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  ملخص الدراسة

  الحدیثة بیئة التصنیع ظل في المالیة غیرالمالیة و  األداء مقاییس استخدام مدى
  .في قطاع غزة العاملة الصناعیة الشركات على میدانیة دراسة

 ومدى األداء لقیاس المقاییس المالیة وغیر المالیة استخدام مدى إبراز إلى هذه الدراسة هدفت
 هدافاأل ویمكن تقسیمها إلى األداء، تقییم مجال في فعالیةال لزیادة الحدیثة للتغیرات مالءمتها
، التغیرات الحدیثة ظل في المالیة التقلیدیة األداء مقاییس كفایة عدم إظهار :التالیة الفرعیة

 مقاییسال نوبی بینها التكامل ضرورة تقتضي والتي المقاییس غیر المالیة أهم على التعرفو 
 على رفالتع، وأیضًا الحدیثة التصنیع بیئة متطلبات مع مالءمتها ومدى األداء لقیاس المالیة

 .الصناعیة العاملة في قطاع غزة الشركات فيلهذه المقاییس  اإلداري مدى االستخدام
اعتمدت الباحثة على األبحاث والدراسات المتعلقة  الدراسةولغرض الوصول إلى تحقیق أهداف 

 ، باإلضافة إلى إجراء دراسة میدانیة على الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزةالموضوعب

نة بواقع استبانة بااست 60، وقد تم توزیع فأكثر أمریكي دوالر ملیون نصف رأسمالھا یبلغ والتي
   .منها استبانة 51واحدة لكل شركة صناعیة، وتم استرداد 

في الشركات  التقلیدیة المقاییس المالیة استخدام یتم :وخلصت الدراسة إلى العدید من النتائج منها
اها وأكثر بنسب مختلفة  الصناعیة العاملة في قطاع غزة ً  ثم المبیعات مقیاس نمو هو استخدام

یلیه الدخل  هو مقیاس نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة استخداماً  هاوأقل العائد على المبیعات،
لمقاییس غیر المالیة لألداء في ظل وكذلك األمر بالنسبة ل .المتبقي ثم العائد على حقوق الملكیة

مقیاس  هو هذه المقاییس استخداماً  وأكثر، ي تستخدم بنسب متفاوتةفه ةالحدیثبیئة التصنیع 
اء جودة عملیة اإلنتاج ثم مقاییس أد وخصوصًا السعي الكتساب عمالء جددرضا العمالء 

ة بالمرونة والتعلم تعلقوالمقاییس المبالتلوث استخداما المقاییس المرتبطة ها أقل، و والمنتجات
متوسطة تعوق دون  بنسبة والمعوقات الصعوبات بعض ت تواجھأن ھذه الشركا إال .واالبتكار

  .استخدامھا لھذه المقاییس
 الشركات مدراء لدى الوعي ضرورة تنمیة :وأوصت الدراسة على مجموعة من النقاط منھا

توسیع باالهتمام و  المالیة،باستخدام مقاییس تقییم األداء المالیة وغیر  غزة قطاع في الصناعیة
 العملو  ،متطلبات بیئة التصنیع الحدیثة الصناعیة وتطویر قدراتهم لمواكبةالشركات  إدراك إدارات

 جدوى من لها لما الشركات الصناعیة في أوسع بصورة المختلفة استخدام مقاییس األداء على
أهمیة استخدام  حول متخصصة تدریبیة دورات عقدأیضًا و  ،الشركات على تعود كبیرة ومنفعة

  .هذه المقاییس
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Abstract  
The Implied of using Financial and Non-financial Performance 

Measures in Modern Industrial Environment  

Field Study on Industrial Firms In Gaza Strip.  

This study aims to show the implied of using financial and non-financial 
performance measurement, and the appropriateness of the changes of modern 
environment to increase efficiency in the evaluation of performance. These 
goal can be divided into following sub-goals: show the inadequacy of 
traditional financial performance in of recent changes, to identify the most 
important non-financial performance measures, which require the integration 
between them and the financial performance measure in modern industry  
environment, and also identify the extent of the administrative use of these 
measures in industrial firms operating in Gaza Strip. 
 
To achieve these objectives the researcher adopted on previous research and 
studies on the subject, in addition to conducting a field study on industrial firms 
operating in Gaza Strip, which has a capital of half a million dollars or more, a 
questionnaire has been designed and distributed to 60 firms, one for each 
industrial firms, but 51was received. 
 
The study concluded many of the results such as: industrial firms operating in 
Gaza Strip are used traditional financial measures in different levels, the most 
measure commonly used is a sales growth, return on sales, and the least 
measure used is the debt equity ratio, residual  income and then return on 
equity. The same applies to non-financial performance measures in the modern 
industry environment, the most of these measures commonly used is a 
customer satisfaction, and the quality of the production process and products, 
the least commonly used measures associated with pollution and measures of 
flexibility, learning and innovation. However, these companies are facing some 
difficulties and obstacles without impeding the use of these measures. 

The study recommended a set of points including: development awareness 
among managers of industrial firms in Gaza Strip using financial and non-
financial performance measures, and interest in expanding the awareness of 
managers of industrial firms and develop their abilities to keep pace with the 
requirements of modern industry environment, and work to use measures of 
performance because of their feasibility and the benefit accruing to large firms, 
as well as specialized training sessions on the importance of using these 
standards. 
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  اإلهداء
 منه أستمد الذياألستاذ بدر  العزيز والدي إىلأهدي هذا العمل املتواضع 

 ووقوفه املستمر تشجيعهب حياتي يف يل عون خري كانوالذي  ،قوتي

  ...عون ودافعاً يل خري فكنت اآلن، إليه وصلت ما إىل أصل جبانيب لكي

 عن أصابعي وتنوء قلمي إىل والدتي احلبيبة اليت يعجزكما أهديه 

زرعتيه يف نفسي من حب للعلم واكتسابه  مبا وتقدير حب من أكنه لك ما تسطري
 يف احلسنة القدوة يل التعليمية، فكنت مسريتي أكمل أن على أصررت فكم

  ...العلم درجات أعلى إىل للوصول املثابرة
 ولساني عن شرح ما أكنه له قليب يعجز الذي حممد العزيز يزوج إىلو

أيضاً  آمنت فقد امرأة، عظيم رجل كل وراء بأن الكثري يؤمن كما، ووتقدير حب من
  ...مثلك امرأة ناجحة رجل كل وراء بأن

 ...حسن قرة عيين ومهجة قليب احلبيب ابينإىل و

 سندي يف هذه الدنيا وأخي ،غدير ونور ورؤى احلبيبات إىل أخواتيو
  ...حسن

  ...ي العزيزينوال يفوتين أن أتوجه هبذا اإلهداء إىل عمي وزوجة عم
 مشواري إلكمال جبانيب ووقف دعمين من كل إىلو

  ...العلمي

  الباحثة
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 وتقدير شكر

إلمتام هذه الدراسة، وهيأ يل من األساتذة واألهل من كان  وفقين الذي  احلمد
عوناً يل على إجنازها، وإتباعا هلدي النيب حممد صلى ا عليه وسلم يف قوله 

ا، والتحدث بالنعم شكر، وتركه كثري، ومن مل يشكر الناس مل يشكر يشكر ال من مل يشكر القليل، مل"
  .رواه أمحد "والفرقة عذاب ماعة رمحة،كفر، واجل

وبعد شكري ا تعاىل، فإن الواجب حيتم علي أن أخص بالشكر أستاذي الدكتور 
 ملوضوع اختياري أثناء لدعمهالذي تفضل باإلشراف على الدراسة ومحدي زعرب 

 فالتوجيهات ،الدراسة مبوضوع املتعلقة النقاطمن  للكثري ولتوضيحه له إعدادي وأثناء البحث

 من النظري اجلزء وأثناء إعداد البحث إعداد مرحلة يف منه هبا حظيت اليت السديدة

 هذه تطوير األثر يف أكرب هلا كان االستبيان إعداد أثناء القيمة مالحظاته وكذلك الدراسة،

عصام البحيصي  الدكتور كما أتقدم بالشكر اجلزيل لألساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة .الدراسة
   .لتفضلهما مبناقشة الرسالة وإثرائها مبالحظاهتم جرب الداعور  والدكتور

  .عليها القيمة مالحظاهتم األساتذة الذي تفضلوا بتحكيم االستبانة وإبداء لكل بالشكر أتوجه و
  .ىل مجيع الشركات الصناعية اليت تعاونت معنا، ومل تبخل علينا بوقتهاكما أتقدم بالشكر إ

وأخرياً أود أن أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان لكل من ساعدني ولو بالقليل من األهل 
واألصدقاء الذين شجعوني ووقفوا جبانيب، وأخص بالذكر زوجي حممد أبو حويلة 

فجزا ا اجلميع عين كل  .ة امليدانيةوأخي حسن أبو حويلة ملساعدهتما يل يف الدراس
  ...خري

  الباحثة                                                                                      
  أمل بدر أبو حويلة
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  ز  قائمة المحتویات

  ل  قائمة الجداول
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  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول 

  2  مقدمة

  2  مشكلة الدراسة
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  4  متغیرات الدراسة

  5  فرضیات الدراسة

  6  منهجیة الدراسة
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  مقاییس األداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة :الفصل الثاني
في ظل بیئة ا مقاییس األداء المالیة التقلیدیة وأهم االنتقادات الموجهة له: المبحث األول

  التصنیع الحدیثة
  مقاییس األداء المالیة التقلیدیة :القسم األول

  23  تمهید

  24  نسب السیولة والمدیونیة: أوالً 

  24  صافي رأس المال العامل

  24  نسبة التداول

  25  نسبة السیولة

  25  السیولة السریعة

  25  نسبة الدیون

  26  نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة

  27  نسب األداء اإلداري: ثانیاُ 

  27  نمعدل دوران المدینی

  27  معدل دوران المخزون

  28  معدل دوران مجموع األصول

  29  معدل دوران رأس المال العامل

  30  نسب الربحیة: ثالثاً 

  7  ة الدراسةمجتمع وعین

  17- 7  واألجنبیة العربیة الدراسات السابقة

  21   أهم ما یمیز الدراسة الحالیة
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  30  هامش الربح

  30  العائد على األصول

  30  العائد على حقوق الملكیة

  31  العائد على المبیعات

  31  نمو المبیعات

  31  القیمة السوقیة

  31  ارالعائد على االستثم

  31  الدخل المتبقي

  32  القیمة االقتصادیة المضافة

  أهم االنتقادات الموجهة إلى مقاییس األداء المالیة التقلیدیة :لقسم الثانيا

  33  االنتقادات الموجهة إلى مقاییس األداء المالیة التقلیدیة

  هابیئة التصنیع الحدیثة وأهم المالمح األساسیة ل: القسم الثالث

  37  ةالمقدم

  38  تطور أسالیب التصنیع الحدیثة

  39  تطبیق نظم التصنیع الحدیثة

  40  نظم التصنیع اآللیة

  41  المرنة نظم التصنیع

  42  المناسب الوقت في اإلنتاج نظام

  44  الوقت المناسب في اإلنتاج نظام عناصر

  45  اإلنتاج في الوقت المناسب نظام مزایا
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  45  الشاملة الجودة إدارة

  49  كالیف المستهدفةالت

  50  المبادئ األساسیة لنظام التكلفة المستهدفة

  52  )فلسطین -قطاع غزة(التنظیم الصناعي في مصانعنا 

  مقاییس األداء غیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة: المبحث الثاني

  53  المقدمة

  56  مقاییس الجودة: أوالً 

  57  مستوى رضاء العمالءمقاییس 

  58  س جودة التصمیممقایی

  59  مقاییس أداء جودة عملیة اإلنتاج والمنتجات

  59  مقاییس تحدید مستوى أداء المورد

  60  مقاییس المرونة واالبتكار والتعلم: ثانیاً 

  60  مقاییس مرتبطة بزمن التشغیل: ثالثاُ 

  60  مقاییس تخفیض المخزون: رابعاً 

  62  مقاییس خطیة اإلنتاج: خامساُ 

  63  مقاییس أداء التسلیم: سادساً 

  63  مقاییس مرتبطة بالتورید: سابعاً 

  63  مقاییس التكلفة: ثامناً 

  64  مقاییس التلوث: تاسعاً 

  65  مقاییس البحوث والتطویر: عاشراً 
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  قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول  رقم الجدول

 47 مكونات مفهوم إدارة الجودة الشاملة  )1(

 48 أهم مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي اتفق علیها الباحثون  )2(

 55 في بیئة التصنیع الحدیثة) غیلیةالتش(مقاییس األداء غیر المالیة   )3(

 70  مقیاس اإلجابات  )4(

 71 توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المسمى الوظیفي  )5(

  71  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي    )6(

  72  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر عدد سنوات الخبرة    )7(

  72  ممارسة الشركة لنشاطها توزیع عینة الدراسة حسب متغیر مدة    )8(

  73  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الشكل القانوني للشركة    )9(

)10(    
توزیع عینة الدراسة حسب متغیر قطاع الصناعة الذي تنتمي إلیه 

  73  الشركة

  74  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر موقع الشركة    )11(

  74  ال الشركةتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر حجم رأسم    )12(

  75  مدى معرفة عینة الدراسة بمقاییس األداء المالیة    )13(

  75  مدى معرفة عینة الدراسة بمقاییس األداء غیر المالیة    )14(

  77  مقاییس األداء المالیة: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول    )15(

المالیة في  مقاییس األداء غیر: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني    )16(
  78  ظل بیئة التصنیع الحدیثة
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)17(    
المعوقات والصعوبات التي : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث

تواجهها الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة وتحول دون 
  استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة

80  

ة مع المعدل معامل االرتباط بین معدل كل محور من محاور الدراس    )18(
  الكلي لفقرات االستبانة

81  

  82  )طریقة التجزئة النصفیة(معامل الثبات     )19(

  82  )طریقة ألفا كرونباخ(معامل الثبات     )20(

  83  أطوال الفترات    )21(

  Sample Kolmogorov-Smirnov(  86-1(اختبار التوزیع الطبیعي    )22(

  88  المالیة لألداء المقاییس: تحلیل فقرات المحور األول    )23(

)24(    
المقاییس غیر المالیة لألداء في ظل : تحلیل فقرات المحور الثاني

  91  بیئة التصنیع الحدیثة

)25(    
المعوقات والصعوبات التي تواجهها : تحلیل فقرات المحور الثالث

الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة وتحول دون استخدام 
  مالیةالمقاییس المالیة وغیر ال

94  

)26(    
مدى استخدام مقاییس األداء المالیة (تحلیل محاور الدراسة مجتمعة 

  96  )وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

)27(    
حول مدى  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع 
  إلى المسمى الوظیفي الحدیثة تعزى

97  

)28(    
حول مدى  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع 
  الحدیثة تعزى إلى المؤهل العلمي

98  
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)29(    
حول مدى  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

داء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع استخدام مقاییس األ
  الحدیثة تعزى إلى عدد سنوات الخبرة

99  

)30(    
حول مدى  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع 
  الحدیثة تعزى إلى مدة ممارس الشركة لنشاطها

100  

)31(    
حول مدى  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع 
  الحدیثة تعزى إلى حجم رأسمال الشركة

101  

)32(    
حول مدى  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

ة في ظل بیئة التصنیع استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالی
  الحدیثة تعزى إلى معرفة مقاییس األداء المالیة

102  

)33(    
اختبار شفیه للفروق المتعددة حسب متغیر معرفة مقاییس األداء 

  102  المالیة

)34(    
حول مدى  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

بیئة التصنیع استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل 
  الحدیثة تعزى إلى معرفة مقاییس األداء غیر المالیة

103  

)35(    
اختبار شفیه للفروق المتعددة حسب متغیر معرفة مقاییس األداء غیر 

  103  المالیة
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  :المقدمة

لمنافسة بین وازدیاد حدة ا وظهور التطور التكنولوجي السریعوتعقد هیاكلها التنظیمیة  دیاد حجم المشروعاتمع از 
المنشآت العاملة في مجاالت النشاط المختلفة، برزت الحاجة إلى تطویر المعلومات والبیانات المحاسبیة 
وضرورة توافرها بالشكل والقدر الذي یتالءم مع احتیاجات اإلدارة لمقابلة مشاكلها المتزایدة وبالكیفیة التي تتیح 

  .ئملها اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المال

بالتالي لم تعد وظیفة المحاسبة قاصرة على تقدیم المعلومات الالزمة للحكم على نتیجة النشاط وبیان المركز 
المالي بل أصبحت أداة لتسییر المنشآت وتوجیهها نحو تحقیق أهدافها والتي یتم تقریرها مقدما في شكل خطط 

