر مف   0.274تمالية لجميع المحاور تساوي القيمة االح
أثر استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في متوسطات آراء أفراد العينة في وجود فروؽ 

تعزى إلى في زيادة ثقة المستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف 
 (05.0) مستوى داللة  عندنشاط  الشركة 
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لختبار الفروق في متوسطات آراء (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي : (5.17جدول )
أفراد العينة في أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات 

 (05.0فمسطين تعزى إلى نشاط  الشركة عند مستوى دللة  ) المساىمة العامة المدرجة في بورصة

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (TQMإدارة الجودة الشاممة )

 0.228 4 0.911 بيف المجموعات
0.995 

 
0.423 

 
 0.229 36 8.233 داخؿ المجموعات

  40 9.143 المجموع
مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
محاسبة التكاليؼ عمى أساس 

 ABCاألنشطة

 0.283 4 1.132 بيف المجموعات
1.540 

 
0.211 

 
 0.184 36 6.618 داخؿ المجموعات

  40 7.750 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (JITالطمب )اإلنتاج حسب 

 0.332 4 1.328 بيف المجموعات
1.348 

 
0.271 

 
 0.246 36 8.867 داخؿ المجموعات

  40 10.195 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (BSCبطاقة األداء المتوازف ) 

 0.380 4 1.520 بيف المجموعات
1.360 

 
0.267 

 
 0.279 36 10.054 داخؿ المجموعات

  40 11.574 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 ( TCالتكمفة المستيدفة ) 

 0.309 4 1.238 بيف المجموعات
1.120 

 
0.362 

 
 0.276 36 9.945 داخؿ المجموعات

  40 11.183 المجموع

 جميع المحاور
 0.276 4 1.106 بيف المجموعات

1.341 
 

0.274 
 

 0.206 36 7.419 داخؿ المجموعات
  40 8.525 المجموع

 2.63تساوي  0.05" ومستوى داللة 40، 4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

أثر استخدام أساليب المحاسبة ل توجد  فروق في متوسطات آراء أفراد العينة في  -6
اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في 

 .عدد موظفي الشركةتعزى إلى بورصة فمسطين 

في الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ 
دور المشاريع الصغيرة في أثر استخداـ أساليب المحاسبة متوسطات آراء أفراد العينة في 

اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة المستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة 
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( والذي يبيف أف 5.18، والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )عدد موظفي الشركةتعزى إلى فمسطيف 
الجدولية  Fوىي أقؿ مف قيمة  0.344المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي   Fقيمة 

وىي أكبر مف   0.794، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي  2.86والتي تساوي 
أثر استخداـ أساليب في متوسطات آراء أفراد العينة في مما يدؿ  عمى عدـ وجود فروؽ  0.05

لحديثة في زيادة ثقة المستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في المحاسبة اإلدارية ا
 (05.0) عند مستوى داللة عدد موظفي الشركة   تعزى إلى بورصة فمسطيف 

لختبار الفروق في متوسطات آراء (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : (5.18جدول )
أفراد العينة في أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات 

 (05.0)عدد موظفي الشركة عند مستوى دللة المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى إلى 

جموع م مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (TQMإدارة الجودة الشاممة )

 0.041 3 0.123 بيف المجموعات
0.168 

 
0.917 

 
 0.244 37 9.021 داخؿ المجموعات

  40 9.143 المجموع
مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 

التكاليؼ عمى أساس محاسبة 
 ABCاألنشطة

 0.029 3 0.088 بيف المجموعات
0.141 

 
0.934 

 
 0.207 37 7.662 داخؿ المجموعات

  40 7.750 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (JITاإلنتاج حسب الطمب )

 0.113 3 0.338 بيف المجموعات
0.423 

 
0.737 

 
 0.266 37 9.857 داخؿ المجموعات

  40 10.195 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (BSCبطاقة األداء المتوازف ) 

 0.193 3 0.580 بيف المجموعات
0.650 

 
0.588 

 
 0.297 37 10.994 داخؿ المجموعات

  40 11.574 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 ( TCالتكمفة المستيدفة ) 

 0.261 3 0.782 بيف المجموعات
0.927 

 
0.437 

 
 0.281 37 10.401 داخؿ المجموعات

  40 11.183 المجموع

 جميع المحاور
 0.077 3 0.231 بيف المجموعات

0.344 
 

0.794 
 

 0.224 37 8.293 داخؿ المجموعات
  40 8.525 المجموع

 2.86تساوي  0.05" ومستوى داللة 37، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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في أثر استخدام أساليب المحاسبة توجد  فروق في متوسطات اراء افراد العينة ل  -7
اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في 

 رأس مال الشركة.تعزى إلى بورصة فمسطين 

في الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ 
أثر استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة متوسطات آراء أفراد العينة في 

رأس مال تعزى إلى المستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف 
المحسوبة لجميع  F( والذي يبيف أف قيمة 5.20لنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )، وا الشركة

، كما  2.63الجدولية والتي تساوي  Fوىي أكبر مف قيمة  7.945المحاور مجتمعة تساوي  
مما يدؿ  عمى وجود  0.05وىي أقؿ مف   0.000أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي 

أثر استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في العينة في في متوسطات آراء أفراد فروؽ 
تعزى إلى زيادة ثقة المستثمريف لدي الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف 

( اف 5.19(ويبيف اختبار شفيو جدوؿ رقـ )05.0) عند مستوى داللة  رأس مال الشركة
 – 45مميوف أو أقؿ "  والفروؽ لصالح الفئة  "  15مميوف " ، و " 60 – 45الفروؽ بيف فئتي "

مميوف أو أقؿ "  والفروؽ  15مميوف " ، و " 60 – 45مميوف " كما توجد فروؽ بيف فئتي " 60
 – 30مميوف " ، و " 60 – 45مميوف " كما توجد فروؽ بيف فئتي " 60 – 45لصالح الفئة  " 

 مميوف " 60 – 45ئة  " مميوف "  والفروؽ لصالح الف 45
 اختبار شفيو لمفروق المتعددة حسب متغير رأس مال الشركة:(5.19جدول )

 المحور
الفروؽ بيف 
 المتوسطات

مميوف 15
 أو أقؿ

15 – 30 
 مميوف 

30 –45 
 مميوف

45 –60 
 مميوف

 60أكثر مف 
 مميوف 

مدى تطبيؽ 
الشركة ألسموب 

إدارة الجودة 
 (TQMالشاممة )

 *0.760- *0.748- 0.179- 0.483-  مميوف أو أقؿ 15
 0.277- 0.265- 0.304  0.483 مميوف 30  – 15
 0.581- *0.569-  0.304- 0.179 مميوف 45 – 30
 0.012-  *0.569 0.265 *0.748 مميوف 60 – 45

  0.012 0.581 0.277 *0.760 مميوف 60أكثر مف
مدى تطبيؽ 

الشركة ألسموب 
محاسبة التكاليؼ 

أساس عمى 
 ABCاألنشطة

 *0.479- *0.562- 0.103 0.258-  مميوف أو أقؿ 15
 0.220- 0.304- 0.361  0.258 مميوف 30  – 15
 0.581- *0.665-  0.361- 0.103- مميوف 45 – 30
 0.083  *0.665 0.304 *0.562 مميوف 60 – 45

  0.083- 0.581 0.220 *0.479 مميوف 60أكثر مف
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 المحور
الفروؽ بيف 
 المتوسطات

مميوف 15
 أو أقؿ

15 – 30 
 مميوف 

30 –45 
 مميوف

45 –60 
 مميوف

 60أكثر مف 
 مميوف 

مدى تطبيؽ 
الشركة ألسموب 
اإلنتاج حسب 

 (JITالطمب )