ذها وتتم رقابتها وتقییمها أثناء التنفیذ وبعده، وعرف وسیاسات تترجم إلى برامج للموازنات التخطیطیة یبدأ بتنفی
 .هذا التطور في المحاسبة بالمحاسبة اإلداریة

المحاســبون تعــاني الكثیــر مــن  بهــا یتمســكالتــي نــرى أن هــذه المؤشــرات المؤشــرات المالیــة التقلیدیــة وبــالنظر إلــى 
داء غیر مقبول خاصة في عـالم متحـول یشـهد یم األیتق مما یجعل االعتماد علیها دون غیرها ألغراض االنتقادات

أداء  تقیــیمواقتصــادیة حــادة وصــراعات ثنائیــة شــدیدة ویعتبــر موضــوع قیــاس و  یومــًا بعــد یــوم تغیــرات تكنولوجیــة
والممارسین في  األعمال من أحد الموضوعات التي حظیت بمزید من االهتمام من جانب كل الباحثین مشروعات

ــــال ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــبة مجــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة واإل المحاســـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــواءاإلداریــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــد ســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــى حــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .دارة علـــ
 ة ومتزایـــدة فــي الوقــت الــراهن نظـــرایم أداء الشــركات علـــى وجــه الخصــوص أهمیــة كبیــر یــتق كمــا یحتــل موضــوع

أداء الشـركات  للتطورات التي طرأت على ظروف المنافسة العالمیة وما أحدثتـه مـن ضـغوط نحـو ضـرورة تحسـین
  .عالیة ورة وذات تقنیاتوما جلبته من فرص للدخول في األسواق وتقدیم منتجات متط

المقاییس المالیة والمقاییس غیر : أما بالنسبة للمقاییس المستخدمة لقیاس األداء فهي نوعین من المقاییس وهما
مقاییس األداء المالیة ومقاییس األداء غیر المالیة لزیادة فعالیة  المالیة لألداء حیث أنه من الضرورة التكامل بین

  .یم األداء والتحسین المستمریفي مجال تق اإلداریة دور المحاسبة

  :مشكلة الدراسة

 الصناعیة الشركات في المالیة غیرالمالیة و  األداء مقاییس استخدام مدى دراسة في الدراسة مشكلة طبیعة تتمثل
 فقط ولیس تقییم األداء في نجاح من تحققه وما المالیة غیر المقاییس أهمیة مدى على والتعرف ،في قطاع غزة
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 مجال في فعالیةال تتحقق وحتى. الداخلي للشركة باألداء تهتم التي التقلیدیة المالیة األداء مقاییس على االعتماد
  .المالیة غیر األداء ومقاییس المالیة األداء مقاییس بین التكامل ضرورة األمر یتطلب األداء تقییم

  :وبناء ً علیه یمكن تلخیص مشكلة الدراسة  بالسؤال التالي

ا مدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة في الشركات الصناعیة م
  العاملة في قطاع غزة؟

  :ویمكن أن یتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیة

 ما مدى تطبیق الشركات الصناعیة في قطاع غزة لمقاییس األداء المالیة؟ .1
 ت الصناعیة في قطاع غزة لمقاییس األداء غیر المالیة؟ما مدى تطبیق الشركا .2
 ما أهمیة استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة في تحقیق الفعالیة في مجال تقییم األداء؟ .3
ما هي الصعوبات التي تواجه الشركات الصناعیة التي تحد من استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر  .4

  تقییم األداء لهذه الشركات؟المالیة  وبالتالي من فعالیة 

 : أهمیة الدراسة

  :تنبع أهمیة الدراسة في أنها تبحث في األتي

مناقشة بعض االنتقادات التي وجهت لمقاییس األداء المالیة التقلیدیة وكیف یمكن مساندتها بالمقاییس  .1
 .غیر المالیة واالعتماد علیها عند قیاس أداء الشركات الصناعیة في قطاع غزة

وأهمیة استخدام النماذج  ،ستخدام اإلدارة للمقاییس المالیة وغیر المالیة عند قیاس أداء شركاتهامدى ا .2
 .الحدیثة التي تقتضي ضرورة التكامل بین المقاییس المالیة وغیر المالیة عند قیاس أداء شركاتها

األداء من خالل حاجة الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة إلى زیادة الفعالیة في مجال تقییم  .3
 .استخدام المقاییس غیر المالیة الحدیثة بجانب المقاییس المالیة

مدى اهتمام الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة باستخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة في مجال  .4
في هذه ومحاولة التعرف على مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة المستخدمة فعلیًا  ،تقییم أدائها

 .الشركات
 .معوقات تطبیق واستخدام هذه المقاییس في الشركات .5
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  :أهداف الدراسة

للتغیرات  مالءمتها ومدى األداء لقیاس المقاییس المالیة وغیر المالیة استخدام مدى إبراز إلى الدراسة هدفت
  :التالیة الفرعیة األهداف اللخ من تحقیق ذلك ویتم ،األداء تقییم مجال في فعالیةال لزیادة الحدیثة المعاصرة

 . المعاصرة البیئیة المتغیرات ظل في المالیة التقلیدیة األداء مقاییس كفایة عدم إظهار - 1
 األداء مقاییس وبین بینها التكامل ضرورة تقتضي والتي لألداء المقاییس غیر المالیة أهم على التعرف  - 2

  . المعاصرة والتحدیات الحدیثة التصنیع ةبیئ متطلبات مع مالءمتها ومدى األداء لقیاس المالیة
 الشركات في األداء قیاس في المالیة وغیر المالیة للمقاییس اإلداري مدى االستخدام على التعرف  - 3

 .الصناعیة العاملة في قطاع غزة
  :متغیرات الدراسة

  :المتغیرات المستقلة    

  .ئة التصنیع الحدیثةوهي مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة التي تتالءم مع بی

 :مقاییس األداء المالیة التقلیدیة ومنها -
  نسبة السیولة والسیولة  ،نسبة التداول ،صافي رأس المال العامل(نسب السیولة والمدیونیة ومنها

 )نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة ،نسبة الدیون ،السریعة
  معدل دوران مجموع  ،ن المخزونمعدل دورا ،معدل دوران المدینین(نسب األداء اإلداري ومنها

 )معدل دوران رأس المال العامل ،األصول
  العائد على  ،النمو الصافي في المبیعات ،نمو المبیعات ،العائد على األصول( نسب الربحیة

الدخل  ،القیمة االقتصادیة المضافة ،العائد على االستثمار ،العائد على حقوق الملكیة ،المبیعات
 ).القیمة السوقیة للشركة ،المتبقي) الربح(

 :مقاییس األداء غیر المالیة في بیئة التصنیع الحدیثة ومنها -
  مقاییس أداء جودة عملیة اإلنتاج والمنتجات ،مقاییس مستوى رضا العمالء(مقاییس الجودة ومنها، 

 ).مقاییس تحدید مستوى أداء المورد
 مقاییس المرونة واالبتكار والتعلم 
 مقیاس زمن التجهیز  ،مقیاس كفاءة دورة التشغیل(طة بزمن التشغیل ومنها مقاییس األداء المرتب

عداد اآلالت لإلنتاج ٕ  ).مقیاس زمن توقف اآلالت ،وا
 مقاییس تخفیض المخزون 
 مقاییس خط اإلنتاج 
 مقاییس أداء التسلیم 
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 المقاییس المرتبطة بالتورید 
 مقاییس التكلفة 
 التلوث 
 البحوث والتطویر. 

   المتغیرات التابعة

مدى استخدام الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة لمقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة 
  .التصنیع الحدیثة

  :فرضیات الدراسة

   :التالیة یاتالفرضیمكن وضع  ،اسةر الد ومشكلة باالعتماد على أهداف

  : الفرضیة األولى

  .في مجال تقییم األداءالمالیة  األداء مقاییس العاملة في قطاع غزة الصناعیة لشركاتاستخدم ت

  :الفرضیة الثانیة

في  الیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثةالم غیر األداء مقاییس العاملة في قطاع غزة الصناعیة لشركاتاستخدم ت 
  .مجال تقییم األداء

  :الثالثة الفرضیة

مقاییس األداء المالیة   استخدام تحد من وصعوبات معوقات غزة قطاع في العاملة الصناعیة الشركات تواجه 
  .وغیر المالیة

  :الفرضیة الرابعة

في استجابة عینة الدراسة حول مدى استخدام مقاییس   05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
المؤهل  ،الوظیفيالمسمى : ةاألداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة  تعزى للمتغیرات التالی

مدة ممارسة الشركة لنشاطها، حجم رأسمال الشركة، معرفة مقاییس األداء المالیة،  ،عدد سنوات الخبرة ،العلمي
  .معرفة مقاییس األداء غیر المالیة

  : نموذج  الدراسة

  .ابعنموذج الدراسة بأبسط أشكاله یبین المتغیرات المستقلة والمتغیر الت) 1(یوضح شكل رقم
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  )1(شكل رقم

 نموذج الدراسة

  

  
  والمدیونیة نسب السیولة

  نسب األداء اإلداري
  نسب الربحیة

  
  مقاییس الجودة

  مقاییس المرونة واالبتكار
  مقاییس زمن التشغیل

  مقاییس تخفیض المخزون
  مقاییس خط اإلنتاج
  مقاییس أداء التسلیم

  مقاییس مرتبطة بالتورید
  التكلفةمقاییس 
  التلوث

  البحوث والتطویر

  

   إعداد الباحثة: المصدر

 :الدراسة منهجیة

في الدراسة النظریة ویتم ذلك ویتمثل ، المنهج الوصفي التحلیليإتباع  تم الدراسة أهداف تحقیق اجل من
 وذلكراسة فیه الحصول على المعلومات المختلفة الخاصة بالجوانب النظریة والعلمیة المتعلقة بموضوع الد

 الدراسة، بموضوع والدوریات المتعلقة السابقة والدراسات واألبحاث والمراجع الكتب على اإلطالع خالل من
 لدراسة استبیانات بتوزیع المیداني الجانب في البحثومن ثم  .المختلفة االلكترونیة للمواقع باإلضافة
 وتحلیلها تفریغها ثم ومن ،الدراسة موضوع في الالزمة المعلومات وتجمیع وحصر الدراسة مفردات

  واستخدام اإلحصائي) SPSS )Social Science  Package for Statisticalباستخدام برنامج 
 الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات قیمة ذات لدالالت الوصول بهدف المناسبة اإلحصائیة االختبارات

 .وبالتالي الخروج بالنتائج والتوصیات

 المتغیر التابع المتغیر المستقل

مدى استخدام الشركات الصناعیة العاملة  مقاییس األداء المالیة
في قطاع غزة لمقاییس األداء المالیة 
وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع 

 .الحدیثة

 لیةمقاییس األداء غیر الما
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  :مجتمع وعینة الدراسة

محاسبي الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة والتي یزید حجم رأسمالها عن و یضم مجتمع الدراسة مدراء 
وذلك حسب قائمة بأسماء الشركات صادرة عن وزارة االقتصاد  ،شركة 60نصف ملیون دوالر ویبلغ عددها 

  :أسالیب إحصائیة مختلفة منها باستخداموسیتم اختبار الفرضیات  ،الوطني

 .)النسب المئویة –التكرارات (الجداول التكراریة  .1
 .مقیاس لیكرت الخماسي .2
 .المتوسط المرجح .3
 .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة معادلة سبیرمان براونو اختبار ألفا كرونباخ  .4

  .معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات .5

  .)Sample K-S -1(الطبیعي أم ال سمرنوف لمعرفة نوع البیانات هل تتبع التوزیع -اختبار كولومجروف .6

  :الدراسات السابقة

  :الدراسات العربیة

  . " للمنظمات المؤسسي األداء وتقییم لقیاس محاسبي نموذج"بعنوان )  2001 ،عبد المنعم(دراسة  -1

 محالدراسة مال وقدمت وأبعادها، مستویاتها كافة على للمنظمات المؤسسي األداء وتقییم قیاس إلى الدراسة هدفت
 : یلي ما الدراسة هذه إلیها النتائج التي خلصت أهم ومن .ةالعملی لهذه مقترح محاسبي نموذج إطار

   اإلستراتیجیة األعمال ووحدات واألنشطة األفراد مستویات على األداء محصلة هو المؤسسي األداء أن .1
 .المستویات هذه تغطي أن بد ال علیها االتفاق یتم التي المقاییس فإن وبالتالي ككل، والمؤسسة

 .بالمنظمة التشغیلي والمستوي اإلستراتیجي المستوي أیضاً  تغطى أن بد ال المقاییس أن  .2
نقاط  من تتضمن بما الداخلیة البیئة :تشمل للمقاییس الرئیسیة المحاور فإن اإلستراتیجي المستوي على  .3

 بما الخارجیة والبیئة التنافسیة، رةالقد زیادة وأسالیب المستمر التحسین وعملیات الضعف ونقاط القوة
 .بالمنظمة المرتبطین المصلحة أصحاب باحتیاجات الوفاء وأسالیب وتهدیدات فرص من یتضمنه

 النقدیة والتدفقات والتكلفة الربحیة :تشمل للمقاییس األساسیة المحاور فإن التشغیلي المستوي على .4
 .والمنافسین وردینوالم والعمالء والعاملین والتطویر والزمن والجودة

 .بالمنظمة المالیة وغیر المالیة الجوانب تغطي أن بد ال المختارة المقاییس إن .5
 بكافة للمنظمات المؤسسي األداء وتقییم قیاس تكامل في أساسیاً  ركناً  تمثل المقارن القیاس عملیة إن .6

  .وأشكالها أنواعها
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األداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة من خالل مدخل مقترح لتقییم "بعنوان ) 2001 ،أبو خشبة(دراسة  -2
  "التكامل بین المقاییس المالیة والمقاییس غیر المالیة

إلى التعرف على أهم االنتقادات الموجهة إلى مقاییس األداء المالیة التقلیدیة والتي أصبحت  دراسةال ههدف هذتو 
صائص وأهداف مقاییس األداء الجدیدة غیر وتحدید دوافع وخ ،ال تتماشى مع متطلبات بیئة التصنیع الحدیثة

وتقدیم مدخل مقترح لتقییم األداء من خالل التكامل بین المقاییس المالیة والمقاییس غیر المالیة لزیادة  ،المالیة
  . فعالیة دور المحاسبة اإلداریة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

داء المالیة التقلیدیة أصبحت غیر مالئمة وال تتماشى ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أن مقاییس األ
مع متطلبات بیئة التصنیع الحدیثة ألنها مقاییس تركز بالدرجة األولى على النتائج المالیة فقط دون االهتمام 

وقد قدمت الدراسة مدخال مقترحا لتقییم األداء من خالل التكامل بین مقاییس األداء المالیة  ،بمسببات األداء
المقاییس غیر المالیة لزیادة فعالیة دور المحاسبة اإلداریة في مجال تقییم األداء والتحسن المستمر وذلك من و 

نموذج : خالل استخدام عدة نماذج لتقییم األداء والتي تجمع بین األداء المالي واألداء غیر المالي والمتمثلة في
) المقاییس المرجعیة( المقارنة باألفضلونموذج  ، balanced scorecard modelالقیاس المتوازن

benchmarking model ،  ونموذج معدل االنجازthroughput rate model  . ولن یتحقق هذا التكامل
  .دراسةام هذه النماذج المقترحة في الإال من خالل استخد

 التنافسیة القدرة تدعیم في اإلداریة للمحاسبة الحدیثة األسالیب دور" بعنوان ) 2002 منصور،( دراسة -3
 "للمنشاة

 التنافسیة المنشات قدرة تدعیم في اإلداریة المحاسبة في الحدیثة األسالیب دور توضیح إلى الدراسة هذه هدفت
  .للموضوع تحلیلیة دراسة إجراء خالل من وذلك

عداد ألسالیبها المنشأة تطویر ضرورة إلىت الدراسة توصل النتائج تحلیل وبعد  ٕ  تتفاعل حدیثة استراتیجیات وا
 أولویات على التركیز وضرورةة، واالجتماعی واالقتصادیة البیئیة المتغیرات وخصائص لمتطلبات وتستجیب
  .ةالتنافسی القدرة لتحقیق األولویات من التكلفة إستراتیجیة إدارة تكون بحیث األهداف

ا باعتبارها الحدیثة اإلداریة المحاسبة أسالیب دور تفعیل على العمل بضرورةت الدراسة وأوص  ّ  للمعلومات نظام
عداد الشاملة الجودة أسلوب واستخدام للمنشأة، التنافسیة القدرة إستراتیجیة تحقیق في ٕ  ضوء في المعاییر وا

 تطبیق وضرورة. والتقییم الرقابة مجال في المالءمة والصالحیة لتحقیق اإلداریة للمحاسبة الحدیثة األسالیب
 االتفاقیات تطبیق ظل في التنافسیة القدرة لتحقیق المصریة المنشآت في الحدیثة یةاإلدار  المحاسبة أسالیب

  .العالمیة االقتصادیة
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 المملكة في الصناعیة المنشآت في اإلداریة المحاسبة أسالیب تطبیق" بعنوان ) 2002الملحم،( دراسة -4
 "السعودیة العربیة

 استخدام حول السعودیة الصناعیة المنشآت في اتالحساب مسئولي رأى استقصاء إلى الدراسة هذه هدفت
 إلى الدراسة تتوصل وقد وحدیثة، تقلیدیة أسالیب إلى تصنیفها تم والتي اإلداریة المحاسبة أسالیب من مجموعة

 وأیضا بالمملكة، الصناعیة المنشآت في اإلداریة المحاسبة أسالیب في استخدام ضعف یوجد عام بشكل انه
 فروق وجود الدراسة وبینت الحدیثة، األسالیب من اكبر بصورة التقلیدیة اإلداریة حاسبةالم أسالیب تستخدم
ا"  المنشأة حجم حیث من اإلداریة المحاسبة أسالیب استخدام في معنویة ّ  أو" السنویة المبیعات بحجم عنه معبر

 ."مشتركة أو كاملة سعودیة ملكیة"الملكیة  نوعیة حیث من

 خالل من الصناعیة الشركات في الداخلي األداء تقییمل مقترح إطار نحو" بعنوان ) 2003فودة،( دراسة -5
 "میدانیة دراسة" TQM" مفهوم إدارة الجودة الشاملة" JIT"الوقت  ضبط تقنیة أسلوب بین التكامل

 بین  التكامل من خالل الصناعیة الشركات في الداخلي األداء تقییمل مقترح إطار بناء إلى الدراسة هذه هدفت
JIT" "و "TQM" المتوازن  األداء مقیاس خالل من ذلك ویتحقق"BSC" على یحتوى شامل إداري نظام باعتباره 

 یجب انه إلى توتوصل ،واالستنباطي االستقرائي المنهجین الدراسة تواتبع .األداء مقاییس من شاملة مجموعة
 التكلفة إدارة منهج خالل من المستحدثة الفنیة واألسالیب الحدیثة التصنیع نظم في المطلوبة التغیرات دراسة

 أنشطة وجدولة ترتیب: يوه خصائص بعدة JIT""تطبق  التي الشركات تتصف أن اإلستراتیجیة، وضرورة
 بالحسبان األخذ وضرورة للعاملین، الوظیفیة المهام وتحدید اإلنتاج والتهیئة، جدولة اإلعداد أوقات اإلنتاج، تحدید

 وهذا المصریة الصناعیة للشركات الداخلي األداء تقییم عند المالیة للمقاییس باإلضافة مالیةال غیر المقاییس
 . المتوازن األداء بطاقة مقیاس خالل من یتحقق

 تواجه مشاكل توجد وانه المعاصرة، المفاهیم أو باألسالیب العینة أفراد لدى درایة توجد ال انه إلى وتوصل
 التكامل درجة بأهمیة الوعي زیادة بضرورة وأوصى المصریة، الصناعیة للشركات يالداخل األداء تقییم مقاییس

 محل الصناعیة للشركات الداخلي األداء تقییم الشاملة لغرض الجودة إدارة ومفهوم الوقت ضبط تقنیة أسلوب بین
 وتحدید قیمة یفتض التي األنشطة تحدید :وهما محورین خالل من الداخلي األداء بقیاس واالهتمام الدراسة،
  .قیمة تضیف التي التكالیف
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 المالیة وغیر المالیة المحاسبیة المقاییس لجمع عملي إطار"بعنوان ) 2004البشتاوي،(دراسة  -6
  )"األردنیة البنوك في میدانیة دراسة( المعلوماتیة وعصر المنافسة ضوء في لألداء )التشغیلیة(

  :إلى تحدید ما یأتي دراسةهدف الت

 .لمنافسة وتكنولوجیا المعلومات على نظم قیاس أداء منظمات األعمالدور ا .1
من قبل مدیري ) التشغیلیة(ترتیب مستویات االنتفاع من المقاییس المحاسبیة المالیة وغیر المالیة  .2

 .المصارف
 .آلیة التغذیة العكسیة ونظم قیاس األداء المعاصر لمنظمات األعمال .3
تي المقاییس المحاسبیة المالیة وغیر المالیة بهدف الوصول إلى نقاط الدور السلوكي والتنظیمي لمجموع .4

 .التفاعل االیجابي بین أفراد المنظمة واإلدارة العلیا من جهة والمالكین من جهة أخرى
 و المالیة المحاسبیة المؤشرات یتضمن األداء تقییمل نظام اقتراح إلى أدى ذلك فإن الدراسةومن خالل أهداف   

 (ABC/M) األنشطة  أساس على واإلدارة التكالیف نظم تطبیق خالل من ذلك ویتحقق ،)التشغیلیة( یةالمال غیر
   (BSC). المتوازنة بطاقة العالمات نظام علیه یطلق والذي

وعقد مجموعة من  ،على أسلوب استمارة االستبانة هاولغرض الوصول إلى تحقیق أهداف دراسةال تواعتمد
لغرض تعریفهم بأهداف  - عینة الدراسة -األردنیةشخصیة مع عدد من مدیري البنوك اللقاءات والمقابالت ال

البنوك التجاریة ومصارف االستثمار العاملة في  -وقد شملت عینة الدراسة القطاع المصرفي. اوفرضیاته الدراسة
  .بنكا تجاریا واستثماریا عامال في األردن) 21(حیث شملت  -المملكة األردنیة الهاشمیة

 العصر متطلبات ضوء في كافیة تعد لم البنك أداء تقییمل المالیة المحاسبیة المقاییس أن إلى دراسةال تخلص قدو 
 بعضها مع لتصبح المالیة المحاسبیة إلى باإلضافة تشغیلیة مقاییس تستخدم أن البنوك إدارة على وعلیه الحالي
ا  محور العمالء، محور المالي، المحور :يالمحاور وه من مجموعة في تتمثل شاملة أداء مقاییس بعضً

 والذي لألداء المتوازنة العالمات بطاقة نظام بمجموعها تشكل  -والنمو التعلم ومحور الداخلیة والمراحل العملیات
ا یعد ً ا نظام ً   .والمعلوماتیة بالمنافسة تتصف بیئة في الشامل األداء تقییمل مناسب

والعمل على  ،دمات مصرفیة جدیدة لغرض المحافظة على العمیلبضرورة ابتكار خ الدراسة ت، أوصوأخیرا
تخفیض التكالیف الناجمة عن التحول نحو استخدام التقانات اإللكترونیة الحدیثة من خالل رفع نسبة المتعاملین 

 والعمل على تطبیق نموذج ،والتوسع في تطبیق مفهوم البنوك الشاملة ،بها ورفع إنتاجیة العاملین في المصارف
البطاقات المتوازنة لقیاس كفاءة األداء الشاملة للمصرف والذي یركز على شمولیة األداء المصرفي ولیس التركیز 

  .على المحور المالي فقط
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مدى تأثیر المدخل الشرطي في تطبیق نظم وأسالیب المحاسبة "بعنوان ) 2004 ،العطاس(دراسة  -7
  )دراسة میدانیة على المنشآت الصناعیة السعودیة. ("یةاإلداریة الحدیثة بغرض ترشید القرارات اإلدار 

ز  دراسةهدف الت إلى وصف نظم الرقابة اإلداریة المستخدمة في بعض المنشآت الصناعیة السعودیة والتي تتمیّ
باستخدام نظم تصنیع متقدمة في عملیاتها اإلنتاجیة، وذلك إلیجاد تفسیر لألسباب والمبررات التي أدت إلى أن تأخذ 

وكذلك التعرف على واقع الممارسات العملیة في تطبیق نظم . لك النظم في كل منشأة الشكل الموجود فیها حالیاً ت
كما تهدف الدراسة . وأسالیب المحاسبة اإلداریة باعتبارها جزءًا ال یتجزأ من أنظمة الرقابة اإلداریة في تلك المنشآت

بالدراسة على تبنّي استخدام تلك األسالیب والنظم في التخطیط أیضًا إلى بیان أثر المتغیرات الشرطیة المحددة 
  .والرقابة وتقییم األداء واتخاذ القرارات

لفة لتحدید صحة اإلطار النظري دراسة خمسة حاالت لمنشآت تمثل قطاعات صناعیة مخت دراسةال توقد تناول
شملت الدراسة زیارات میدانیة لعدد من . ةحول تأثیر المتغیرات الشرطیة في تصمیم نظم الرقابة اإلداری دراسةلل

وقد تم تجمیع . وقد اقتصرت الدراسة على المنشآت الكبیرة فقط. المنشآت العاملة في مدینتي جدة وینبع الصناعیة
البیانات بواسطة قائمة استقصاء ذات أسلوب اإلجابات المقفلة والمفتوحة، تم تطویرها استنادًا إلى مجموعة من 

وقد ركزت األسئلة على قیاس . تم الحصول علیها من مراجعة الدراسات السابقة في هذا الموضوع األفكار التي
البیئة، والتقنیة، والهیكل التنظیمي، والثقافة التنظیمیة، والملكیة، والحجم، : مجموعة من المتغیرات الشرطیة مثل

والممارسات الحالیة لنظم معلومات المحاسبة وكذلك مجموعة أسئلة تهدف إلى التعرف على األسالیب . واإلستراتیجیة
وخلصت الدراسة إلى أن العدید من نظم وأسالیب المحاسبیة اإلداریة ال تستخدم في التطبیق .  اإلداریة في كل منشأة

العملي كأدوات للرقابة اإلداریة، وأن بعض تلك األسالیب یرجع استخدامها أساسًا إلى تأثیر المتغیرات الشرطیة مثل 
  .حجم والثقافة التنظیمیة ونوع الملكیةال

التصنیع  ضوء مستجدات بیئة مدى فعالیة المحاسبة عن اإلنجاز في"بعنوان ) 2004 ،مؤمنة(دراسة  -8
  )على الشركات الصناعیة بمدینة جدةدراسة میدانیة (". الحدیثة

ة وأثرها على نظام التكالیف، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز وتشخیص أهم المستجدات في بیئة التصنیع الحدیث
وتقییم مدى فاعلیته في توفیر المعلومات المالئمة لمساعدة اإلدارة في ترشید القرارات وتقییم األداء واستكشاف 
إمكانیة تطبیق المحاسبة عن اإلنجاز كأداة لتقییم األداء بالمنشآت الصناعیة بالمملكة والوقوف على أهم معوقات 

  .التطبیق وتحلیلها

قد عكست الدراسة المیدانیة اعتماد المنشآت الصناعیة على تطبیق نظم التصنیع المتقدمة ووجود العدید من ول
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االنعكاسات للتغیرات التكنولوجیة على نظام التكالیف بهذه المنشآت، كما أوضحت الدراسة تبني بعض المنشآت 
سة المیدانیة وجود العدید من القیود التي وقد عكست أیضا نتائج الدرا. لمدخل المحاسبة عن اإلنجاز%) 66.7(

 الدراسةلذلك توصى . تعوق العملیات اإلنتاجیة و التي تؤثر على معدل اإلنجاز الكلى في المنشآت السعودیة
بضرورة االهتمام بتطبیق مدخل المحاسبة على اإلنجاز كمدخل لتوفیر معلومات تكالیفیة بهدف ترشید القرارات 

  .یاس و تقییم األداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة وتزاید المنافسة العالمیة اإلداریة و ألغراض ق
 المحاسبة دور فعالیة لزیادة المالیة غیر األداء مقاییس استخدام أهمیة"بعنوان ) 2005 ،غوث(دراسة  -9

   ".جدة ةمدین في السعودیة الصناعیة المنشآت على میدانیة دراسة الحدیثة بیئة التصنیع ظل في اإلداریة

 التغیرات المعاصرة مع مالءمتها ومدى األداء لقیاس الحدیثة النماذج استخدام أهمیة إبراز إلى دراسةال هدفت
 الفرعیة األهداف خالل من تحقیق ذلك ویتم ،األداء تقییم مجال في اإلداریة المحاسبة دور لزیادة فعالیة الحدیثة
  :التالیة

  . المعاصرة البیئیة المتغیرات ظل في مالیة التقلیدیةال األداء مقاییس كفایة عدم إظهار .1
 المالیة األداء مقاییس وبین بینها التكامل ضرورة تقتضي والتي الحدیثة لألداء النماذج أهم على التعرف .2

  . المعاصرة والتحدیات الحدیثة التصنیع بیئة متطلبات مع ومدى مالءمتها األداء لقیاس
 المنشآت في األداء قیاس في المالیة وغیر المالیة للمقاییس إلداريا مدى االستخدام على التعرف .3

 . الصناعیة السعودیة
 المنشآت في اإلداریة دور المحاسبة فعالیة زیادة في المالیة غیر األداء مقاییس أهمیة مدى على التعرف  .4

 .السعودیة الصناعیة
 ،جدة بمدینة السعودیة الصناعیة المنشآت على میدانیة دراسة إجراء فقد تم دراسةال من العام للهدف وتحقیقا

منشاة صناعیة في ) 411(ویتكون مجتمع الدراسة من منشات القطاع الصناعي بمدینة جدة والتي تتكون من 
وقد تم توزیع  ،منشأة) 120(باختیار عینة عشوائیة حجمها  الدراسةوقامت  ،المنطقة الصناعیة بمدینة جدة

  .اقع استمارة واحدة لكل منشأة صناعیة موجهة لقسم المالیةاستمارة استبیان بو ) 120(

جراء ،االستقصاء قوائم باستخدام الدراسة بهدف البیانات الخاصة تجمیع وتم ٕ مع  الهاتفیة االتصاالت بعض وا
 اإلحصائیة من األسالیب مجموعة باستخدام البیانات هذه اختبار وتم ،المنشآت تلك عن المسئولین من عدد

  .الدراسة فروض خطأ أو صحة مدى الختبار وذلك ،ةالمستخدم
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 تقییم في مجال الحدیثة التصنیع بیئة في التقلیدیة المالیة األداء مقاییس كفایة عدم الدراسة نتائج ومن أهم 
 تقییم مجال في اإلداریة دور المحاسبة فعالیة وأن ،المالیة غیر األداء مقاییس إلى بحاجة المنشآت وأن ،األداء
  .المالیة غیر األداء ومقاییس األداء المالیة مقاییس بین التكامل خالل من إال تتحقق لن اءاألد

 إطار في اإلداریة المحاسبة أسالیب لتطویر الحدیثة االتجاهات" بعنوان)  2005 التمبكتي،( دراسة - 10
 ."جدة بمدینة السعودیة الصناعیة الشركات على بالتطبیق تحلیلیة انتقادیه دراسة المالئمة مفهوم

 المحاسبة أسالیب إلي الشدیدة االنتقادات توجیه إلى أدت التي األسباب وتحلیل دراسة إلى الدراسة هذه هدفت
 هذه استخدام انتشار مدى و اإلداریة المحاسبة في الحدیثة األسالیب دراسة إلي إضافة التقلیدیة، اإلداریة

  .الصناعیة المنشات في األسالیب

والدراسة التطبیقیة وتسعى للتحقق من  ،الدراسة النظریة: على أسلوبین افي سبیل تحقیق أهدافه ةدراسال تاعتمد
ومدى مساهمتها في عملیة اتخاذ القرارات ) التقلیدیة منها والحدیثة(مدى استخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة 

التي  الدراسةستقصاء توجه إلى عینة واالتجاهات المستقبلیة إلمكانیة التطبیق، وذلك عن طریق عمل استمارة ا
تشمل المدیرین والمحاسبین اإلداریین والمحاسبین المالیین في الشركات السعودیة العاملة في مجال التصنیع 

  .بعد ذلك بمعالجة وتحلیل البیانات المتحصل علیها باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة الدراسةوقامت 

 من أكثر التقلیدیة اإلداریة المحاسبة أسالیب تستخدم السعودیة الصناعیة الشركات أن إلىالدراسة  توصلت وقد
 الشركات وأن والحدیثة، التقلیدیة األسالیب استخدام بین تجمع الشركات بعض وأن الحدیثة لألسالیب استخدامها
 تأثیر هناك لیس وأنه قادمة،ال السنوات في الحدیثة األسالیب واستخدام للتغییر االتجاه تعتزم السعودیة الصناعیة

 اإلداریة المحاسبة ألسالیب استخدامها مدى على بها تعمل التي والبیئة وملكیتها الشركة حجم من لكل قوي
  .الحدیثة