 0.561- *0.652- 0.237 0.371-  مميوف أو أقؿ 15
 0.190- 0.281- 0.608  0.371 مميوف 30  – 15
 0.798- *0.889-  0.608- 0.237- مميوف 45 – 30
 0.092  *0.889 0.281 *0.652 مميوف 60 – 45

  0.092- 0.798 0.190 *0.561 مميوف 60أكثر مف

مدى تطبيؽ 
الشركة ألسموب 
بطاقة األداء 
 (BSCالمتوازف ) 

 *0.691- *0.755- 0.208 0.507-  مميوف أو أقؿ 15
 0.184- 0.248- 0.715  0.507 مميوف 30  – 15
 0.899- *0.963-  0.715- 0.208- مميوف 45 – 30
 0.064  *0.963 0.248 *0.755 مميوف 60 – 45

  0.064- 0.899 0.184 *0.691 مميوف 60أكثر مف

مدى تطبيؽ 
 الشركة ألسموب

التكمفة المستيدفة 
 (TC ) 

 *0.515- *0.783- 0.191 0.416-  مميوف أو أقؿ 15
 0.100- 0.368- 0.606  0.416 مميوف 30  – 15
 0.706- *0.974-  0.606- 0.191- مميوف 45 – 30
 0.268  *0.974 0.368 *0.783 مميوف 60 – 45

  0.268- 0.706 0.100 *0.515 مميوف 60أكثر مف

 جميع المحاور

 *0.593- *0.697- 0.117 0.401-  مميوف أو أقؿ 15
 0.192- 0.296- 0.517  0.401 مميوف 30  – 15
 0.709- *0.813-  0.517- 0.117- مميوف 45 – 30
 0.104  *0.813 0.296 *0.697 مميوف 60 – 45

  0.104- 0.709 0.192 *0.593 مميوف 60أكثر مف

 *توجد فروؽ جوىرية

لختبار الفروق في متوسطات آراء (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي : (5.20جدول )
أفراد العينة في أثر تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة المستثمرين في شركات 

 (05.0في بورصة فمسطين تعزى إلى رأس مال الشركة عند مستوى دللة  ) المساىمة العامة المدرجة

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (TQMإدارة الجودة الشاممة )

 1.012 4 4.047 بيف المجموعات
7.148 

 
0.000 

 
 0.142 36 5.096 داخؿ المجموعات

  40 9.143 المجموع
 0.005 4.481 0.644 4 2.576 بيف المجموعاتمدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

محاسبة التكاليؼ عمى أساس 
 ABCاألنشطة

   0.144 36 5.174 داخؿ المجموعات
  40 7.750 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (JITاإلنتاج حسب الطمب )

 1.076 4 4.304 بيف المجموعات
6.575 

 
0.000 

 
 0.164 36 5.891 داخؿ المجموعات

  40 10.195 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 (BSCبطاقة األداء المتوازف ) 

 1.434 4 5.734 بيف المجموعات
8.838 

 
0.000 

 
 0.162 36 5.840 داخؿ المجموعات

  40 11.574 المجموع

مدى تطبيؽ الشركة ألسموب 
 ( TCالتكمفة المستيدفة ) 

 1.144 4 4.578 بيف المجموعات
6.238 

 
0.001 

 
 0.183 36 6.605 داخؿ المجموعات

  40 11.183 المجموع

 جميع المحاور
 0.999 4 3.997 بيف المجموعات

7.945 
 

0.000 
 

 0.126 36 4.528 داخؿ المجموعات
  40 8.525 المجموع

 2.63تساوي  0.05" ومستوى داللة 40، 4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 النتائج :
أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في زيادة ثقة أثر  التعرؼ عمى إلى الدراسة ىدفت

المستثمريف لدى الشركات المساىمة العامة  المدرجة في بورصة فمسطيف وفي ضوء التحميبلت 
 :يمي كما وىي النتائج مف مجموعة الى الدراسة النظرية والعممية توصمت

دراؾ وعي وجود .1 المساىمة العامة المدرجة في القرار في شركات  ومتخذي العميا اإلدارة مف وا 
في  منيا رغبة وذلؾ الحديثة، اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيؽ يخص فيما بورصة فمسطيف

 .ليا المخطط لؤلىداؼ وصوالً  أدائيا قياس تحسيف
 بأف الجيد، اإلدراؾ لدييا الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف يتوفر .2

 أساليب المحاسبة استخداـ خبلؿ مف الربحية لتعزيز جاد, بشكؿ العمؿ نجاحيا يتطمب
 .الحديثة اإلدارية

الشركات الفمسطينية المدرجة في بورصة فمسطيف تعمؿ عمى تطبيؽ أسموب التكمفة  .3
( بدرجة متوسطة , حيث اف الشركات تقوـ بتحديد ىامش الربح لممنتج عمى TCالمستيدفة )

, الى جانب دراسة وتحميؿ المنتجات المنافسة أساس كمية المبيعات المتوقعة لممنتج 
ومقارنتيا بالمنتجات مع محاولة كسب رضا العمبلء وتتبنى استراتيجية تصميـ وتحسيف 

 منتجاتيا.
الشركات الفمسطينية المدرجة في بورصة فمسطيف تعمؿ عمى تطبيؽ أسموب محاسبة  .4

عمى إعادة تخصيص ( بدرجة متوسطة , حيث تعمؿ ABCالتكاليؼ عمى أساس األنشطة )
 تكاليؼ األنشطة عمى المنتجات والخدمات مف خبلؿ وضع مخطط تدفؽ األنشطة .

الشركات الفمسطينية المدرجة في بورصة فمسطيف تعمؿ عمى تطبيؽ أسموب اإلنتاج حسب  .5
( بدرجة متوسطة , ويتطمب االمر قياـ الشركات بتوفير كافة متطمبات العمؿ JITالطمب )

 وبشكؿ يحتاج الى المزيد مف المتابعة  . في الوقت المناسب
الشركات الفمسطينية المدرجة في بورصة فمسطيف تعمؿ عمى تطبيؽ أسموب بطاقة األداء  .6

( بدرجة متوسطة, حيث يتطمب االمر متابعة األداء والتحقؽ مف مدى BSCالمتوازف )
 االىداؼ الموضوعة.
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ة المستثمريف مف خبلؿ زيادة حجـ تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية يساىـ في زيادة ثق .7
التدفقات النقدية والربحية وأسعار التداوؿ مما ينعكس أيضًا عمى زيادة حجـ التداوؿ ألسيـ 

 الشركة في البورصة .
الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف تطبؽ اسموب ادارة الجودة الشاممة  .8

(TQMبدرجة متوسطة حيث تحاوؿ الشركات تطب ) يؽ خطة واضحة ومحددة لتحقيؽ اىداؼ
 ومتطمبات الجودة , الى جانب سعييا نحو رضا العمبلء مف خبلؿ دراسة احتياجاتيـ.

 :التوصيات
 -في ضوء النتائج السابقة فيما يمي اىـ التوصيات التي أسفرت عنيا الدراسة :

فمسطيف  شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة مدراء لدى الوعي تنمية ضرورة .1
زيادة الربحية مما يؤدي إلى زيادة ثقة  في ودورىا اإلدارية الحديثة، المحاسبة أساليب بأىمية

 المستثمريف .
شركات المساىمة العامة في  في لمعامميف التدريبية الدورات العمؿ عمى تكثيؼ عدد ونوعية .2

 المحاسبة اليبالعميا لزيادة التوعية بأس واإلدارة بورصة فمسطيف وخصوصًا المسؤوليف
 وأثرىا عمى ثقة المستثمريف.  وآلية تطبيقيا األساليب تمؾ مميزات وبياف ،  اإلدارية الحديثة

 استخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة بأىمية وقناعتيـ المستثمريف إدراؾ تعزيز وجوب .3
أساليب  ةبطبيع معرفتيـ لزيادة المستثمريف االستخداـ و تشجيع ذلؾ بمزايا وتعريفيـ

 .الغاية ليذه استخداميا ثقتيـ االستثمارية وكيفية عمى وأثرىا المحاسبة اإلدارية
 وذلؾ استخداميا، وطرؽ في أساليب المحاسبة اإلدارية المستثمريف وقناعة ثقة ضرورة زيادة .4

 .التوعية لممستثمريف بزيادة
الخبرة  تنقصيـ الذيف المستثمريف لمساعدة وذلؾ المالية القوائـ تحميؿ بوظيفة االىتماـ .5

 ىذه تتولى مالية مؤسسات إنشاء خبلؿ مف وذلؾ ليـ، والمشورة النصح لتقديـ المحاسبية
 .الميمة

يجب عمى الشركات الرفع مف كفاءة وفاعمية انشطتيا وعممياتيا لتعظيـ ربحيتيا وتعظيـ  .6
 أدائيا المالي ليزيد اقباؿ المستثمريف عمى منتجاتيا وخدماتيا.

 النقدية التدفقات بقائمة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف اىتماـ ضرورة .7
 اجراء ضرورة مع ، اتخاذ القرارات االستثمارية عند بيا الواردة عمى البيانات واالعتماد
 . الشركة ربحية لتقييـ البلزمة المالية التحميبلت
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 تفسير التغيرات لغرض قياس ثقة المستثمريف الحسباف أسعار األسيـ عند في االخذ ضرورة .8
 .االسيـ ألسعار السوقية القيمة في الحاصمة

،  لممنشآت المالي الوضع بياف في فاعؿ دور مف ليا لما المالي التحميؿ بعممية االىتماـ .9
 زيادة ثقة المستثمريف. في دوره عف فضبل

 :ية المقترحةالدراسات المستقبم
 -مجاالت تستمـز الدراسة ارتباطا بالموضوع : يرى الباحث اف ما يمي يمثؿ

التوظيؼ المحاسبي ألساليب المحاسبة االدارية كمدخؿ مبلئـ لترشيد قرارات التوسع  .1
 االستثماري احداثا لمتوازف بيف الطاقات اإلنتاجية المتاحة بمنشآت االعماؿ

اليادفة لمربح تطبيؽ اساليب المحاسبة االدرية لتحسيف االداء التشغيمي بالمنشآت غير  .2
 )حكومية وجمعيات المجتمع المدني(.

تقويـ نتائج تطبيؽ اساليب المحاسبة االدارية ودورىا في تحسيف االداء في ظؿ تطبيؽ  .3
 المفيـو الشامؿ لنظرية القيود باستخداـ بطاقة االداء المتوازف .

 .شركات الصناعيةفة المنتجات في الأثر استخداـ اساليب المحاسبة االدارية الحديثة عمى تكم .4
 دور المؤسسات التعميمية والمينية الفمسطينية في زيادة تطبيؽ اساليب المحاسبة االدارية. .5
 دور اساليب المحاسبة االدارية الحديثة في تخفيض مخاطر االعماؿ. .6
اثر التطبيؽ الفعاؿ ألساليب المحاسبة االدرية الحديثة عمى القرارات االدارية وعمميات الرقابة  .7

 رية.االدا
دور اساليب المحاسبة االدارية الحديثة في تنظيـ اداء الييكؿ المالي في شركات المساىمة  .8

 العامة المدرجة في بورصة فمسطيف .
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 المراجع المصادر

 القرآن الكريم

 -أواًل / المراجع العربية :

 وقباس التخاذ القرارات الفعالة الطرؽ :والربحية الربحـ(. 1997رفعت.) ماىر ، شعباف أبو
 .األداء

.) صرة، أبو  لمنشر البداية دار ، األردف، عماف: 2،ط"2 المحاسبة أصوؿـ(.2009حاـز
  والتوزيع. 

( لتقييـ أداء BSCمدى إمكانية استخداـ بطاقة األداء المتوازف)ـ(. 2016غبف نضاؿ.) أبو
)رسالة ماجستير غير منشور(. كمية التجارة ، الجامعة االسبلمية ، غزة ،  جامعة األقصى

 فمسطيف

 . األردنية الجامعة ,عماف, األردف, مكتبة1ط،اإلدارية المحاسبةـ(.2003.)محمد ، نصار أبو

)رسالة  المحددات المؤثرة في تطوير أساليب المحاسبة اإلداريةـ(. 2013ىداؼ، سميرة.) أبو
 ماجستير غير منشورة(.كمية التجارة ، الجامعة االسبلمية، غزة ,فمسطيف.

 العامة المساىمة الشركات ربحية عمى التمويمي الييكؿ أثرـ(. 2011اسبلـ. ) خميؿ، أحمد
غير منشورة(، األردف،  ماجستير .)دراسةاألرباح توزيعات في سياساتيا وعمى األردنية
 األوسط. الشرؽ جامعة عماف:

مدى إمكانية تطبيؽ بطافة األداء المتوازف لتقييـ أداء شبكة األقصى ـ(. 2016احمد.) ادغيش،
)رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية االقتصاد والعموـ االدارية، اكاديمية االدارة  اإلعبلمية
 غزة  فمسطيف . والسياسة،

 المحاسبي. واالفصاح المالية لمقوائـ المالي التحميؿـ(. 2000يوسؼ.) وسعادة، خالد البراوي،
 والطباعة. والتوزيع لمنشر المسيرة دار ،عماف، األردف:1ط
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اعتماد بطاقة العبلمات المتوازنة في تقويـ األداء  (.ـ 2008.)البرزنجي، بيار خالد مصطفى
غير  رسالة ماجستير)  .بالتطبيؽ عمى معمؿ سمنت سرجنار في محافظة السميمانية

 , الموصؿ , العراؽ.كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ منشورة( .

دراسة  – إسبلمي منظور مف المالية األوراؽ بورصة" ـ(.2002إسبلـ.) محمد شعباف البرواري،
 .ماليزيا اإلسبلمية، الجامعة .منشورة( دكتوراه أطروحة ("نقدية تحميمية

ية وغير المالية المقاييس المحاسبية المالي لجمع ـ(. اطار عمم2004حسيف) سميماف البشتاوي,
في ضور المنافسة وعصر المعموماتية )دراسة ميدانية في البنوؾ االردنية  لؤلداءالتشغيمية 

 االقتصاد والعمـو كمية ,األردنية الزيتونة جامعة ,والقانونية االقتصادية لمعمـو دمشؽ مجمة ,
 .األوؿ العدد ,العشروف المجمد ,اإلدارية

 القاىرة. –، الدراسة الجامعية إدارة الجودة الكميةـ(. 2002البكري، سونيا .)

إدارة التكمفة ألغراض القياس والتخطيط و ـ(. 2005الجماؿ، رشيد ونور الديف ، ناصر .)
 مصر, االسكندرية، الدار الجامعية الرقابة,

في محاسبة التكاليؼ وترابطيا تأثير التكامؿ بيف التقنيات المستجدة ـ(، " 2009الجنابي، معاذ )
 "، كمية اإلدارة واالقتصػاد، جامعػة الموصػؿ، العراؽ.في خدمة شركات األعماؿ

 وائؿ دار :األردف .وتطبيقات مفاىيـ : الشاممة الجودة إدارة ـ(.2004أحمد.) محفوظ ، جودة
 .والتوزيع لمنشر

 لمنشر الحامد , عماف : دار, االردف 1ط ،االدارية المحاسبة. ـ(2004. ) الحارس، أسامة
 والتوزيع.