 المساهمة في الشركات اإلداریة المحاسبة أسالیب استخدام مدى دراسة" بعنوان) 2007 ،زعرب( دراسة - 11
 )میدانیة دراسة( ."غزة قطاع في الصناعیة

 اإلداریة، المحاسبة غزة ألسالیب قطاع في الصناعیة الشركات تطبیق مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
ا، والنجاز األكثر األسالیب تلك من أي ومعرفة استخدامها، ومجال  المنهج بإتباع ت الدراسةقام ذلك شیوعّ

 أن إلى الدراسة نتائج أشارت وقد الغرض، ت  لهذاالشركا على استبانة بتوزیع تقام وقد التحلیلي، الوصفي
 مجال وكذلك ضعیفّا غزة قطاع في الصناعیة الشركات من قبل التقلیدیة اإلداریة المحاسبة أسالیب استخدام

 مدة إلى یعزى األسالیب هذه تطبیق في الشركات بین إحصائیة داللة فروق ذات توجد ال انه وتبین استخدامها،
 .لنشاطهاالشركة  مزاولة
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 استخدام األسالیب على والقدرة والرغبة الوعي تنمیة على العمل :أهمها توصیات عدة إلى الدراسة وتوصلت كما
 ألهمیة غزة قطاع في الصناعیة الشركات المساهمة في المسئولین إدراك زیادة على والعمل وتطبیقاتها، اإلداریة

 .ئمة لهمالمال المعلومات تقدیم في اإلداریة المحاسبة دور

واقع استخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في الشركات الصناعیة في "بعنوان ) 2008 ،صباح(دراسة  - 12
  )دراسة میدانیة(". قطاع غزة

 الشركات في والحدیثة التقلیدیة اإلداریة المحاسبة أسالیب تطبیق واقع على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف
 استخدامها، مجاالت وتحدید الشركات، هذه في تطبیقا األسالیب أكثر على والتعرف غزة، قطاع في الصناعیة

 .األسالیب هذه تطبیق عند الشركات تواجهها التي الصعوبات والمعوقات على التعرف وأیضا

 على وزعت استبانة صممت فقد الدراسة أهداف ولتحقیق الدراسة، هذه في التحلیلي الوصفي المنهج إتباع تم وقد
 دوالر ملیون نصف رأسمالها یبلغ والتي غزة، قطاع في العاملة الصناعیة الشركات من والمكون دراسةال مجتمع
  .شركة ستون عددها والبالغ فأكثر، أمریكي

 : أهمها من النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد 

 تطبیقا األسالیب وأكثر وتةمتفا بنسب الصناعیة الشركات في التقلیدیة اإلداریة المحاسبة أسالیب تطبیق یتم
ا وأقلها التعادل تحلیل أسلوب یلیه الفعلیة التكالیف أسلوب ً  بالنسبة األمر وكذلك التحویل، أسعار أسلوب استخدام

ا األسالیب وأكثر متفاوتة بنسب تطبق أنها حیث الحدیثة اإلداریة المحاسبة ألسالیب ً  الجودة أسلوب استخدام
 التكالیف وخفض اإلنتاج لتكالیف المسبق التعرف بهدف اإلداریة المحاسبة أسالیب الشركات وتستخدم. الشاملة

ا اإلنتاج من التالفة الوحدات عدد وخفض اإلنتاجیة  أنها إال علیه، والرقابة لإلنتاج التخطیط مجال في وأیضً
 .لمختلفةا اإلداریة ألسالیب المحاسبة تطبیقها عند متوسطة بنسبة والمعوقات الصعوبات بعض تواجه

 : أهمها التوصیات من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت

 المعلومات تقدیم في ودورها اإلداریة المحاسبة أسالیب بأهمیة الصناعیة الشركات مدراء لدى الوعي تنمیة
 اإلداریة المحاسبة أسالیب تطبیق على والعمل والرقابة، التخطیط عملیة في والمساهمة القرارات التخاذ المالئمة
 اإلداریة المحاسبة بأسالیب الخاصة التدریبیة الدورات وعقد الصناعیة، الشركات في أوسع بصورة المختلفة
 الشركات على تعود التي والمزایا تطبیقها وكیفیة أهمیتها وتوضیح الصناعیة الشركات في والمسئولین للمدراء

  .تطبیقها عند
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  ".ات المنافسة في اختیار مقاییس تقییم األداء السوقيدور استراتیجی"بعنوان ) 2008مطارید، (دراسة  - 13

تهدف الدراسة إلى تنمیة مقاییس تقییم األداء التسویقي التي تتسق مع استراتیجیات المنافسة، والتعرف على 
الممارسات اإلداریة المستخدمة في تقییم األداء التسویقي، وذلك باستخدام مدخل بطاقة األداء المتوازن، ویتم ذلك 

  :من خالل تحقیق األهداف التالیة

 .دراسةقیاس استراتیجیات المنافسة السائدة في الشركات محل ال .1
 .دراسةمعرفة مقاییس األداء التسویقي المطبقة في الشركات محل ال .2
 .هذه الشركاتل التسویقيتشخیص مدى االتساق بین استراتیجیات المنافسة، وأهمیة قیاس أبعاد األداء  .3
 .بین تطبیق نظام تقییم األداء التسویقي، وتطبیق المقاییس غیر المالیةدراسة العالقة  .4
 .دراسة العالقة بین استراتیجیات التنافس وتطبیق نظام تقییم األداء .5

شركة استثماریة، بحیث یتمثل مجتمع  162تم استخدام قائمة استقصاء وزعت على  دراسةولتحقیق أهداف ال
  .جاهزة االستثماریة بمحافظة القاهرةفي جمیع شركات المالبس ال دراسةال

  :إلى عدة نتائج مهمة منها دراسةال توتوصل

أن تقییم األداء التسویقي بالشركات محل البحث یوجه لقیاس النتائج المالیة لنشاط التسویق، وهي  .1
د معاییر تقییم قصیرة األجل تقیس األداء السابق، وبالتالي فإن االعتماد على هذه المقاییس فقط یهد

 .استمراریة المیزة التنافسیة لهذه الشركات
نه یعاني من ضعف الدراسةتتوفر عناصر تقییم األداء التسویقي بدرجة متوسطة في الشركات محل  .2 ٕ ، وا

كااللتزام بوضع خطة تسویقیة، االلتزام بتحلیل السبب والنتیجة، ضعف توفر البیانات : بعض العناصر
قي، ضعف مساندة مدیري اإلدارات األخرى لعملیة قیاس وتقییم الدقیقة والصحیحة عن األداء التسوی

 . األداء التسویقي

بأن تختار الشركات استراتیجیات طویلة األجل تعمل على تدعیم استراتیجیات تنافسیة، وأن  توصي الدراسةو 
الداخلیة، والتجدید  األداء المالیة، العمالء، العملیات: تضع أهدافًا تسویقیة إستراتیجیة تغطي األبعاد األربعة

والتعلم، وأن یلتزم مدیري التسویق بأن تتضمن تقاریر تقییم األداء التسویقي نتائج تقییم األداء التسویقي غیر 
  .المالي
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 البنوك في الحدیثة اإلداریة المحاسبة أسالیب تطبیق مدى"بعنوان ) 2009أبو محسن، (دراسة  - 14
 ".  "تطبیقیة تحلیلیة دراسة"غزة  قطاع في العاملة الوطنیة

 العاملة الوطنیة البنوك في الحدیثة المحاسبة اإلداریة أسالیب تطبیق إمكانیة مدى معرفة إلى الدارسة هذه هدفت
 إستبانة صممت فقد الدراسة أهداف ولتحقیق الدراسة، هذه في التحلیلي الوصفي المنهج إتباع تم وقد غزة، بقطاع
 تم وقد. بنوك سبعة عددها والبالغ غزة قطاع في العاملة الوطنیة البنوك من نوالمكو  الدراسة مجتمع على وزعت

  .والس -كروسكال واختبار وتني، مان واختبار اإلشارة واختبار الوصفي التحلیل استخدام

   :مهاھأ من من النتائج  مجموعة إلى الدراسة وتوصلت

 من تمكنها التي الداخلیة والخبرات المعلومات أنظمة نم لدیها غزة قطاع في العاملة الفلسطینیة البنوك إن :أوالً 
 .للتطبیق التحتیة البنیة وجود على الجیدة المؤشرات من یعد وهذا الحدیثة اإلداریة المحاسبة أسالیب تطبیق

 بشكل العمل یتطلب نجاحها بأن الجید، اإلدراك لدیها یتوفر غزة، قطاع في العاملة الوطنیة البنوك إن :ثانیاً 
   .الحدیثة اإلداریة المحاسبة أسالیب استخدام خالل من المالي األداء لتعزیز وجدي؛ ثحثی

 بیانات قاعدة تعد ،(ABC) األنشطة أساس على التكالیف ألنظمة التشغیلیة المالیة المعلومات تدفق إن :ثالثاً 
 الموازنة ونظام(BSC)  ن المتواز  األداء بطاقة في تصب والتي للخدمات المستمرین والتحسین التطویر ألهداف

 األمثل االستثمار خالل من المتحققة العوائد تحسین على نتائجه والذي تنعكس ،(ABB)األنشطة  أساس على
  .تنافسیة بیئة في بنشاطه مستمر البنك إبقاء بهدف للموارد

   :اأهمه من التوصیات من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت

 تقدیم في ودورها الحدیثة، اإلداریة المحاسبة أسالیب بأهمیة الوطنیة وكالبن مدراء لدى الوعي تنمیة :أوالً 
   .ةوالرقاب التخطیط عملیة في والمساهمة القرارات، التخاذ المالئمة المعلومات

 الحدیثة اإلداریة المحاسبة أسالیب تطبیق على والقادرة المؤهلة الفنیة والخبرات الكوادر استقطاب وجوب: ثانیاً 
  .البنوك في  وفاعل كفؤ بشكل

 أسالیب تطبیق مع یتناسب بما والمسئولیات الصالحیات وتحدید البنوك في التنظیمي الهیكل تحسین :ثالثاً 
  .الحدیثة اإلداریة المحاسبة

 المسئولین وخصوصاً  غزة قطاع في العاملة الوطنیة البنوك في للعاملین تدریبیة دورات عقد ضرورة :رابعاً 
 تلك وتنصب خاص، بشكل الحدیثة اإلداریة المحاسبة وأسالیب عام، بشكل المحاسبة أسالیب في العلیا واإلدارة
  .تطبیقها وآلیة األسالیب تلك ممیزات بیان على الدورات
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 العامة المساهمة الصناعیة الشركات مدیري إدراك مستوى"بعنوان ) 2009 ،السعایدةو الختاتنة (دراسة  - 15
  "األداء تقییم في المتوازنة األهداف لبطاقة المالیة غیر قاییسالم استخدام ألهمیة األردنیة

 ألهمیة األردنیة العامة المساهمة الصناعیة الشركات مدیري إدراك مستویات من للتحقق الدراسة هذه جاءت
. كلك البطاقة نموذج تطبیق وألهمیة األداء، تقییم في المتوازنة األهداف لبطاقة المالیة غیر المقاییس استخدام
 إلى منها األولى قسمت رئیسیة، فرضیات 3 على موزعة فقرة 38 من مؤلفة استبانة تصمیم تم فقد ذلك والختبار

 في المالیة غیر األبعاد أحد ألهمیة المدیرین إدراك مستوى قیاس فرعیة فرضیة كل وتناولت فرعیة، فرضیات 3
  ).والنمو التعلم وبعد الداخلیة، العملیات وبعد الزبون، بعد وهي(المتوازنة  األهداف بطاقة

 للعوامل تبعا النتائج ومقارنة الدراسة فرضیات الختبار األحادي التباین وتحلیل tاختباري  الدراسة استخدمت
  :التالیة النتائج إلى الدراسة وتوصلت للمستجیبین، الدیموغرافیة

 من مقیاس كل استخدام أهمیة یةعال بدرجة األردنیة العامة المساهمة الصناعیة الشركات مدیرو یقدر .1
 .األداء وتقییم لشركائهم االستراتیجي التخطیط عند)إفرادیا( المالیة غیر المتوازنة األهداف بطاقة مقاییس

 المتوازنة األهداف بطاقة استخدام أهمیة األردنیة العامة المساهمة الصناعیة الشركات مدیرو یدرك ال  .2
 .األداء لتقییم متكامل كأسلوب

 غیر األبعاد ألهمیة األردنیة العامة المساهمة الصناعیة الشركات مدیري إدراك مستوى یختلف ال  .3
 .العلمي المؤهل أو الخبرة أو العمر باختالف المتوازنة األهداف لبطاقة المالیة

 مدیري تبني ضرورة :أهمها كان توصیات عدة إلى التوصل تم فقد أعاله الدراسة نتائج إلى واستناداً 
 استثمار على والتركیز ككل، المتوازنة األهداف بطاقة لنموذج األردنیة العامة المساهمة الصناعیة كاتالشر 
 األداء ومقاییس للشركة اإلستراتیجیة واألهداف الخطط بین الربط عملیة إنجاح في یفید بما النموذج هذا

  .اإلستراتیجي بالتخطیط اإلدارة قیام أثناء

  

  :الدراسات األجنبیة

  :بعنوان) Kaplan & Norton, 1996(راسة د -1

 “Using The Balanced Scorecard as a Strategic Management System”. 

یتضح من هذه الدراسة إلى أن مقاییس األداء المالیة التقلیدیة تعرضت النتقادات متزایدة منها الطبیعة التاریخیة 
، بینما ال تعكس أدائها في المستقبل، وتتجاهل القیمة تعكس أداء المنشأة في الماضيوالتي لهذه المقاییس 

  . المالیة لألصول غیر الملموسة
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  :ومن نتائج هذه الدراسة ما یلي

أن نموذج القیاس المتوازن لألداء یفسر الرؤیة اإلستراتیجیة للمنشأة، ویربط مقاییس األداء بأهداف  -
 .استراتیجیات المنشأة ووحدات النشاط فیها

یاس المتوازن لألداء یتعلق بالنتائج وهو الجانب المالي والعالقات مع العمالء، ویتعلق أن نموذج الق -
 .بمحددات لهذه النتائج وهي عملیات التشغیل الداخلي والنمو والتعلم

  :بعنوان) Ittner &  Lareker, 1998( دراسة - 2

  “Innovations in Performance Measurement: Trends and Research 
Implications”. 