، الطبعو األولى ، األردف , عماف  (. محاسبة التكاليؼـ2010الحدرب ، زىير وودياف ، لؤي. )
 ، دار البداية لمنشر والتوزيع .

، االردف, عماف : دار  مقدمة في إدارة اإلنتاج والعممياتـ( .2000الحسيف، محمد ابديوي .)
 يع.المناىج لمنشر والتوز 



023 

 

ـ(. اإلدارة الصناعية اليابانية في نظاـ اإلنتاج اآللي ،االردف, عماف : 2001حكمت، رامي .)
 دار وائؿ لمنشر.

 الجامعة دار ،اإلسكندرية، مصر:1.طالمالية األوراؽ بورصةـ(. 2003الغفار.) عبد حنفي،
 لمنشر. الجديدة

مصر, االسكندرية   ،1.ط"القرارات اتخاذ مدخؿ المالية االدارةـ(."2007الغفار.) عبد حنفي،
 لمنشر. الجامعية :الدار

الرياض،  ، 1ط.االسيـ أسعار لتغيرات االقتصادي التحميؿـ(.2002الستار.) عبد فاخر حيدر،
 السعودية: دار المريخ لمنشر.

 االردف, ،الشركات اسيـ عوائد وأثره عمى المالي األداء. (ـ2010محمود.) محمد الخطيب،
 والتوزيع. لمنشر الحامد دار : عماف

 الحديث الكتب عالـ ،إربد، األردف: 1ط .والنقدية المالية االسواؽـ(.2006حسف.) فميح خمؼ،
 والتوزيع. لمنشر

. نموذج مقترح لتطبيؽ أسموب التكمفة المستيدفة في شركة معامؿ ـ( 2012خميؿ ، آالء. )
) رسالة ماجستير  غزة الشرؽ األوسط لصناعة األدوية ومستحضرات التجميؿ في قطاع
 غير منشورة( . كمية التجارة ، الجامعة االسبلمية ، غزة ,فمسطيف.

 ارية االستراتيجية المطبقة مفأساليب المحاسبة اإلدـ(. 2013حماـ، حسف.) ، جبر وأبورالداعو 
عمى الييكؿ التمويمي لتمؾ  ( وتأثيرىاPEXلشركات المدرجة في بورصة فمسطيف )ا قبؿ

-49، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، العدد الثاني،مجمة الفكر المحاسبيالشركات، 
101. 

ـ(، أساليب المحاسبة االدارية المستخدمة في الشركات الفمسطينية 2008الداعور، جبر) 
، سمسمة العموـ االنسانية، المجمد العاشر، مجمة جامعة األزىر بغزةومحددات استخداميا، 

 .252-195العدد الثاني، 
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أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة و أثرىا في رفع ـ(، 2013الداعور، جبر, وزممط، إياد)
، مجمة الفكر الكفاءة االئتمانية لشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف

 مصر. ، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، القاىرة,المحاسبي

 -، االردف, عماف ودة في المنظمات الحديثةالجـ(. 2002الدرادكة، مأموف والشبمي ،طارؽ .)
 دار الصفاء لمنشر والتوزيع .

 صفاء : دار ، عماف1ط المساىمة، الشركات في المالية اإلدارة ـ(.1998) زياد. رمضاف،
 .لمنشر والتوزيع

الواقع  المالية لؤلوراؽ فمسطيف سوؽـ(. 2005الجيعاف.) حسف وخالد، أحمد، فاروؽ زعيتر،
 ما الفترة في والمنعقد فمسطيف في والتمويؿ االستثمار مؤتمر .أفضؿ تمويؿ نحو والتطمعات

 .غزة اإلسبلمية، بالجامعة 2005 مايو 9-8 بيف

(. "استخداـ أساليب التحميؿ االستراتيجي بغرض تخفيض التكاليؼ: ـ2010الزعيتري، عادؿ .) 
)أطروحة دكتوراه غير منشورة(.  دراسة نظرية تطبيقية عمى الشركات الصناعية اليمنية"

 جامعة أسيوط، جميورية مصر العربية.

مف  7/04/2016بتاريخ  زيارة ،"تاريخية لمحة" (,2016المالية ) لؤلوراؽ فمسطيف سوؽ
e.com-s-www.p 

نحو اطار لقياس محددات استخداـ ونجاح   ـ(.2004الرؤوؼ.) عبد محمد حاتـ الشيشيني,
 الزقازيؽ, جامعة ,التجارة كمية ,التجارية البحوث مجمة, تبني نظاـ قياس االداء المتوازف 

 .األوؿ العدد والعشروف, السادس المجمد

، األردف  االقتصاديةو تقييـ األداء في الوحدات  االقتصاديةالرقابة ـ(. 2008صباح ،محمد .)
 . عماف.

  دراسة الجامعي التعميـ في الشاممة الجودة إدارة.ـ(2005.) ىاشـ والعبادي، يوسؼ الطائي،
  3العدد  األوؿ، المجمد ،واإلدارية االقتصادية لمعمـو الغري مجمة ،الكوفة جامعة تطبيقية
 .األولى السنة

http://www.p-s-e.com/
http://www.p-s-e.com/
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 البداية دار ,االردف,عماف:1.ط"الخاص القطاع في المالية ـ(. "اإلدارة2009وعبيدات.) طنيب
 التوزيع. و لمنشر والمستقبؿ

أثر التكامؿ بيف التكاليؼ المستيدفة وىندسة القيمة في تدعيـ القدرة ـ(. "2015عابد، رشا .)
)رسالة  ( :دراسة ميدانية تطبيقيةPEXالتنافسية لمشركات المدرجة في بورصة فمسطيف )

 ماجستير غير منشورة(. جامعة األزىر ,غزة , فمسطيف

 , جامعة األقصى .1، ط مجمة الدراسات(. 2015ف.)عابدي

 ضوء االتجاىات في التكاليؼ نظـ لتطوير االنجاز محاسبة مدخؿـ(. 2015محمد.) عابديف،
الجامعة االسبلمية،  )رسالة ماجستير غير منشورة(.كمية التجارة، اإلدارية لممحاسبة الحديثة
 فمسطيف. غزة,

 البداية دار ,، األردف , عماف التكاليؼ المستيدفة تطبيؽـ(. 2010عبد الفتاح ، حسيف .)
  . عيالتوز  و لمنشر

لقياس  كأداةبطاقة التصويب المتوازنة ـ(. 2005.) حناف وتركماف, المطيؼ عبد المطيؼ, عبد
 االقتصادية العمـو سمسمة , العممية لمدراسات والبحوث تشريف جامعة مجمة ,االداء

 .األوؿ والعشروف العدد الثامف المجمد ,دمشؽ ,االقتصاد كمية ,تشريف جامعة, والقانونية

إدارة الجودة الشاممة ومدى مساىمتيا في إدارة المعرفة بالخدمات ـ(: 2016عبدالجواد، لميس)
)رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية االقتصاد والعموـ االدارية، اكاديمية  الطبية العسكرية

 االدارة والسياسة، غزة ,فمسطيف.

لتقويـ اداء شركة  كأداةمدى امكانية تطبيؽ بطاقة االداء المتوازف ـ( . 2014يد، وليد .)عب
)رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية التجارة، الجامعة  توزيع كيرباء محافظات غزة

 االسبلمية، غزة ,فمسطيف.

اليازوري  ـ(.إدارة الجودة الشاممة ,االردف, عماف : دار2005العزاوي ، محمد عبدالوىاب .)
 العممية لمنشر والتوزيع.

مدخؿ متكامؿ إلدارة التكاليؼ في ظؿ المنافسة في الشركات ـ(. " 2010العفيري، فؤاد .)
، مقدـ لمندوة الثانية عشر لسبؿ تطوير المحاسبة في المممكة العربية السعودية، الصناعية"
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الحادي والعشريف، ، كمية إدارة مينة المحاسبة في المممكة العربية السعودية وتحديات القرف 
 اإلعماؿ , جامعة الممؾ سعود.

 المجتمع , االردف , عماف : مكتبة1, ط المالية االدارة في مقدمة( .2011محمد.) مفمح عقؿ,
 والتوزيع. لمنشر العربي

 المجتمع مكتبة ،عماف، األردف:2ط .المالية االدارة في مقدمةـ(. 2001محمد.) مفمح عقؿ،
 والتوزيع. لمنشر العربي

،االردف, عماف :  1,طإدارة الجودة الشاممة ومتطمبات األيزوـ(. 2005عمواف، قاسـ نايؼ .)
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع .

العوامؿ المؤثرة في تحديد التكمفة المستيدفة في الشركات ـ(. 2007العمرو، زياد عوده انبيو.) 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة آؿ البيت , عماف , االردف .  الصناعية األردنية

بطاقة التصويب المتوازنة واستراتيجية أسفؿ الى أعمى: كأداة لتحسف ـ( .2009غانـ ، فتح اهلل.)
 ، )دراسة ماجستير غير منشورة( ، جامعة القدس المفتوحة ,غزة, فمسطيف. األداء

استيداؼ السعر كأساس لتحقيؽ تقنية ـ(. 2007عيداف. )الغباف، ثائر صبري والذىبي جميمة 
التكمفة المستيدفة لمشركات العاممة في بيئة األعماؿ الحديثة، مجمة العموـ االقتصادية 

 .250-224، المجمد الثالث عشر، العدد الثمف واألربعوف، جامعة بغداد، واإلدارية

األنشطة الموجية بالوقت "نظاـ التكاليؼ عمى أساس ـ( بعنواف: 2013غبف، ىيثـ )
(TDABC وأثره عمى سياسة توزيع األرباح لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في )

 " )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزىر, غزة , فمسطيف .بورصة فمسطيف

 تمنشآفي  المتوازفنحو نظاـ متكامؿ لمقاييس االداء .(ـ1998) مجدي. عمي الغروري,
 المجمد الحادي األزىر, جامعة ,التجارة لكمية العممية المجمة. االعماؿ ) دراسة تجريبية(

 .عشر الخامس العدد ,والعشروف

,االردف , عماف ,   1، ط محاسبة التكاليؼ الصناعيةـ(. 2002خميؿ .) الدليمي، فخر، نواؼ
 الدار العممية لمنشر و التوزيع ، و دار الثقافة لمنشر والتوزيع .
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 جامعة – التجارة ، كميةالتكاليؼ محاسبة في الحديثة المفاىيـ .(ـ2009محمود.) عمي فيمي،
 .1ط القاىرة،

ـ(. إطار مقترح لمتكامؿ بيف أسموب التكمفة المستيدفة و التحميؿ 2007فودة ،شوقي .)
، جامعة االسكندرية ، العدد  مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةاالستراتيجي لمتكمفة ، 

 . 44المجمد  -األوؿ

 زيع .لمنشر والتو  صفاء دار ،عماف،األردف:2ط ، المالي والتحميؿ اإلدارة .ـ(2002) كراجة

 نظـ المعمومات استخداـ اثرـ(. 2011) رفت، قاسـ ،وسبلمة، احمد، وزريقات، كمبونة،
 العامة الشركات المساىمة عمى دراسة ميدانية المالي األداء عمى المحوسبة المحاسبية
 (.19(، ـ)2ع) االسبلمية، الجامعة مجمة االردنية. الصناعية

 /ـ.د - ترجمة ،الشاممة الجودة إدارة مع اليندسة إعادة تكامؿ ،) ٤٠٠٢ ( جوزيؼ، كيبلدا،
 لمنشر المريخ دار السعودية، العربية المممكة سرور، إبراىيـ سرور

 بيف النظرية العامة الموازنات إدارة .(ـ1997وائؿ.) والعكشو ، ومراد، فيصؿ، سميماف، الموزي،
 والطباعة . والتوزيع لمنشر المسيرة ,االردف,عماف : دار1ط ،والتطبيؽ

 ، عماف، األردف:المالية واالدارة االعماؿ تمويؿـ(. 2001).القانونييف لممحاسبيف العربي المجمع
 شمس. مطابع

،مصر,  نظاـ التكاليؼ في المنشآت الصناعيةـ(. 2002، زينات و عبد الغني ، محمد .)محـر
 االسكندرية : مجمة الدار الجامعية .

،  التخطيط االستراتيجي بقياس األداء المتوازف(. 2006المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح. )
 المنصورة, مصر, المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع .

 الكيرباء عمى سمطة ميدانية دراسة الشاممة: الجودة إدارة (. ـ٤٩٩٢ فبلح.) عمي المناصير،
 األردف. األردنية، الجامعة ماجستير غير منشورة(. ) رسالة األردنية

 تالشركافة المستيدفة في إمكانية تطبيؽ مدخؿ التكمـ(. 2008النابمسي، طارؽ تيسير.)
 ، جامعة الحسيف بف طبلؿ .األردنية
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 األجيزة في الجودة الشاممة إدارة تطبيؽ مدى ـ(.2004راتب.) شفيؽ محمد روال الناظر،
 .األردنية، األردف الجامعة .منشورة(ماجستير غير  )رسالة األردف في الحكومية

 ط ،الدولية المصرفية والعمميات الدولي التمويؿ" .ـ(2001) الرزاؽ عبد غازي النقاش،
 .والنشر لمطباعة دار وائؿ ،عماف:2

, األردف , عماف ، دار 2، طمحاسبة التكاليؼ الصناعيةـ(. 2005نور ، عبد الناصر إبراىيـ.)
 المسيرة لمنشر والتوزيع .

العوامؿ المحددة لمعبلقة بيف المشاركة في ـ(. 2002نور، عبد الناصر و الفضؿ، مؤيد .)
، دراسة محاسبية مقارنة بيف شركات  إعداد الموازنات والرضا عف العمؿ في المنظمة

 المساىمة األردنية والعراقية ، مجمة دراسات العمـو اإلدارية.
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 الستبانة :(1ممحق )

 

 

 

 
 الستبانة

أدوات الدراسة الستكماؿ متطمبات لنيؿ درجة  إحدىاالستبانة التي بيف يديكـ ىي 
 الماجستير في المحاسبة والتمويؿ مف الجامعة اإلسبلمية بغزة بعنواف:

" أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة فى زيادة ثقة المستثمرين لدي الشركات 
 المساىمة العامة المدرجة فى بورصة فمسطين "

مطموبة ، كونكـ أىؿ خبرة خير مصدر لموصوؿ إلى المعمومات الإليماننا العميؽ بأنكـ 
، ونعيد بكـ االىتماـ واالستعداد الدائميف لمؤازرة األبحاث العممية التي تخدـ واختصاص

وكمنا أمؿ أف نجد التعاوف المطمؽ مف  االستبانةالمجتمع وتطوره ،لذا توجينا إليكـ لتعبئة ىذه 
 قبمكـ .