هدفت هذه الدراسة إلى تعزیز البحوث المتعلقة باالبتكارات الحدیثة في قیاس األداء من خالل توفیر وصف  
وباستخدام بیانات . واقتراح اتجاهات جدیدة للبحث في المستقبل ،غني لقیاس الممارسات التي كانت ناشئة

اریة والمنظمات الحكومیة العاملة في الوالیات المتحدة الدراسة المیدانیة التي تم جمعها من قبل الشركات االستش
  :فقد تم فحص ثالث اتجاهات للقیاس وهي األمریكیة،

 .مقاییس القیمة االقتصادیة .1
 .مقاییس األداء غیر المالیة وبطاقة األداء المتوازن  .2
  .مبادرات قیاس األداء في الدوائر الحكومیة .3

المتوازن لألداء یعتبر مكمل لمقاییس األداء المالیة التقلیدیة وذلك  ونتج عن هذه الدراسة إلى أن نموذج القیاس
  . والنمو والتعلم -العملیات الداخلیة - العمالء: بالتركیز على ثالث جوانب

ستراتیجیتها إلى أداه تعمل بفعالیة على إیصال إستراتیجیة  ٕ وأن هذا النظام قدم وسائل قویة لترجمة رؤیة المنشأة وا
   .ألداء مع األهداف اإلستراتیجیة للمنشأةصادقة وتحفز ا

  :بعنوان) Frigo, et. al., 2000( دراسة -3

“The Balanced Scorecard for Community Banks: Translating Strategy into 
Action” 

 المتحدة الوالیاتعلى البنوك المحلیة في   (BSC) المتوازن األداء بطاقة نظام تطبیق على الدراسة تركز
 هناك أن الدراسة وترى اإلداریة، والتصرفات األفعال إلى البنوك إلستراتیجیة كترجمة جاءت والتي ألمریكیةا

 استخدام خالل من وذلك أدائها تطویر في النظر إلى البنوك إدارة دعا مما البنوك صناعة تواجه عدیدة تحدیات
 المالیة وغیر المالیة المقاییس خالل من األداء تقیس التي األربعة المحاورذات  (BSC) المتوازن األداء بطاقة
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  المتوازن األداء بطاقة نظام لتطبیق الثالث الخطوات على الدراسة احتوت وقد ورؤیتها إستراتیجیتها لتطبیق
(BSC) المستخدمة األداء لمقاییس شامل تحدید إلى باإلضافة البنك، إلستراتیجیة شامل تحدید في تمثلت والتي 

  .(BSC) المتوازن األداء بطاقة نظام شكل في األداء وقیاس اإلستراتیجیة األهداف وتطویر البنك، في

 على التأكیداالستراتیجي الشامل وذلك من أجل  (SWOT Analyses) تحلیل إجراء أهمیة الدراسة أوضحت وقد
 تتمیز التي اإلستراتیجیة األهداف بیان على أساساً  والمبني إضافیة استراتیجیات وتطویر الحالیة االستراتیجیات

 على المنظمة تعمل التي الضعف ونقاط تقویتها على المنظمة تعمل التي القوة نقاط تشمل والتي المنظمة بها
 أجل من بها والعمل استغاللها على المنظمة تعمل والتي لها المتاحة اإلستراتیجیة والبدائل أدائها وتطویر تجنبها
مكانیة تواجهها التي یاتالتحد معرفة و أهدافها تحقیق ٕ  اإلدارة االستراتیجي التحلیل ساعد وقد علیها، التغلب وا
 BSC)( المتوازن األداء بطاقة نظام علیها یقوم التي األربعة للمحاور اإلستراتیجیة واألهداف الغایات لتحدید
  :التالي بالشكل تتمثل والتي

 المصرفیة، الخدمات من المتحقق یراداتاإل مزیج وتوسیع المصرف، ربحیة تحسین :يالمال المحور -
 .التكالیف هیكل وتقلیل للمستهلكین، المقدمة المصرفیة الخدمات مزیج وتوسیع

 الحسابات نمو  للزبائن، الخدمات تقدیم قنوات تطویر للزبائن، مصرفیة خدمات عرض :نالزبائ محور -
 .معهم تجاریة عالقات وبناء لهم التجاریة

 وتغییر الجودة، عالیة مصرفیة خدمات تقدیم جدیدة، مصرفیة خدمات تطویر :ةالداخلی العملیات محور -
 .لهم فعالة خدمات تقدیم من المتحققة التكلفة أساس على الزبائن هیكلیة

 العاملین، رضا وتحسین للزبائن، متطورة خدمات لتقدیم تدریب برامج إعداد :موالتعلی النمو محور -
 .المعلومات اجإنت أنظمة وتحسین والؤهم، وتحسین

 :بعنوان Elbert et al., 2004)(دراسة  -4

“Implementing a Strategic Planning Model for Small Manufacturing Firms: An 
Adaptation of the Balanced Scorecard”. 

ستة عامل في  250مصنعًا من المشروعات الصناعیة الصغیرة أقل من  75اعتمدت الدراسة على عینة قدرها 
منتجات خشبیة، غذاء، مالبس، منتجات معدنیة، : قطاعات صناعیة بالوالیات المتحدة األمریكیة وهي

: حیث قارنت الدراسة بین فئتین من المنظمات الصناعیة الصغیرة، الفئة األولى. إلكترونیات، وأجزاء آلیة
االعتماد على التكلفة التقلیدیة للرقابة،  تضمنت المصانع التي تتبنى النظرة المالیة بالدرجة األولى التي أساسها

المبیعات الشهریة، وتكالیف التشغیل الكلیة والتي یمكن معرفتها بسهولة من الدفاتر المحاسبیة، أما الفئة : مثل
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وجودة المنتج، وتحسین , فهي مجموعة الشركات التي تطبق نظرة أوسع للمقاییس، كرضاء العمالء: الثانیة
وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات التي استخدمت مقاییس غیر مالیة كانت . لمستخدمینالمهارات وقدرات ا

من شركات % 48نتائجها أفضل من الشركات التي تعتمد على نظام المؤشرات المحاسبیة التقلیدي، وأن 
. ثانیةفي الفئة ال% 58المجموعة األولى حققت متوسط أداء أعلى من المتوسط العام للصناعة مقارنة بنسبة 

 .في بطاقة األداء المتوازنة غیر شائع وضعیف) التجدید والتعلم(ووجد أن تطبیق المنظور الرابع 

  :بعنوان) O’Sullivan, 2007(دراسة  -5

“The Measurement of Marketing Performance in Irish Firms” 

مدیرین تسویق  209ء التسویقي لعدد إلى دراسة الممارسات اإلداریة السائدة لقیاس األدا دراسةال ههدف هذت
بالشركات األیرلندیة ومقارنته بمثیله في الشركات اإلنجلیزیة واألسبانیة، وتوصل إلى أنه مازالت المقاییس المالیة 
هي السائدة عند قیاس األداء التسویقي، وهي التي تستحوذ على اهتمام اإلدارة العلیا عند مراجعة األداء التسویقي 

ییس المالیة احتلت أهمیة أكبر في الشركات األیرلندیة مقارنًة بمثلتیها من الشركات اإلنجلیزیة وأن المقا
واألسبانیة، وأن الشركات االیرلندیة ال تستخدم المقارنة المرجعیة عند القیاس مع المنافسین مقارنًة بالشركات 

یة أو خطة األعمال أو بالمقارنة التاریخیة، وقد اإلنجلیزیة واألسبانیة ولكنها تعتمد على المقارنة بالخطة التسویق
اتجاهات العمالء ومؤشرات تجدید أدائها أفضل من : وجد أن الشركات التي تستخدم المقاییس غیر المالیة مثل

  . تلك الشركات التي تستخدم المقاییس المالیة فقط

  :بعنوان) HassabElnaby,et., 2008(دراسة  -6

“Nonfinancial Performance Measures and Earnings Management”  

إلى دراسة اآلثار المترتبة على إدارة األرباح من جراء استخدام مقاییس األداء غیر المالیة في  دراسةال ههدف هذت
تمكنهم كان لدیهم حوافز أقل الذین ( اءر مدالهذه اآلثار عندما یرتكز  دراسةال وتختبر. عقود التعویض التنفیذي

على مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة، وباستخدام بیانات تغطي الفترة  )عب باألرباح لزیادة التعویضلتالمن ا
سلوك إدارة األرباح لعینة من الشركات التي تستخدم كل من المقاییس المالیة  دراسةال ت، قارن2005 - 1992

 توتوصل. ا فقط على المقاییس المالیةقیاس أدائهبوغیر المالیة على عینة مطابقة من الشركات التي تقوم 
إلى عدة نتائج من أهمها أن التأثیر بین استخدام المقاییس غیر المالیة وخصائص الشركة یتماشى مع  الدراسة

وهذه النتیجة تتفق أساسا مع أن االنخفاض في سلوك إدارة األرباح لتلك  ،سلوك إدارة األرباح لكل شركة
  .یس األداء غیر المالیة في عقود تعویضاتهمالشركات التي تعتمد على مقای
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 : ةأهم ما یمیز الدراسة الحالی

تأتي هذه الدراسة لدراسة أثر استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في زیادة الفعالیة في مجال تقییم األداء 
وتأثیرها في ظل بیئة  في ظل بیئة التصنیع الحدیثة في قطاع غزة، وتشتمل على مجموعة واسعة من المقاییس

التصنیع الحدیثة، ومدى تطبیقها من قبل الشركات الصناعیة وأهم العوامل التي تؤثر على تطبیق هذه المقاییس 
  .والتعرف على المعوقات التي تحد من تطبیقها وذلك في ظل الظروف االقتصادیة التي یعیشها قطاع غزة

 هذه إجراء وتم  مختلفة، جوانب من س المالیة وغیر المالیةموضوع المقایی السابقة الدراسات تناولت بینما
 االستفادة تم كما هذه الدراسة، علیها أجریت التي الظروف عن تختلف واقتصادیة بیئیة ظروف ظل في الدراسات

 .غزة قطاع في السائدة الظروف مع یتالءم بما السابقة الدراسات في المستخدمة المنهجیة من

 :ما یلي نالحظ السابقة الدراسات لىع االطالع خالل فمن

 فتلك الشركات الحالیة، الدراسة بیئة عن تختلف بیئتها شركات صناعیة على أجریت أن هناك دراسات .1
 المنهجیة الناحیة من االستفادة وتم خاصة، طبیعة ذات واقتصادیة بیئیة ظروف ظل في تعمل

 .غزة قطاع في ئدةالسا الظروف مع یتناسب بما الدراسات تلك في المستخدمة
تتناول مقاییس األداء  لم أنها إال الدراسة هذه علیها أجریت التي البیئة مع تتفق بیئة في أجریت ودراسات .2

ن  -الدراسة موضوع -المالیة وغیر المالیة ٕ مثل أسالیب المحاسبة اإلداریة،  أخرى مواضیع تناولت ماوا
مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في الشركات  ناولتت الحالیة الدراسة بینما .وبطاقة األداء المتوازن

  .الصناعیة

 وبالنظر إلى الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع والدراسات المطبقة في قطاع غزة، نجد أن هذه الدراسة جاءت
الشركات الدراسة على  هذه تطبیق عبر جدیدة بحثیة نتائج إلى للتوصل محاولة في السابقة للدراسات استكماالً 

  .الصناعیة العاملة في قطاع غزة
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  الفصل الثاني
  مقاییس األداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

 

حیث یهدف استخدامها وتطبیقها  إلى تقدیم  ،یتناول هذا الفصل بالدراسة مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة
 ،القرارات اإلداریة المختلفة في ظل بیئة التصنیع الحدیثةالبیانات والمعلومات الالزمة لإلدارة لتقییم األداء واتخاذ 

  : مبحثینویمكن تقسیم هذا الفصل إلى  .وسیتم مناقشة مجموعة من مقاییس األداء المالیة  وغیر المالیة

  

مقاییس األداء المالیة التقلیدیة وأهم االنتقادات الموجهة لهذه المقاییس في ظل بیئة التصنیع  :المبحث األول
  . حدیثةال

  .مقاییس األداء المالیة التقلیدیة: القسم األول

  .أهم االنتقادات الموجهة إلى مقاییس األداء المالیة التقلیدیة: القسم الثاني

  :بیئة التصنیع الحدیثة وأهم المالمح األساسیة لبیئة التصنیع الحدیثة وهي: القسم الثالث

  .اإلنتاج في الوقت المناسب- 1

  .لمرنةنظم التصنیع ا - 2

  .إدارة الجودة الشاملة- 3

  .التكالیف المستهدفة- 4

  :ومن أهم هذه المقاییس ،مقاییس األداء غیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة :المبحث الثاني

مقاییس  ،مقاییس أداء جودة عملیة اإلنتاج والمنتجات ،مقاییس مستوى رضا العمالء:(مقاییس الجودة ومنها: أوال
مقاییس األداء المرتبطة بزمن التشغیل : ثالثا ،مقاییس المرونة واالبتكار والتعلم: ثانیا ،)ى أداء الموردتحدید مستو 

عداد اآلالت لإلنتاج ،مقیاس كفاءة دورة التشغیل:( ومنها ٕ  ،)مقیاس زمن توقف اآلالت ،مقیاس زمن التجهیز وا
المقاییس : سابعا ،مقاییس أداء التسلیم: دساسا ،مقاییس خط اإلنتاج: خامسا ،مقاییس تخفیض المخزون: رابعا

  .البحوث والتطویر: عاشرا، التلوث: تاسعا ،مقاییس التكلفة: ثامنا ،المرتبطة بالتورید
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  المبحث األول

  .في ظل بیئة التصنیع الحدیثةا مقاییس األداء المالیة التقلیدیة وأهم االنتقادات الموجهة له

  

  الیة التقلیدیةمقاییس األداء الم: القسم األول

  :تمهید

شاع استخدام مقاییس األداء التي تعتمد على المعلومات  ،نظرا الهتمام إدارة المنشات بزیادة ثروة المساهمین
العائد على : المالیة والمحاسبیة الداخلیة والتي تستخدم في تقییم األداء االقتصادي للوحدات الفرعیة بالمنشاة مثل

وباإلضافة إلى هذه المقاییس تستخدم بعض المنشات  .والقیمة المضافة االقتصادیة ،الدخل المتبقي ،االستثمار
وتعتبر مقاییس األداء المالیة ترجمة . مثل أسعار األوراق المالیة ،مقاییس تعتمد على معلومات مالیة خارجیة

لمنشاة والتي تستخدم في مالیة لنتائج القیاس التشغیلي تتم على مستوى أعلى من المستویات التشغیلیة الدنیا با
  ).  56ص،1998،الغروري(تحدید مدى تحقیق األهداف اإلستراتیجیة للمنشاة 

بحیة الر  بنسب متعلقة األولى مجموعات ثالث إلى المالیة النسب تصنیف یتم شركة ألي المالي األداء لقیاسو 
 المالي األداء قیمة تكون بمجموعها وهي .والسیولة المدیونیة نسب والثالثة اإلداري، األداء بنسب متعلقة والثانیة

 :)12، ص2009أحمد والكسار،( التالیة بالصیغة یتحدد الذي

   .والسیولة المدیونیة نسبة معدل + اإلداري األداء نسب معدل + الربحیة نسب معدل = المالي األداء

  :اییسومن هذه المق عة من مقاییس األداء المالیة،وفي هذا المبحث سیتم مناقشة مجمو 

نسبة  ،نسبة السیولة والسیولة السریعة ،نسبة التداول ،صافي رأس المال العامل: (نسب السیولة والمدیونیة .1
 ).نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة ،الدیون

معدل  ،معدل دوران مجموع األصول ،معدل دوران المخزون ،معدل دوران المدینین(نسب األداء اإلداري  .2
 ).دوران رأس المال العامل

 ،العائد على المبیعات ،النمو الصافي في المبیعات ،نمو المبیعات ،العائد على األصول: (نسب الربحیة .3
 ،المتبقي) الربح (الدخل  ،القیمة االقتصادیة المضافة ،العائد على االستثمار ،العائد على حقوق الملكیة

  .)القیمة السوقیة للشركة
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  ةنسب السیولة والمدیونی: أوال

سیولة هي التي تقیس أو تهدف إلى تحلیل وتقییم رأس المال العامل والتعرف على درجة سیولة الشركة نسب ال
واألهمیة النسبیة لمكونات األصول المتداولة ودرجة سیولتها التي تعبر عن إمكانیة الشركة  ،على المدى القصیر

  ).83ص ،2007،شبیب(في تسدید االلتزامات المتداولة التي مدتها أقل من سنة 

) المقرضین و المالكین(أما نسب المدیونیة فتقیس درجة مدیونیة الشركة وتستطیع من خاللها الجهات المستفیدة 
 ،2007 ،شبیب(معرفة مصیر مدیونیتها وقدرة الشركة على تسدید االلتزامات المالیة التي تتحملها اتجاه الغیر 

  ).98ص 

، وذلك كاآلتيوهنا سیتم استعراض أكثر هذه النسب استخدام   :ًا

  : صافي رأس المال العامل -1

  الخصوم المتداولة –األصول المتداولة = صافي رأس المال العامل 

  ).85ص  ،2007 ،شبیب( المتداولة تعني أن المنشاة تتمكن من تغطیة التزاماتها المتداولة من أصولها

نون قصیري األجل حیث أنه یمثل أصوال تم ویعتبر رأس المال العامل المتاح للمنشأة من أول اهتمامات الدائ
تمویلها من مصادر تمویل رأس المال طویل األجل والتي ال تتطلب سداد في األجل القصیر، لذلك فكلما زاد 
. رأس المال العامل كلما كان ذلك أكثر حمایة واطمئنانا على إمكانیة سداد الدیون قصیرة األجل في موعدها

ال العامل الكبیر یكون دائما مطمئننا للدائنین قصیري األجل، إال أن ذلك ال یضمن وعلى الرغم من أن رأس الم
في حد ذاته سداد الدیون في موعد استحقاقه، فقد تكون زیادة رأس المال العامل نتیجة مخزون راكد، لذلك یجب 

) ومعدل دوران المخزوننسبة التداول، السیولة السریعة، معدل دوران المدینین، (أن یصاحبه تحالیل أخرى وهي 
  ).  959، ص 2002نورین وغاریسون، (مع تحلیل رأس المال العامل 

  :نسبة التداول -2

ویتم حسابها  بقسمة األصول صول الجاریة، تقیس هذه النسبة قدرة المنشاة على سداد االلتزامات الجاریة من األ
أنها تقیس عدد المرات التي تستطیع بها  ، بمعنى)694،ص 1986لستراي،(المتداولة على الخصوم المتداولة 

بشكل عام كلما زادت نسبة التداول كلما زادت قدرة . األصول المتداولة بالمنشأة من تغطیة االلتزامات المتداولة
  ).81، ص 2010العلي، (المنشأة عل اإلیفاء بالتزاماتها قصیرة األجل 

اس لمقدرة المنشأة على سداد الدیون قصیرة األجل، إال وعلى الرغم من أنه ینظر إلى هذه النسبة على أنها مقی
أنه یجب النظر إلى هذه النسبة باحتراس، فإن تناقص النسبة قد یكون مؤشرا على ضعف المركز المالي، إال أن 
هذا یكون ناتجا عن التخلص من مخزون راكد أو أي أصول أخرى راكدة كما قد یكون التحسن في النسبة نتیجة 
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 2:1ر الرشید أو قد یكون نتیجة تحسین األموال المالیة، وكقاعدة عامة فإن نسبة التداول الجیدة هيللتخزین غی
  ).959، ص 2002نورین وغاریسون، (

  : نسبة السیولة -3

یتم إعداد  ،لغرض تالفي عیوب نسبة التداول باعتبار العناصر المكونة لها تضم حسابات بطیئة التحول إلى نقد
تي تظهر إمكانیة الشركة على تسدید التزاماتها باالعتماد على األصول المتداولة سریعة التحول نسبة السیولة ال

ولغرض الوصول إلى هذه النسبة التي تقیس اإلمكانیة السریعة لتسدید االلتزامات تتم قسمة األصول  ،إلى نقد
  .)86ص  ،2007 ،شبیب(المتداولة مطروحا منها المخزون على الخصوم المتداولة 

وینظر المحللون إلى تدني نسبة السیولة بقلق لكونه مؤشرًا لمشكالت في التدفق النقدي على المدى القصیر قد 
تؤدي إلى إفالس المؤسسة، أما ارتفاع هذه النسبة فیعني زیادة في قیمة الموجودات المتداولة المتحررة من 

ثر أمانًا بالنسبة للدائنین قصیري األجل، ولكن مطالبات الدائنین القصیرة األجل، األمر الذي یعني وضعًا أك
یجب أن ال ینظر بارتیاح إلى االرتفاع غیر العادي في هذه النسبة، ألنه قد یعني أما نقدًا معطالً، أو زیادة عن 
الحجم المناسب من البضاعة، أو ارتفاعًا غیر مبرر في حجم الدیون بسبب البطء في تحصیلها، وهذه األمور 

  ).313، ص2009عقل، (هر لسوء إدارة السیولة جمیعها مظا

  :السیولة السریعة -4

وهي تلك النسبة التي تضم أكثر األصول المتداولة سیولة كونها تعتمد على العناصر السائلة جدا كالنقد وشبه 
 .استخراجها من قسمة األصول األكثر سیولة على االلتزامات الجاریة یمكنو ). 87ص  ،2007 ،شبیب(النقد 

 ،1986، لستراي ( الجاریة من األصول األكثر سیولة تهدف إلى قیاس القدرة السریعة على سداد االلتزاماتو 
  ).693ص

تصمم نسبة السیولة السریعة لقیاس قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها بدون اللجوء إلى تسییل أو االعتماد كثیرا 
یعا للحصول على النقدیة، لذلك لكي تكون الشركة في على المخزون، حیث إن المخزون ال یعتبر مصدرا سر 

وضع سلیم فیجب أن یقابل كل دوالر التزامات دوالر من األصول سریعة التحول إلى نقدیة، لذلك فإن نسبة 
  ).960، ص 2002نورین وغاریسون، (تعتبر كافیة  1:1السیولة 

  :نسبة الدیون -5

وتعد هذه  ،لتزامات المترتبة على الشركة مقارنا بإجمالي األصولوهي تلك النسبة التي تقیس إجمالي الدیون واال
النسبة مؤشر مهم ألنها تحدد هامش األمان للمقرضین فهي تبین نسبة اعتماد الشركة على أموال الغیر في 
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وتستخرج نسبة الدیون بقسمة إجمالي االلتزامات على إجمالي  )101ص ،2007 ،شبیب.(تمویل أصولها
  ).693ص ،1986،يلسترا( األصول

جمالي الدیون یتكون من االلتزامات الجاریة باإلضافة للدیون طویلة األجل، ویفضل المقرضون أن تكون نسبة  ٕ وا
  . الدیون منخفضة، ألن النسبة المنخفضة تكون األكثر حمایة ضد خسارة المقرضین في حالة احتیاجهم للسیولة

من هذه الدیون في تضخم األرباح العائدة على حملة األسهم،  وفي المقابل فإن المالك یستطیعوا أن یستفیدوا
ص  ،2000 ،بریغهامبیسلي و (ولكن إذا زادت هذه النسبة فإن ذلك یسبب عجز مالي، مما یؤدي إلى اإلفالس 

102.(  

  :نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة -6

وبالتالي  ،ماد على أموال المساهمینتقیس هذه النسبة مدى كفاءة الشركة في تسدید االلتزامات الجاریة باالعت
تبین العالقة بین حجم األموال المقدمة من المالكین مقارنة باألموال التي تحصل علیها الشركة من االلتزامات 

  ).100ص  ،2007 ،شبیب(قصیرة األجل 

الغیر هذه النسبة تقیس نسبة األصول التي تم الحصول علیها من أموال  أن )693ص ،1986 ،لستراي(ویرى 
ویمكن حسابها بقسمة إجمالي االلتزامات على  .بالمقارنة بالتي تم الحصول علیها من أموال صاحب الشركة

  .إجمالي حقوق الملكیة

وتوازن هذه النسبة التمویل المقدم من الدائنین لعملیات المؤسسة مع التمویل المقدم لنفس الغایة من قبل 
الیة لكل من الطرفین، إذ كلما ارتفعت هذه النسبة زادت احتماالت أصحابها، كما تعبر عن مدى المخاطر الم

عدم قدرة المؤسسة على خدمة دینها وزادت مخاطر المقرضین، وتزید أیضا مخاطر المستثمرین، ألن عدم القدرة 
  .على خدمة الدین قد یؤدي إلى اإلفالس

ر أیضا عن وجود قدرة كامنة على ویعبر انخفاض هذه النسبة بشكل عام عن حمایة أفضل للدائنین، ویعب
  ).332، ص 2009عقل، (االقتراض لدى المؤسسة 
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  نسب األداء اإلداري :ثانیاً 

  :معدل دوران المدینین -1

وهو یقیس القدرة على تحویل المدیونیة إلى نقدیة في شكل عدد من دورات التحصیل، ویتم حسابها بقسمة صافي 
 ).693ص ،1986 ،لستراي( المبیعات على متوسط رصید المدینین

أن معدل دوران المدینین یقیس عدد مرات تحول المدینین إلى ) 962، ص 2002نورین وغاریسون، (و یرى 
نقدیة خالل السنة، ویعتبر التدفق السهل من المدینین إلى نقدیة مؤشر لجودة رأس المال العامل للشركة ومقیاسا 

  . مهما لقدرة المنشأة على التشغیل

  :ل دوران المخزونمعد -2

یعد معدل دوران المخزون من المؤشرات التي تقیس كفاءة اإلدارة في تحویل البضاعة إلى سیولة نقدیة عن 
طریق بیعها وتحدید درجة سیولة المخزون وهذا یعطي مؤشرا على جودة أو كفاءة المخزون، لذلك فهو عبارة عن 

ستخدام هذا المعدل لقیاس كفاءة إدارتي البیع والتسویق معدل یبین نوعیة وجودة البضاعة المخزونة ویمكن ا
ویمكن حسابه بقسمة تكلفة البضاعة المباعة على متوسط . )91ص ،2007 ،شبیب(والمخازن في الشركة 

أن هذه النسبة توفر تقدیرًا لمرات ) 85، ص 2010العلي،(وأورد . )97ص ،2000 ،بریغهامبیسلي و (البضاعة 
سنة من الناحیة المادیة والسبب في عدم استخدام صافي المبیعات في البسط أن صافي دوران التخزین خالل ال

  .المبیعات یتضمن األرباح أیضًا مما یدفع بالنسبة على االرتفاع غیر الصحیح أو المبرر

أن هذه النسبة تعبر على مدى كفاءة إدارة المؤسسة في إدارة موجداتها من ) 332، ص 2009عقل، (ویرى 
  .، وكذلك على قدرتها على إبقاء هذه الموجودات ضمن الحد المثالي المتناسب مع حجم عملیاتهاالبضائع

وبشكل عام، یمكن القول أن معدل الدوران المرتفع مؤشر على قدرة اإلدارة على إبقاء المخزون في أدنى مستوى 
  :ثر من االحتماالت التالیةله، باإلضافة إلى قدرتها على تصریف البضائع بسرعة، وهذا یعني واحدً أو أك

 .كفاءة في إدارة المخزون  .أ 
 .نوعیة جیدة من البضائع ذوات القابلیة العالیة للتسویق  .ب 
 .جهاز بیع نشط  .ج 
 .استثمار أقل لألموال  .د 

ومع أن ارتفاع معدل دوران البضاعة أمر مرغوب فیه، ألنه یعبر بشكل عام عن الكفاءة في إدارتها، خاصة 
إبقاء المخزون منها في حده األدنى، إال أنه من المناسب عدم المبالغة في تخفیض  إذا أدت هذه الكفاءة إلى

المخزون لما في ذلك من آثار سلبیة تتمثل في عدم إمكانیة تلبیة بعض طلبات البیع الواردة من العمالء، 
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تبة على االحتفاظ األمر الذي قد یكون له من اآلثار السلبیة على المؤسسة أكثر من تلك اآلثار السلبیة المتر 
بمخزون أعلى من المعدل المناسب، ألن عدم القدرة على تلبیة طلبات المشترین قد یدفعهم للتحول إلى 

  .المنافسین

أما نسبة الدوران المنخفضة عن المعدالت التاریخیة للمؤسسة أو عن األنماط السائدة في الصناعة، فإلى جانب 
  :تعني أیضًا واحدً أو أكثر من االحتماالت التالیةكونها مؤشرًا سلبیًا على السیولة فقد 

 .عدم كفاءة في إدارة المخزون  .أ 
 .زیادة غیر مبررة في حجم المخزون  .ب 
 .احتمال وجود بضائع تالفة وغیر قالبة للتسویق  .ج 
  .شك في قدرة جهاز المبیعات  .د 

  :معدل دوران مجموع األصول -3

أصولها في تحقیق المبیعات أي أنها تقیس إنتاجیة  تشیر هذه النسبة إلى قدرة الشركة على استخدام إجمالي
  ).5، ص1995باندیا وآخرون، (األصول، وقدرة األصول على تحقیق المبیعات لتحسین معدل دوران األصول 

.  )94ص ،2007 ،شبیب( ویستخرج هذا المعدل من خالل قسمة المبیعات السنویة على إجمالي األصول
النسبة تشیر إلى مدى كفاءة اإلدارة في استعمال جمیع الموجودات  أن هذه) 325، ص2009عقل، (وأورد 

ولیس هناك معدل نمطي یمكن استخدامه للحكم على معدالت الدوران لدى مختلف . لتحقیق هدفها في المبیعات
المؤسسات، بل یختلف هذا المعدل من صناعة ألخرى باختالف طول فترة الدورة اإلنتاجیة، ونوعیة المنتج 

درجة الكثافة الرأسمالیة؛ فإذا وجد لدینا معدل عام للصناعة، فإنه یمكن مقارنة نسب المؤسسة بالمعدل وكذلك 
  .العام للصناعة التي تنتمي إلیها المؤسسة

ذا كان المعدل مرتفعًا دل ذلك إما ٕ   :وا

 .على كفاءة في المبیعات  .أ 
 .أو على نقص في االستثمار في األصول أو االستغالل لها  .ب 
 .ض المبیعات دون إنتاجهاأو شراء بع  .ج 

  :أما في حالة االنخفاض عن معدل الصناعة فإن هذا التغیر قد یعتبر دلیالً على

 .عدم استغالل األصول بكفاءة  .أ 
 .عدم تحقیق الشركة مستوى المبیعات المطلوب  .ب 
 .زیادة ال لزوم لها في االستثمار  .ج 
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ان بالنسبة للمؤسسات التي تقادمت موجوداتها وأهم عیوب هذه النسبة أنها ال تعطي صورة معبرة لمعدالت الدور  
واستهلكت مع الزمن، حیث تظهر معدالت دوران مرتفعة على الرغم من احتماالت وجود أداء غیر مناسب، 

  .وتفادیًا لهذه العیوب یجب أن تقرأ هذه النسبة مع مجموعة من النسب األخرى

  :معدل دوران رأس المال العامل -4

العالقة بین صافي المبیعات ورأس المال العامل، ویستخرج بقسمة صافي المبیعات على  المعدل الذي یبینوهو 
  .)97ص  ،2007 ،شبیب( متوسط رأس المال العامل

. و توضح هذه العالقة إذا كانت المؤسسة متوسعة في نشاطها أو تحتفظ بأصول سائلة أكثر من حاجتها
. المؤسسة موضع التحلیل بمثیالتها من المؤسسات األخرى وتتطلب دقة الحكم على هذه النسبة مقارنة مؤشرات

وبشكل عام، یعكس معدل الدوران المنخفض عدم كفاءة في حین یعكس معدل الدوران المرتفع كفاءة جیدة مع 
  ).326، ص 2009عقل، (أخذ احتماالت التوسع بعین االعتبار

فاءة اإلدارة في استخدام عناصر رأس المال أن هذه النسبة مؤشر لقیاس ك) 5، ص1995باندیا وآخرون، (ویرى 
  .العامل في تولید المبیعات
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  نسب الربحیة: ثالثاً 

  :هامش الربح -1
وتعد هذه النسبة أكثر ). 5، ص1995باندیا وآخرون، (وهي تبین نسبة من األرباح التي تمثل صافي الربح 

 ،2007 ،شبیب( الل قسمة صافي الربح إلى المبیعاتالمقاییس شمولیة للربحیة، ویمكن قیاس هذه النسبة من خ
  .)108ص 

  ).88، ص 2010العلي، (وتبین النسبة أن كل دوالر من المبیعات یولد ربحًا إجمالیًا بنسبة معینة من الدوالر 

   :لالعائد على األصو -2

یمكن و  ،)694ص ،1986،لستراي( عملیات التشغیل إجمالي األصول فيوهو یقیس كفاءة اإلدارة في استخدام 
عبد الكریم ( حسابه عن طریق قسمة صافي األرباح بعد الضرائب على متوسط القیمة الدفتریة ألصول الشركة

  .)1006، ص 2009وآخرون، 

أن نسبة صافي الدخل إلى إجمالي األصول تعطینا فكرة عن العائد  )104ص ،2000 ،بریغهامبیسلي و (یرى 
  .ه الشركةاإلجمالي من االستثمار الذي تحقق

وأورد عقل أن هذه النسبة من أفضل النسب التي تستخدم لقیاس ربحیة العملیات خاصة عند المقابلة بین 
مؤسسات تختلف اختالفًا كبیرًا في مقادیر أصولها العاملة، وذلك بحكم كونها معیارًا نسبیًا لقیاس كفاءة اإلدارة 

  .مختلف المصادرفي استخدام موجودات المؤسسة الموضوعة بتصرفها من 

  ):330، ص2009عقل،( وتحقق هذه النسبة الغایات التالیة

المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة باالقتراض، وذلك من خالل المقارنة بین معدل العائد وكلفة   .أ 
 .االقتراض

 ).دون الكفاءة المالیة(تعكس هذه النسبة الكفاءة التشغیلیة   .ب 
یلیة ومن أفضل أدوات المقابلة بین أداء المؤسسات المختلفة، تعتبر من أفضل مؤشرات الكفاءة التشغ  .ج 

  .وذلك ألنها ال تعكس أثر الرفع المالي

  :العائد على حقوق الملكیة -3

استثمارات المساهمین في  ألنها تقیس العائد المالي المتحقق على ،تعتبر هذه النسبة مقیاسا شامالً للربحیة
كما  ،ى الذي استطاعت فیه اإلدارة استخدام هذه االستثمارات بشكل مربحلذا تعتبر مؤشرًا على المدالمؤسسة، 

تعتبر مؤشرًا أیضًا على مدى قدرة المؤسسة على جذب االستثمارات إلیها بحكم كون العائد على االستثمار 
  ).330، ص2009عقل،(ین محددًا أساسیًا لقرارات المستثمر 
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  ).694ص ،1986،لستراي(تثمارات أصحاب المنشأة تقیس هذه النسبة معدل العائد المكتسب على اس

أنه یتم احتسابها بقسمة صافي األرباح بعد الضرائب على  )1006، ص2009عبد الكریم وآخرون، (وأورد 
  .متوسط القیمة الدفتریة لحقوق الملكیة

  :العائد على المبیعات -4

هذه النسبة بقسمة حسب وت ).694ص  ،1986 ،لستراي(وهو یقیس صافي الربح لكل عائد من المبیعات 
  ). 1006، ص2009عبد الكریم وآخرون، (صافي األرباح بعد الضرائب على صافي مبیعات الشركة في السنة 