مف فقرات بدقة واإلجابة عما  االستبانةـ بقراءة ما ورد في ىذه نأمؿ مف سيادتكـ التكر 
 ( أماـ اإلجابة التي تعبر عف وجية نظركـ .√جاء فييا بموضوعية وذلؾ بوضع إشارة ) 

: البيانات التي يتـ الحصوؿ عمييا منكـ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقد مبلحظة
 عند الحديث عف النتائج . شخصيح باسـ أي ويراعي فييا السرية التامة، حيث ال يتـ التصر 

 

 شاكرين لكم حسن التعاون,,,
 وتفضموا بقبول فائق الحترام والتقدير ,,,

 الباحثة   

 إيمان عوني أبو يوسف    

 

 غــــــــــــزة – اإلســـــالميــةالجـامعــــــــــة 
 شئون البحث العممي والدراسات العميا
 كـمــــــيـــــــــــــــــــــــــــة التـــجـــــــــــــــــــــــــــــــارة
 ماجستــــــيـــــر المحاســــــبة والتــمويـــل

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 

 Master of Accounting & Finance  
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 المصطمحات المستخدمة:

 وحماية وزيادة : تطبيؽ مبادئ المحاسبة اإلدارية والمالية لخمؽ أساليب المحاسبة اإلدارية
القيمة لؤلصحاب المصالح في كؿ مف الشركات الربحية وغير الربحية في القطاعيف العاـ 

 والخاص.
 التكمفة المستيدفة ((Target Cost،أحد أىـ تقنيات إدارة التكمفة الموجية نحو السوؽ : 

لتعزيز -نتجالمرحمة المبكرة مف دورة حياة الم–والتي يتـ استعماليا في بداية حياة المنتج 
 الربحية واإلنتاجية بشكؿ عاـ.

 محاسبة التكاليف عمى أساس األنشطة ((Activities Based Cost: طريقة لحساب
 االستراتيجيةالتكمفة، مصمـ لتزويد المديريف بمعمومات التكمفة البلزمة التخاذ القرارات 

والقرارات االخرى، والتي مف المحتمؿ أف تؤثر عمى الطاقة اإلنتاجية لمشركة، وكذلؾ 
التكاليؼ الثابتة فضبًل عف التكاليؼ المتغيرة، وىو نظاـ يستخدـ كمكمؿ لنظاـ التكاليؼ 

 األساسي لمشركة وليس بديبًل عنو.
  أسموب اإلنتاج حسب الطمب((Just in Time: ات مخزوف نظاـ يعمؿ عمى خفض مستوي

المواد الخاـ ومخزوف الوحدات تحت االنتاج ومخزوف الوحدات المنتجة وبالتالي تحسيف 
 كفاءة وجودة االنتاج وحسيف الربحية .

  بطاقة األداء المتوازن(Balance performance Card مجموعة مف المقاييس المالية :)
شركة مف خبلؿ تكامؿ مكوناتيا وغير المالية المتعمقة بعوامؿ النجاح الحرجة، لخمؽ قيمة لم

المتمثمة بالفرص الحالية والمستقبمية كما أنيا تركز عمى توجو الشركة نحو اإلبداع في 
 مقاييس األداء في ظؿ بيئة التصنيع الحديثة.

  إدارة الجودة الشاممة(Total Quality Management) مدخؿ فكري وثقافي لضماف :
مف المواصفات، التي تعنى بمتطمبات الزبوف، مرورًا  جودة الشركة في جميع مراحميا بدءاً 

بالتصميـ والعمميات اإلنتاجية والمراحؿ البلحقة، وتعتمد عمى تكامؿ جميع األنشطة، ويشترؾ 
في ممارستيا جميع العامميف، وفي مقدمتيا اإلدارة العميا، التي تقود إلى التحسيف المستمر 

 لممنتجات
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 لعامةلقسم األول : المعمومات اا

 أول  : معمومات شخصية :
 المسمى الوظيفي : -1
غير ذلؾ )الرجاء ذكره(  □محاسب   □مدير مالي     □مدير الشركة       □

.................. 
 المؤىؿ العممي : -2
غير ذلؾ )الرجاء ذكره(  □دبموـ      □ بكالوريوس    □دراسات عميا       □

.................. 
 الخبرة : عدد سنوات -3
   10إلى أقؿ مف  5مف  □سنوات                   5أقؿ مف  □
 فأكثر  15 □           15إلى أقؿ مف  10مف  □
 

 ثانيًا : معمومات عامة حول الشركة :
 عمر الشركة ) الفترة مف تأسيس الشركة حتى تاريخو ( -1
     10  - 6مف  □سنوات                 5 – 1مف  □
 فأكثر 16 □                    15 – 11مف  □
 نشاط  الشركة : -2
 تأميف □مصرفي     □استثمار    □خدماتي        □صناعي           □
 عدد موظفي الشركة : -3
 100أكثر مف  □       100 – 51مف  □   50 – 11مف  □      11أقؿ مف  □
 : ىؿ لديكـ معرفة بأساليب المحاسبة اإلدارية المختمفة -4
 %60% وأقؿ مف 30نعـ بنسبة أكبر مف  □%              30نعـ بنسبة أقؿ مف  □
 ال يوجد معرفة □%             60نعـ بنسبة أكبر مف  □
 رأس ماؿ الشركة : -5

مميوف                 45 – 30 □مميوف         30  – 15 □مميوف أو أقؿ                       15 □
 مميوف   60أكثر مف  □مميوف                       60 – 45 □
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( أماـ اإلجابة التي تتفؽ معيا أو ما تراىا مناسبة لؤلسئمة √: الرجاء وضع إشارة )القسـ الثاني 
 -التالية :

مدى تطبيؽ الشركة  :المجاؿ األوؿ رقـ
 (TC)ألسموب التكمفة المستيدفة 

0% 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

لدى الشركة معرفة بأسموب التكمفة  1
 .((TCالمستيدفة 

      

تقـو الشركة بدراسة وتحميؿ المنتجات  2
 .المنافسة ومقارنتيا بمنتجاتيا 

      

تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناء  3
عمى دراسات السوؽ قبؿ البدء 

 .بالعممية اإلنتاجية 

      

يتـ تحديد التكمفة اإلجمالية لممنتج قبؿ  4
 .البدء بعممية اإلنتاجية 

      

تركز الشركة عمى العمبلء وكسب  5
 .رضاىـ 

      

تعمؿ الشركة عمى تحديد ىامش الربح  6
 .لممنتج قبؿ اإلنتاج 

      

تعتمد الشركة عمى مجموعة مف  7
 .المورديف الموثوؽ بيـ 

      

ىناؾ اىتماـ بتكاليؼ المنتج في  8
 .مرحمة التصميـ والتخطيط 

      

تشكؿ الشركة فريؽ عمؿ متخصص  9
 .لدراسة تكاليؼ اإلنتاج مسبقًا 

      

تسعى الشركة إلى خفض تكاليؼ  10
 .المنتج في مرحمة مبكرة مف اإلنتاج 

      

تيتـ الشركة بخصائص ومواصفات  11
 .المنتج 

      

تتبنى الشركة إستراتيجية تصميـ  12
 .وتحسيف المنتجات بصورة مستمرة 

      

يتـ إجراء عمميات تفتيش ورقابة عمى  13
نتجات بصورة مستمرة لضماف الم

 .الجودة
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مدى تطبيؽ الشركة  :المجاؿ األوؿ رقـ
 (TC)ألسموب التكمفة المستيدفة 

0% 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

لتوزيع  ABC))استخداـ أسموب  14
 .التكاليؼ غير المباشرة 

      

تقـو مؤسستكـ بتحديد ىامش الربح  15
لممنتج عمى أساس مكانة المنتج بيف 

 .منافسيو 

      

تقـو مؤسستكـ بتحديد ىامش الربح  16
لممنتج عمى أساس كمية المبيعات 

  .المتوقعة لممنتج 

      

تقـو مؤسستكـ بتحديد ىامش الربح  17
لممنتج عمى أساس مستوى دخوؿ 

 .العمبلء  

      

تعمؿ اإلدارة عمى تخفيض تكمفة مف  18
خبلؿ تخفيض التكاليؼ الخاصة 

 .بالتصميـ 

      

تعمؿ اإلدارة عمى تخفيض التكمفة مف  19
خبلؿ تصميـ يراعي خفض التكمفة 

 .أثناء اإلنتاج 
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 رقم
مدى تطبيق الشركة  :المجال الثاني

ألسموب محاسبة التكاليف عمى أساس 
 ABCاألنشطة

0% 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

لدى الشركة معرفة بنظاـ توزيع  1
 . (ABC)التكاليؼ حسب األنشطة 

      

لدى الشركة القدرة عمى الفصؿ بيف  2
 .التكاليؼ المباشرة وغير المباشرة

      

لدى الشركة القدرة عمى حصر  3
 .األنشطة التي يستنفذىا كؿ منتج

      

تضع الشركة مخطط تدفؽ األنشطة  4
. 

      

       .تقـو الشركة بتحديد تكمفة كؿ نشاط 5
تستخدـ الشركة معدالت تحميؿ  6

متعددة لتكاليؼ األنشطة تراعي 
العبلقة السببية بيف التكمفة واألنشطة 

 .المسببة ليا

      

تقسـ الشركة األنشطة إلى أنشطة  7
تضيؼ قيمة لممنتج وأنشطة ال 

 .تضيؼ قيمة لممنتج 

      

تعمؿ الشركة عمى تخفيض والحد مف  8
األنشطة التي ال تضيؼ قيمة لممنتج 

 .(تكاليؼ التخزيف والمناولة  )مثؿ 

      

تقـو الشركة بتخصيص التكاليؼ  9
 .غير المباشرة عمى األنشطة 

      

تقـو الشركة بإعادة تخصيص  10
تكاليؼ األنشطة عمى المنتجات 

 .والخدمات

      

يتـ إجراء عمميات تفتيش ورقابة عمى  11
المنتجات بصورة مستمرة لضماف 

 .الجودة

      

تخضع منتجات الشركة إلعادة ىندسة  12
بيف الفينة واألخرى سعيا لمتخمص مف 

 .اإلضافات التي ال تحقؽ قيمة لمزبوف 
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 رقم
مدى تطبيق الشركة  :المجال الثاني

ألسموب محاسبة التكاليف عمى أساس 
 ABCاألنشطة

0% 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

لدى الشركة القدرة عمى تحديد التكمفة  13
 .غير المستغمة مف األنشطة 

      

يوجد لدى الشركة دليؿ خاص بمراكز  14
 .التكمفة المستنفذة مف قبؿ مراكز اإلنتاج

      

يتـ تقسيـ المنتج إلى أنشطة فرعية  15
 .لتسييؿ تحديد تكمفة المنتج

      

إلى جانب أسموب  TQM))استخداـ أسموب  16
 .) ABC)التكاليؼ حسب األنشطة 

      

تتبنى اإلدارة منيج التحسيف المستمر  17
 .بصورة مستمرة 

      

إلى  (JIT)تستخدـ الشركة أسموب  18
جانب أسموب التكاليؼ حسب 

 .(ABC)األنشطة 

      

إلى جانب  (TC)استخداـ أسموب  19
أسموب التكاليؼ حسب األنشطة 

ABC)). 

      

لدى إدارة الشركة اقتناع بأىمية تطبيؽ  20
أسموب تخصيص التكاليؼ عمى أساس 

  .األنشطة

      

لدى إدارة الشركة القدرة عمى تشكيؿ  21
فريؽ متكامؿ لتوزيع التكاليؼ عمى 

  .أساس األنشطة

      

لدى إدارة الشركة القدرة عمى تحديد  22
العدد األمثؿ مف األنشطة ومسببات 

 .التكمفة لكؿ نشاط 

      

إدارة الشركة قادرة عمى إقناع الموظفيف  23
بمزايا التحوؿ إلى أي مف األساليب 

  .اإلدارة الحديثة

      

لدى إدارة الشركة القدرة عمى االستفادة  24
مف التطور التكنولوجي في تطبيؽ 

ABC)). 
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مدى تطبيق الشركة  :المجال الثالث رقم
 (JIT)ألسموب اإلنتاج حسب الطمب 

0% 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

لدى الشركة معرفة بأسموب اإلنتاج  1
 .(JIT)بالوقت المحدد 

      

تعمؿ شركتكـ عمى تخفيض كميات  2
المخزوف مف المواد األولية واإلنتاج 

 .النيائي

      

تعتمد الشركة عمى مجموعة مف  3
 .المورديف الموثوؽ بيـ 

      

تصنؼ اآلالت عمى ىيئة خبليا  4
 .تصنيع عمى أساس المنتجات

      

تسعى الشركة لجدولة اإلنتاج  5
  .بالوقت المحدد

      

لدى الشركة القدرة عمى توفير  6
متطمبات العمؿ بالوقت التي تظير 

 .الحاجة إلييا

      

لدى الشركة عماؿ قادريف عمى  7
جراء  التعامؿ مع اآلالت وا 
اإلصبلحات البسيطة والصيانة 

 .الروتينية لآلالت

      

تعمؿ الشركة عمى تخفيض والحد  8
التي ال تضيؼ قيمة  مف األنشطة
تكاليؼ التخزيف ) لممنتج مثؿ

 .(والمناولة

      

عماؿ الشركة قادريف عمى اكتشاؼ  9
األخطاء وتصحيحيا في الوقت 

 .المطموب

      

لدى الشركة فريؽ عمؿ تعاوني مسئوال  10
عف تنفيذ المياـ مع تنسيؽ أنشطتيـ 
مف اجؿ اإلبقاء عمى التدفؽ السمس 

 .لمعمميات

      

المسمر تسعى الشركة لمتحسيف  11
 .لتدفؽ المنتج
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مدى تطبيق الشركة  :المجال الثالث رقم
 (JIT)ألسموب اإلنتاج حسب الطمب 

0% 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

تسعى الشركة لمقضاء عمى الفاقد  12
 .أو اليذر في الموارد

      

تحفز الشركة العامميف عمى خطوط  13
اإلنتاج وتمنحيـ صبلحيات مناسبة 

 .إلنتاج منتجات ذات جودة عالية

      

تعمؿ الشركة عمى اختصار الوقت  14
 .المطموب ألداء العمؿ

      

تتبنى الشركة إستراتيجية تصميـ  15
 .وتحسيف المنتجات بصورة مستمرة

      

لتوزيع  ((ABCاستخداـ أسموب  16
التكاليؼ غير المباشرة بجانب 

 .(JIT)استخداـ 

      

يتـ العمؿ عمى استغبلؿ الوقت  17
المتاح لئلنتاج بشكؿ أمثؿ لتقميؿ 

 .اليذر في الوقت

      

الخدمة  ترتب اآلالت أو مكاتب 18
بطريقة تسمح باالستغبلؿ األمثؿ 

 .لمساحة العمؿ

      

يتـ ترتيب اآلالت أو مكاتب الخدمة  19
بحيث ال تسمح بوجود مخزوف 
إنتاج تحت التشغيؿ أو تراكـ 

 .الممفات

      

إلى  (TQM)استخداـ أسموب  20
جانب أسموب اإلنتاج بالوقت 

 . (JIT)المحدد 
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 رقم
مدى تطبيق الشركة  : الرابعالمجال 

ألسموب بطاقة األداء المتوازن 
(BSC) 

0% 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

يعد مفيـو نظاـ بطاقة األداء  1
مف المفاىيـ  ((BSCالمتوازف 

 .الحدية نسبيًا إلدارة الشركة 

      

رغبة اإلدارة في تحسيف قياس أداء  2
الشركة يزيد مف فرص تطبيؽ نظاـ 

(BSC). 