  :نمو المبیعات -5

عبد (ویتم حسابها بطرح مبیعات السنة السابقة من مبیعات السنة الحالیة وقسمتها على مبیعات السنة السابقة 
  ).1006ص، 2009الكریم وآخرون، 

  :القیمة السوقیة -6

، 2009عبد الكریم وآخرون، ( تستخرج هذه القیمة بضرب عدد أسهم الشركة في نهایة العام في أسعار إغالقها
  .)1006ص

  :العائد على االستثمار -7

لیها ینظر  لمعدل العائد على االستثمار على أساس أنه یمثل المقیاس البسیط للكفایة التي تقوم الشركة بناء ً ع
  ).431ص ،2004 ،الحارس(باستخدام رأس المال المستثمر 

ومعدل العائد على االستثمار یساوي صافي الدخل من التشغیل بعد العناصر غیر العادیة و غیر المستمرة 
  .)169، ص 1998، طعیمة(مضافا إلیها رأس المال العامل  مقسوما على صافي األصول الثابتة

  ):434ص ،2004 ،الحارس(حو التالي یمكن التعبیر عنها على الن

                         

  :الدخل المتبقي -8

ویتم تحدید أدنى . هو مقیاس لما یحققه القسم من ربح یفوق أدنى عائد مرغوب فیه من قبل الوحدة االقتصادیة
المال على أساس مستوى الوحدة حیث یتم تحدید تكلفة رأس . عائد مرغوب فیه من قبل المستوى اإلداري األعلى

ویتم  .االقتصادیة ككل وعادة ما یكون أدنى عائد مرغوب فیه مساویا ً دائما ً أو أكبر من تكلفة رأس المال
  )438ص ،2004 ،الحارس: (ةالمتبقي كما في المعادلة التالیاحتساب الربح 

  ) معدل العائد المرغوب فیه× االستثمارات ( –الربح = الربح المتبقي 



     
32 
 

  :القیمة االقتصادیة المضافة -9

قبل تخصیصها بین  اإلنتاجیةالزیادة في الثروة المتولدة من استخدام موارد المنشاة  إلىتشیر القیمة المضافة 
فبینما یمثل الربح  ،وعلى ذلك فهي تتمیز عن الربح في هذه النقطة ،العاملین والحكومة ،المقرضین ،المساهمین

مجموعة  مثل العائد الكلي المكتسب بواسطةفإن القیمة المضافة ت ،سب بواسطة المساهمینالعائد النهائي المكت
      .)1992بلعاوي، ( مقدمي رأس المال والحكومة ،العاملین

كما یمكن حساب القیمة . یتم حساب القیمة المضافة بإضافة الربح قبل الضرائب إلى تكلفة األجور وأعباء الفوائد
ى وذلك بطرح تكلفة المشتریات من إیرادات المبیعات، وتتضمن هذه التكلفة كل التكالیف المضافة بطریقة أخر 

، ص 1998، طعیمة ( والمصروفات الالزمة لشراء البضاعة والحصول على الخدمات من المنشات األخرى
155.(  
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  یةمقاییس األداء المالیة التقلیدأهم االنتقادات الموجهة إلى : القسم الثاني

  

نجاح إدارة المنشأة في تحقیق  ىي تعتمد علیها المنشأة لتقییم مدتعتبر عملیة تقییم األداء من أهم العملیات الت
الكشف عن سالمة أداء مختلف األنشطة في  ىوتقییم األداء عل سحیث تساعد عملیة قیا ،األهداف المخططة

وقد صممت نظم تقییم . یر األداء الكلي للمنشأةالمنشأة، ومحاولة تحسین األداء غیر الجید للوصول إلى تطو 
في أغراض الرقابة وتقییم األداء، ولذا كان االعتماد على مقاییس  ىلمنشأة الستخدامها بالدرجة األولاألداء با

  .لتحقیق هذا الغرض األداء المالیة بصورة أساسیة

ي المقام األول غیر كافیة لتحقیق األهداف لقد أصبحت مقاییس األداء التقلیدیة التي تهدف إلى تقییم الربحیة ف
المتطورة التي تحقق النجاح والنمو في البیئة الحدیثة، فعوامل نجاح المنشآت تتغیر من آن إلى آخر، وبات من 
الضروري تطویر مقاییس األداء وعدم اقتصارها على الربحیة والسیولة فقط، فالبد من االهتمام بخلق الثروة 

ضًا بمقاییس اإلنتاجیة التي تعني انخفاض التكلفة وتحسین كفاءة استخدام الموارد والتي تعتبر وتحسین القیمة وأی
مطلبًا أساسیًا لتطبیق إدارة الجودة الكلیة، كأحد المفاهیم الحدیثة الالزمة للبقاء واالستمرار في مجال األعمال 

  ).140، ص1998طعیمة، (

ة تتطلب استغناء محاسب التكالیف عن بعض مقاییس األداء ویضیف أبو خشبة أن البیئة الصناعیة الحدیث
التقلیدیة والتي قد تتعارض مع فلسفة اإلنتاج بدون مخزون ومدخل الرقابة الشاملة للجودة ویجب البحث عن 

، 2001أبوخشبة،(مقاییس جدیدة مالیة أو غیر مالیة وتصبح جزءا ً من التقاریر الدوریة للرقابة وقیاس األداء 
 ).114ص

أنه في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة أصبح من الضروري إیجاد مقاییس جدیدة ) 1983كابلن،(ویرى 
وألهمیة المقاییس غیر . لألداء التشغیلي للمنشأة تحل محل التركیز على مقاییس األداء المالیة قصیرة األجل

بلن أن مدیر إحدى المنشات الصناعیة المالیة وعدم التركیز على المقاییس المالیة فقط في األداء أوضح كا
األمریكیة عقب عودته من زیارة بعض المنشات الیابانیة سأل عن نسبة الوحدات التي تم إنتاجها كامال خالل 
عملیة التصنیع بدون إعادة تشغیل علیها ولكن اتضح أن مثل هذا المؤشر غیر متوافر وال یجري إعداده وال یتم 

هذا المعیار، وبعد تجمیع البیانات الالزمة اتضح أن نسبة تلك الوحدات ال تصل إلى أي تقییم لألداء وفقا ً ل
  .من الوحدات التي یبدأ علیها اإلنتاج% 10

أن من أهم االنتقادات التي وجهت إلى المقاییس المالیة التقلیدیة أنها ) 20، ص1996كابلن و نورتون، (ویرى 
  .تعكس أدائها في المستقبلتعكس تصرفات المنشأة في الماضي بینما ال 
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إلى أن المقاییس المالیة لألداء تتجاهل القیمة المالیة لألصول غیر ) 114، ص2001أبو خشبة،(ویضیف  
الملموسة للمنشأة مثل تكالیف البحث والتطویر والموارد البشریة والشهرة هذا باإلضافة إلى أنها ال توفر 

خاذ القرارات الداخلیة، كما تتجاهل أیضا بعض الجوانب الهامة مثل المعلومات التي تحتاجها اإلدارة ألغراض ات
  .رضاء العمالء، ومستوى الجودة، وسلوك المنافسین، كفاءة عملیات التشغیل الداخلي

ویقول البشتاوي أنه تعد المقاییس المحاسبیة المالیة المعتمدة من قبل اإلدارة العلیا كأسلوب لقیاس أداء المنشأة  
بیئة العصر الحالي غیر كافیة لتكوین فكرة شاملة عن كفاءة األداء كونها ال تشمل األنشطة  وتقییمه في

التشغیلیة المتعددة في المنشأة، وكذلك قصورها عن التعبیر عن تلك األنشطة، مما یتطلب إضافة مقاییس غیر 
نظمة والتي تؤثر في النتائج أكثر تفصیال تمثل نتاج جمیع أنشطة اإلدارات وتفاعلها في الم) تشغیلیة( مالیة

  ). 388، ص2004البشتاوي، (المالیة المتحققة 

أن مقاییس األداء المالیة التقلیدیة، مثل العائد على األصول، والعائد ) 1، ص2008الختاتنة والسعایدة، (وأشار 
كات، لم تعد كافیة على حقوق الملكیة، والقیمة االقتصادیة المضافة، والتي عادة ما تستخدم لتقییم أداء الشر 

: لتقییم األداء الشامل في الوقت الحاضر، وذلك ألن هذه المقاییس تعاني من بعض القصور والسلبیات، أوال
ألنه یتم استخراجها استنادًا إلى تقاریر مالیة سنویة مما یصنفها : نتیجة العتمادها على معلومات تاریخیة، ثانیاً 

هذه المقاییس ال تمتلك القدرة على قیاس العملیات التشغیلیة بكفاءة، هذا ألن : كمقاییس قصیرة األجل، وثالثاً 
  . باإلضافة إلى أن هذه المقاییس ال تعكس إستراتیجیة الشركة أو خططها المستقبلیة

دراك في كثیر من المنشات وعدم االقتناع بأهمیة تطویر نظم قیاس األداء  ٕ ویرى أبو خشبة أن عدم وجود وعي وا
اء فقط بالنظر إلى ما تحققه هذه المنشات من نتائج مالیة في األجل القصیر قد أدى إلى التأخر في وعدم االكتف

ویرى  تطویر وتحسین مقاییس األداء الحالیة بما یتمشى مع التطورات التكنولوجیة الحدیثة وظروف المنافسة،
العقدین الماضیین أصبحت غیر  أن مقاییس األداء التقلیدیة والمستخدمة في كثیر من المنشات خاللأیضًا 

هذا باإلضافة إلى أن المنشات الصناعیة تواجه في الوقت  ،مالئمة خصوصا في ظل بیئة التصنیع الحدیثة
الحاضر بیئة متحركة تتصف بالتعقید في احتیاجات العمالء والتي تتمثل في جودة مرتفعة وتكلفة منخفضة 

هذا إلى جانب الضغوط المتزایدة و الناتجة عن عولمة السوق وتسلیم أسرع وتعدد وتنوع أكثر في المنتجات 
  ).114، ص2001أبو خشبة، ( وشدة المنافسة الحالیة

ویقول كابلن أن التأخیر في تطویر عملیة التصنیع و نظم اإلنتاج الحدیثة یرجع إلى أن الكثیر من المنشات 
یشجع المدیرین ویحفزهم على الوفاء بأهداف الصناعیة لم تطور وتحسن من نظم الرقابة ومقاییس األداء بما 

ستراتیجیة التصنیع الحدیثة  ٕ  . )1983كابلن، (وا



     
35 
 

أنها تضعف األداء ألنها تاریخیة : أوالً . ویقول الغروري أنه یؤخذ على مقاییس األداء العدید من النقائص
ذا السبب فإنها تعتبر غیر وله. بطبیعتها، حیث تركز على التقریر عن األنشطة التي حدثت في الفترة السابقة

مالئمة في توجیه المدیرین في بحثهم عن تحسین العملیات التشغیلیة الحالیة والمستقبلة حیث قد تعطي إشارات 
فنظرًا ألن هذه . ال تقیس مقاییس األداء المالیة خلق القیمة: ثانیاً . مضللة عن التحسین المستمر واالبتكارات

نتائج التصرفات السابقة فقط، فإنها توفر إشارات قلیلة عن القیمة التي یحددها  المقاییس تركز على التقریر عن
المستثمرون وأصحاب المصالح اآلخرین لتصرفات اإلدارة بغرض تغییر األحداث المستقبلة، خاصة تلك المتعلقة 

مل التي توجه النجاح في ال تساعد المقاییس المالیة التقلیدیة المدیرین على إدراك العوا: ثالثاً . باألجل الطویل
  ).56، ص 2004الغروري،(منشاتهم وال تسایر المهارات والكفاءات التي تحاول المنشات أن تبدع فیها حالیًا 

  ):104ص ،2004 ،العطاس(ویلخص أحد الباحثین تلك االنتقادات في النقاط التالیة 

ستراتیجیة التصن .1 ٕ مستوى التي تركز على تحسین یع الحدیثة، و عدم وجود ارتباط بین مقاییس األداء التقلیدیة وا
عداد اآلالت وتخفیض الوقت المستنف ورضاء العمالء الجودة ٕ في العملیة  دوتخفیض أوقات تجهیز وا

 .الصناعیة وزیادة مرونة العملیة الصناعیة، والوصول بمستوى المخزون إلى المستوى الصفري
ن هدفها هو مقارنة المخطط بما تم إنجازه فقط إمل، حیث أن مقاییس األداء التقلیدیة ال تضیف قیمة إلى الع .2

وتحدید االنحرافات ومعرفة أسبابها وطرق عالجها، وفي ظل البیئة المعاصرة یجب االعتماد على مقاییس 
 .أداء تضیف قیمة إلى األعمال المؤداة

ة األجل مثل مستوى الجودة مقاییس األداء التقلیدیة ال تعطي وزنًا واهتماما لالعتبارات اإلستراتیجیة طویل .3
 .ومستوى رضاء العمالء، فهي مقاییس مالیة داخلیة تركز فقط على النتائج المالیة في األجل القصیر

عدم مالئمتها لمتطلبات بیئة التصنیع الحدیثة، ألنها تركز بالدرجة األولى على النتائج المالیة فقط دون  .4
كنة في ظل بیئة تتمیز بالحركیة تتطلب مقاییس مالیة وغیر إضافة إلى أنها سا. االهتمام بمسببات األداء

 .مالیة لمواكبة المتغیرات البیئیة السریعة وظروف المنافسة الحادة

وقد أشار عبد المنعم إلى أن هناك ثالثة مجاالت أساسیة لفشل المؤشرات المالیة التقلیدیة في المحاسبة اإلداریة 
  )293، ص 2001عبد المنعم،( :وهي

الثابتة أو  االختیاریة النفقات تقییم في المرنة الموازنات استخدام في فشل هناك أن حیث: االستخدام مجال .1
 .في استخدام مقاییس مناسبة للرقابة على التكالیف الثابتة

حیث أن هناك فشل في مقاییس تطویر الرقابة على الجودة وعامل اإلنتاجیة أو في إلقاء : مجال المالئمة .2
 .لفة الفرصة البدیلةالضوء على تك
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حیث أن هناك فشل في مراعاة العوامل غیر المالیة والتركیز على مؤشرات األداء المالي في : مجال الرقابة  .3
  .األجل القصیر واالعتبارات المالیة المحاسبیة في حسابات التكالیف

الكثیر من االنتقادات في ظل ومما سبق تخلص الباحثة إلى أن مقاییس األداء المالیة التقلیدیة قد تعرضت إلى 
  :بیئة التصنیع الحدیثة ویمكن تلخیصها فیما یلي

 .المقاییس المالیة تاریخیة بطبیعتها وتمیل ألن تكون مؤشرات ضعیفة لألداء .1
 .عدم كفایة المقاییس المالیة التقلیدیة في مجال تقیم األداء لمتغیرات البیئة الحدیثة .2
األداء المالیة تركز على الجوانب المالیة فقط، وتهمل الجوانب غیر  عدم الشمولیة والموضوعیة، فمقاییس .3

المالیة وبالتالي ذلك یشكل نقطة ضعف لمنشآت األعمال فالمقاییس المالیة تهدف في المقام األول إلى 
 التقییم الربحیة المالیة للمنشأة، وهذا غیر مالئم لتحقیق األهداف التي تسعى إلى تحقیق النجاح والنمو في
بیئة التصنیع الحدیثة، وأیضا المقاییس المالیة تهتم بتقییم األداء في األجل القصیر، وفي ظل ظروف بیئیة 

 .تقلیدیة، بینما تتجاهل عملیة تقیم األداء في األجل الطویل
مقاییس األداء المالیة التقلیدیة قد تعطي نتائج مضللة، ففي ظل بیئة التصنیع الحدیثة ال یجب أن تعتمد  .4

 .منشأة على معدالت الربحیة كأساس لتقیم األداءال
مقاییس األداء المالیة التقلیدیة ال تعكس الوضع التنافسي للمنشأة ألنه في ظل البیئة التقلیدیة تكون المنافسة  .5

ضعیفة، وفي ظل بیئة التصنیع الحدیثة فأن المنافسة تشتد وتتسع بما یحتم أن تشتمل مقاییس األداء الحدیثة 
 .ییس جدیدة  لقیاس الموقف التنافسي للمنشأةعلى مقا

مقاییس األداء المالیة التقلیدیة قد تعرقل عملیة التطویر والتحسین المستمر حیث انه ینصب اهتمام اإلدارة  .6
على حجم اإلنتاج دون وضع اعتبارات لجودة المنتج وتطویره بینما في بیئة التصنیع الحدیثة تزداد درجة 