      

توفر إجراءات وأنظمة محاسبية  3
تتميز بالمرونة يساعد في تطبيؽ 

 .((BSCنظاـ 

      

 يساعد في توفير ((BSCتطبيؽ نظاـ  4
قاعد بيانات تساعد المستويات اإلدارة 
العميا باتخاذ القرارات الرشيدة يساىـ 

 .((BSCفي تطبيؽ نظاـ 

      

 ((BSCارتفاع تكمفة تطبيؽ نظاـ  5
 .ي الشركة ال يشكؿ عائقًا لتطبيقوف

      

النتائج المتوقعة مف تطبيؽ نظاـ  6
(BSC)  تفوؽ ارتفاع التكاليؼ

 .الناتجة عف تطبيقو 

      

توفير بيانات لئلدارة العميا لمشركة  7
بصورة شاممة عف عممياتيا يتطمب 

 .((BSCتطبيؽ نظاـ 

      

يساىـ في تعزيز  ((BSCتطبيؽ نظاـ  8
 .نظاـ الرقابة الداخمية لمشركة

      

توفر الموارد البشرية المؤىمة عمميًا  9
وعمميًا لدى إدارة الشركة يسيؿ 

 .((BSCتطبيؽ نظاـ 

      

تحميؿ  (BSC)يتطمب تطبيؽ نظاـ  10
واإلستراتيجية لمشركة وترجمتيا  الرؤية

 .عمى شكؿ أىداؼ إستراتيجية

      

في وضع  ((BSCيساىـ تطبيؽ نظاـ  11
 .الخطط اإلستراتيجية لمشركة

      



042 

 

 رقم
مدى تطبيق الشركة  : الرابعالمجال 

ألسموب بطاقة األداء المتوازن 
(BSC) 

0% 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

تضع الشركة مقاييس لؤلداء المالي  12
فييا ومدى تحقيؽ اليدؼ المالي 

 .لمشركة

      

يتـ قياس الخدمات الداخمية  في  13
الشركة والعمؿ عمى تطوير آلية 

 .العمؿ

      

تقـو الشركة بمتابعة األداء ومدى  14
 .تحقيقو لؤلىداؼ الموضوعة 

      

تعمؿ الشركة عمى تطوير نظـ  15
 .المعمومات بشكؿ مستمر

      

في  (BSC)يساىـ تطبيؽ نظاـ  16
استغبلؿ الموارد واإلمكانيات 
المتاحة بآليات تمكف مف تحقيؽ 

 .أرباح فوؽ المستوى المألوؼ 

      

تتخذ إجراءات فاعمة لتحقيؽ  17
االنسجاـ بيف العمميات الداخمية 

 .واألىداؼ العامة 

      

يوجد لدى الموظفيف فكرة واضحة  18
عف خصائص الشركة المينية 
والثقافية باإلضافة لئلمكانيات 

 .المادية 

      

يتـ مقارنة األداء الفعمي باألداء  19
المستيدؼ لموصوؿ إلى نتائج 
يمكف الحكـ بموجبيا عمى مدى 
نجاح الشركة في تحقيؽ أىدافيا 

 .اإلستراتيجية 

      

تجري عمميات تدقيؽ دورية عمى  20
 .فروع الشركة وبشكؿ منتظـ 

      

 



043 

 

 رقم
مدى تطبيق  : المجال الخامس

الشركة ألسموب إدارة الجودة الشاممة 
(TQM) 

0% 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

لدى إدارة الشركة دراية كافية  1
بأسموب الجودة الجودة الشاممة 

 .(TQM)باإلنتاج 

      

لدى إدارة الشركة تصور واضح  2
 .إلدارة الجودة الشاممة

      

لدى إدارة الشركة كفاءات بشرية  3
مؤىمة لتطبيؽ نظاـ الجودة 

 .الشاممة

      

تعمؿ الشركة عمى خمؽ بيئة ثقافية  4
 .مبلئمة لفمسفة إدارة الجودة الشاممة

      

تمتـز الشركة بتدريب العامميف  5
  .مياراتيـوتطوير 

      

لدى الشركة نظاـ فعاؿ لبلتصاالت  6
 .والتغذية العكسية

      

تستخدـ الشركة المدخؿ العممي في  7
 .حؿ المشاكؿ وتحسيف العمميات

      

تعمؿ الشركة عمى زيادة الكفاءة  8
أثناء العمؿ لتخفيض أخطاء 

 .التشغيؿ

      

تضع الشركاء مقاييس لرضا  9
جودة خدماتيا  المستيمكيف عف

 .ومنتجاتيا

      

تقـو الشركة بتعديبلت مستمرة في  10
عمميات اإلنتاج لتتبلءـ ومتطمبات 

 .الجودة

      

تعزز الشركة موقعيا التنافسي مف  11
خبل التركيز عمى تقديـ السمع 

 .والخدمات بجودة عالية

      

تخفض الشركة التكمفة عبر تخفيض  12
 .عدد الوحدات المعيبة والتالفة 

      



044 

 

 رقم
مدى تطبيق  : المجال الخامس

الشركة ألسموب إدارة الجودة الشاممة 
(TQM) 

0% 1%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

تطبؽ الشركة خطة واضحة  13
 .ومحددة األىداؼ تمتـز بالجودة

      

تنوع الشركة منتجاتيا لتمبية حاجات  14
 .ومتطمبات الزبائف

      

تسعى الشركة الكتساب رضا  15
 .الزبائف مف خبلؿ دراسة حاجاتيـ 

      

يتـ إشراؾ العامميف في وضع  16
 .الخطط وتحسيف الجودة واألداء 

      

يتـ إجراء عمميات تفتيش ورقابة  17
عمى المنتجات بصورة مستمرة 

 .لضماف الجودة

      

تتبنى الشركة إستراتيجية تصميـ  18
 .وتحسيف المنتجات بصورة مستمرة

      

لدى الشركة نقاط تفتيش في كؿ  19
إنتاجية بيدؼ الوصوؿ مرحمة 

 .إلنتاج نيائي جيد

      

لدى الشركة القدرة الكافية التي  20
تؤىميا لبلستجابة السريعة لمتطمبات 

 .العمبلء فيما بعد البيع 

      

لتوزيع  ABC))استخداـ أسموب  21
 .التكاليؼ غير المباشرة

      

تتبنى اإلدارة منيج التحسيف  22
 .المستمر بصورة مستمرة 

      

إلى  ((BSCاستخداـ أسموب  23
 .(TQM)جانب أسموب 

      

 

 

 



045 

 

 : رسالة تسييل الميمة (2ممحق )
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 قائمة بأسماء محكمي الستبانة: (3ممحق )

 الجامعة االسـ 
 جامعة فمسطيف خالد عيسى .د
 جامعة االزىر عمي النعامي.د
 جامعة األزىر جبر الداعور .د
 الجامعة االسبلمية نافذ بركات .د
 جامعة فمسطيف عصاـ البحيصي.د.أ

 الجامعة اإلسبلمية أ.د.سالـ حمس
 الجامعة اإلسبلمية د.ماىر درغاـ

 