 .ام اإلدارة على عملیات تطویر وتحسین مستمرة للمنتجالمنافسة وینصب اهتم
مقاییس األداء المالیة التقلیدیة ونظم التكالیف التقلیدیة تعطي أهمیة كبیرة لتكالیف العمل المباشر على الرغم  .7

   .من تناقص أهمیة عنصر العمل المباشر في بیئة التصنیع الحدیثة

وال تتماشى مع متطلبات بیئة  كافیةلیة التقلیدیة أصبحت غیر أن مقاییس األداء الما یمكن القولومن ذلك 
التصنیع الحدیثة ألنها تركز على النتائج المالیة فقط في حین أن بیئة التصنیع الحدیثة تحتاج باإلضافة إلى 

روف المقاییس المالیة إلى مقاییس أخرى غیر مالیة تتناسب وتتماشى مع المتغیرات البیئیة الحدیثة ومتطلبات وظ
  .  المنافسة الحالیة
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  لها ع الحدیثة وأهم المالمح األساسیةبیئة التصنی: القسم الثالث

  :مقدمة

 تأثیر لها التي البیئیة المتغیرات من العدید وظهور الصناعة مجال في الكبیر بالتطور الحدیث العصر یتمیز
 واالتجاه التكنولوجي، التطور -رالحص ال-المثال سبیل على المتغیرات هذه ومن ة،اإلنتاجی العملیة على مباشر

 االبتكار على بالقدرة یتمیز أنه فنجد التكنولوجي للتطور فبالنسبة ،الدولیة االتفاقات في واالنخراط االندماج نحو
 تعتمد والتي ذاتها الصناعة أسلوب في التطور إلى باإلضافة العالیة التقنیة ذات الجدیدة المنتجات تقدیم في

 .البشري العنصر على االعتماد وقلة المیكنة على )متكامل بشكل یكن لم نإ(كبیر بشكل

 رئیسیة عناصر ثالث في المنافسة هذه وتتمثل المشروعات، بین المنافسة حدة من المتغیر هذا زاد وقد
 : )14، ص2004مؤمنة،(

 ما كل تقدیم ةمنشأ كل تحاول حیث المستهلكین، أمام كثیرة بدائل وظهور المنتجات في االبتكار سمة .1
بداع خبرة من لدیها ٕ  .المستهلكین من قدر أكبر الجتذاب وا

 .البشري العنصر من التدخل وقلة التصنیع في المیكنة على االعتماد نتیجة الجودة مستوى ارتفاع .2
 تكلفة انخفضت التصنیع في المیكنة على جدا كبیر بشكل االعتماد فنتیجة المتغیرة، التكلفة انخفاض .3

  .التالف نسبة انخفاض إلى باإلضافة المباشرة، العمالة تكلفة انخفاض نتیجة ملحوظ شكلب المنتجات

وقد شهدت فترة أواخر الثمانینیات وأوائل التسعینات اهتمامًا ملحوظًا بالجانبین التطبیقي والنظري لنظم المحاسبة 
األعمال والمتمثلة في زیادة حدة ویرجع هذا االهتمام إلى التغیرات الجوهریة التي تحدث في بیئة  ،اإلداریة

المنافسة العالمیة والتقدم المستمر في تقنیات التصنیع، حیث ظهر كثیر من النظم الصناعیة المتقدمة مثل نظم 
 Computer-Aided Design&Manufacturing Systemsالتصمیم والتصنیع باستخدام الحاسب اآللي 

(CAD/CAM) ونظم التصنیع المرنة ،Flexible Manufacturing Systems (FMS)  بجانب بعض ،
 Just-In Time Productionالمفاهیم والفلسفات اإلداریة المستحدثة مثل نظام اإلنتاج في الوقت المناسب 

System (JIT) ورقابة الجودة الشاملة  ،Total Quality Control (TQC).  
بعادًا أو أشكاًال جدیدة على البیئة الصناعیة، األمر إن كل هذه التقنیات والمفاهیم والفلسفات المستحدثة تدخل أ

  .)69، ص2004العطاس،( الذي ینعكس بصورة أو بأخرى على نظم وأسالیب المحاسبة اإلداریة المستخدمة
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  :التصنیع الحدیثة أسالیبتطور 

مكانات قدرات وجود تشترط الصناعیة بالشركات تحیط التي المعلومات عصر بیئة إن ٕ  تحقیق ضجدیدة لغر  وا
 نظام یوفره ما من خالل لالستمرار القابلة التنافسیة المیزة كسب بإمكانها یعد لم الشركات أن التنافسیة ،إذ المیزة

 مخرجات أن حیث التكنولوجي للشركات، التطور مستوى بنفس تقدمه عدم بسبب التقلیدي المحاسبي المعلومات
 التطورات إن .المحاسبیة خالل التقاریر من الخارجیة الجهاتو  اإلدارة احتیاجات تلبي كانت المحاسبي النظام

 على المعلومات مستخدمي قدرة وتعزز تدعم مالیة غیر معلومات تقدیم تستدعي العالم شهدها التي االقتصادیة
) AICPA( القانونیین األمریكي للمحاسبین المعهد أكده ما وهذا األجل، طویل المالي باألداء والتنبؤ التقییم

العفیري، (المالیة  غیر المقاییس ذلك في بما قیمة تخلق التي العوامل على المالیة التقاریر تركیز ضرورةب
  . )19- 18، ص 2010

ولكي تحقق وحتى یمكن مواجهة المنافسة الدولیة المتزایدة بكفاءة عالیة، أصبح لزامًا على المنشآت الصناعیة 
، وكذلك نسبیاً  تجات مبتكرة ذات جودة عالیة وبتكلفة منخفضةأن تكون قادرة على تصنیع منمیزات تنافسیة 

العمل على تقدیم خدمات متمیزة للعمالء، أیضًا یجب أن یكون لدیها المرونة للتعامل مع المنتجات ذات دورة 
  .)71ص ،2004،العطاس( اإلنتاج القصیرة، والتوجه نحو تحسین وتطویر اإلنتاج بصفة مستمرة

على عملیات التصنیع وكانت هذه التغیرات تتضمن  أثرتخالل الفترة الحالیة  ت ذات مغزىولقد كان هناك تغیرا
دورة حیاة  تنوع المنتجات؛ وجعل فيعملیات التصنیع؛ والزیادة  فيعلى نطاق واسع  اآللي اإلنسان استخدام

 . المنتج اقصر
  )2، ص2009فهمي، : (یلي الصناعیة ما البیئة فيحدثت  التيمن المتغیرات و 

 .اإلنتاجیةالطاقة  فيزیادة كبیرة  .1
  .العالمیة المنافسة .2
 .التركیز على خدمة العمیل .3
 .التكنولوجيالتغیر  .4

حتى  تصنیع جدیدة أسالیبضرورة البحث عن  إلىالبیئة الصناعیة  فيحدثت  التيهذه التغیرات  أدتوقد 
 فيمنافسة عالمیة  إلىمحلى  ذات طابع تحولت من كونها والتيبالمنافسة  مليءعالم  في ءالمنشاة البقاتستطیع 

 فيالمتقدمة  الفنیة األسالیبالتصنیع الجدیدة تطبیق  أسالیبظل اتفاقیات الجات والعولمة ؛ وقد كان من ضمن 
 ونظم اآلليالحاسب  والتصمیم بمساعدة اآلليتكنولوجیا التصنیع المتقدمة والتشغیل  التصنیع وما یستتبعها من

 اإلنتاجوكذلك نظم  ؛ اآلليوالتصنیع المتكامل بواسطة الحاسب  اآلليبالحاسب  الرقميذات التحكم  اآلالت
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وما  الفوري اإلنتاجنظم  إلى باإلضافةبالمرونة ؛  تتسم إنتاجیةخطوط  في اإلنتاجالمرنة وما یستتبعها من تدفق 
 .مواد آلیاوتخطیط االحتیاجات من الموارد ونظم مناولة ال الفوريیستتبعها من نظم الشراء 

تحقیق  إلىتسعى  التيالضروریة للمنشآت الصناعیة  األدواتتكنولوجیا التصنیع الحدیثة من  أصبحت وبالتالي
العدید من المنشآت الصناعیة  فينظم التصنیع  فيالبیئة الصناعیة الحدیثة ؛ وعلى ذلك فان التطور  فيالتفوق 
 .من عدمه المنشآتیتوقف علیها نجاح  تيالحجر الزاویة  بمثابةاعتبار تلك النظم  إلىأدى 

 إلى؛ ومستوى جودة عالیة اإلنتاج أسالیبالصناعة من آلیة؛ ومرونة  فيالتكنولوجیا الحدیثة  أسالیبوقد أدت 
 من معلومات وخاصة تلك المعلومات هوما توفر كل من طرق وسیاسات محاسبة التكالیف؛  فيضرورة التطویر 

یتالءم مع البیئة الحدیثة  تطویر تلك النظم بما فيضرورة النظر  إلىت؛ مما أدى اتخاذ القرارا فيالمستخدمة 
 ).2، ص2009فهمي، ( للصناعة

  

  :تطبیق نظم التصنیع الحدیثة

المتقدمة نظرا للمزایا العدیدة والمنافع المتوقعة  تتجه معظم المنشآت الصناعیة حالیا نحو تطبیق نظم التصنیع
 . التطور المستمر في البیئة الصناعیة الحدیثة ومناخ المنافسة السائد صة في ظلالتي تحققها تلك النظم خا

 والبرامج التصنیع المتقدمة تلك النظم التي تستخدم مجموعة من اآلالت والمعدات واألجهزة ویقصد بنظم
   . )2ص ،2009فهمي، ( التصنیع باإلضافة إلى تطبیق بعض الفلسفات والمداخل الحدیثة لتطویر وتحسین نظم

یشیر بعض الكتاب بأنها النظم التي تقوم بمساهمة هامة في نجاح المنشآت التي تسعى لتحقیق الجودة و 
ویعرفها آخر بأنها النظم التي تقوم بتصنیع منتجات . واإلنتاجیة والتسلیم السریع والمرونة وانخفاض المخزون

ویضیف بان . لیتین ویتم تسلیمها في الوقت المحددوفقًا لمواصفات العمیل وبتكلفة متدنیة وجودة واعتمادیة عا
تلك النظم تجمع في مكوناتها آلیات الرقابة المباشرة كنظم التحكم الرقمیة باستخدام الحاسب اآللي، ونظم 
التصنیع المرنة، وأدوات العمل اآللي واإلنسان اآللي، والنظم القائمة على المعرفة والمعلومات، وذلك بهدف 

نة الموارد واإلنتاج والرقابة على الجودة في بیئة صناعیة تتمیز بتنامي التركیز نحو العالمیة، التخطیط وصیا
حیث تكون الجودة العالیة هي العرف، وتنخفض فیها تكلفة العمل وتنتشر المنتجات الجدیدة بسبب استخدام تلك 

م نظم التصنیع المتقدمة سوف تحفّز یبین أحد الكتاب إلى أن استخدا أیضاً  وفي هذا الصدد. التقنیات الحدیثة
  )81 -72، ص2004العطاس، : (على تحقیق األهداف التالیة

ة المنافسة .1  .الزیادة في اإلنتاجیة بالتناسب مع حدّ

 .تحسین جودة المنتج، وزیادة أنواع المنتجات اقتصادیاً  .2
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 .تقویة التنسیق التنظیمي، وتعزیز المقدرة التكیفیة والتعلیم .3

جد من تطورات تقنیة لسدّ أیة فجوات بطریقة مجدیة، وبحیث ال تكون التعدیالت متابعة ما یست  .4
  . مكلفة أو تتسبب في توقف العمل

   :كاآلتيمجموعة من نظم التصنیع المختلفة وسیتم مناقشة 

  .نظم التصنیع اآللیة -
 . نظم التصنیع المرنة -
 ).اإلنتاج في الوقت المناسب( نظم اإلنتاج الفوري -
 .الشاملة إدارة الجودة -
  .التكالیف المستهدفة -

  :نظم التصنیع اآللیة

وأصبحت الصناعة الحدیثة  باستمرار التطور في التصنیع أصبح اإلنتاج یعتمد بشكل كبیر على العمل اآللي
 ،)الیدوي(ي العنصر البشر  بالضرورة انخفاض أهمیة تتمیز بارتفاع نسبة المیكنة في التشغیل والتي یترتب علیها

ال یرتبط بكفایة العمل البشرى المبذول مباشرة على إنتاج الوحدات بل  ل التغیر في حجم اإلنتاجوأصبح معد
اإلنتاج والصیانة  بكفایة تشغیل اآلالت الذي یعتمد بدوره على كفایة الخدمات اإلنتاجیة مثل تخطیط أصبح یرتبط

یا التصمیم والتصنیع بمساعدة الحاسب تطبیق تكنولوج الصناعیة نحو الشركاتوتتجه كثیر من . والقوى المحركة
  .)3، ص2009فهمي، ( على المنافسة تهاتي تعزز من قدر المتوقع تحقیقها وال اآللي نظرا للمزایا العدیدة

تلك النظم التي تستخدم تطبیقات الحاسب اآللي في برمجة وتوجیه ورقابة معدات اإلنتاج خالل  وتعرف بأنها
وتهتم هذه النظم بآلیة تخطیط ورقابة اإلنتاج من خالل تخطیط الطاقة، . زاءالعملیات المختلفة لتصنیع األج

وینتج عن . والجدولة والشراء ورقابة المخزون، وتخطیط االحتیاجات من المواد، وتقاریر الجودة والشحن والتوزیع
 ،العطاس( ت التصنیعازدیاد درجة المرونة في إدارة ورقابة عملیا م التصنیع باستخدام الحاسب اآللياستخدام نظ

  .)77ص ،2004

 الرقابة بعملیة القیام أجل من مباشر بشكل اإلنتاج بآالت الكمبیوتر ربط یتم التكنولوجیا من النوع لهذا ووفقاً 
 التدفق مع تتوافق أن یجب والتي اإلنتاج، أثناء للعملیات الدقیق التسلسل ضمان هو ذلك من والهدف والتوجیه،

 هذه استخدام أن بالذكر جدیر هو ومما . المصنع في لآلالت الداخلي الترتیب ومع لعملیاتا هذه لترتیب األمثل
 انتظار ألسباب الضائع الوقت وتخفیض والمادیة البشریة الموارد استخدام كفاءة زیادة إلى یؤدى البرامج

  . )50، ص2004، مؤمنة(التعلیمات 
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  :)3، ص2009فهمي، ( لي في اآلتيمنافع التصمیم والتصنیع بمساعدة الحاسب اآل وتتلخص

إلى تخفیض الدورات اإلنتاجیة للمنتجات نتیجة  ياألمر الذي یؤد ،والصیانة تحسین جودة التصمیم .1
 .التصمیم مما یؤدى إلى تخفیض تكالیف المنتجات انخفاض وقت

 .وتخفیضها اكتشاف األخطاء مبكرا .2
 .تكامل أنشطة التصمیم .3
 .زیادة إنتاجیة التصمیم .4
 .قت التدریبو  تخفیض .5

 نظم التصنیع المرنة
 ترتب لتنویع منتجاتها، وقد المنشآت هذه اتجاه ضرورة إلى الصناعیة المنشآت بین المنافسة وحدة قوة زیادة أدت
 واحداً  نوعاً  تنتج التي اآلالت على االعتماد فیها یتم التي التقلیدیة التصنیع أنظمة من التحول ضرورة ذلك على
 من متكاملة مجموعة في المرنة نظم التصنیع وتتمثل ه،مرن تصنیعیة بنظم تتسم أخرى التآ إلى المنتجات من

 الالزمة اإلمكانات توافر مع المنتجات من عائلة كل من متعددة نماذج إنتاج على عالیة قدرات ذات اآلالت
 للرقابة نظام ظل يف بكفاءة التغییرات هذه وتتم والمنتج، المواصفات في ومتالحقة سریعة تغییرات إلحداث
    .االلكتروني والتوجیه

 الظروف لتغییر الفوریة االستجابة تتولى التي اآللي الحاسب برامج من مجموعة في األخیرة النظم هذه وتتمثل
 .للمنتج الهندسیة تعدیل المواصفات أو أخرى منتجات إنتاج إلى معینة منتجات إنتاج من التحول مثل الصناعیة

 إلعادة الالزم الزمن علیه تخفیض یترتب مما للمواد أوتوماتیكیة مناولة على یشتمل المرن الصناعي والنظام
 وتعتبر .واحدة وحدة إلى اإلنتاج دفعة حجم تخفیض إمكانیة تتوافر كما ممكن، حد أدنى اآلالت إلى تشغیل
 على الطلب في التقلبات مواجهة في الصناعیة تستعین الشركات التي األدوات أهم من المرنة الصناعیة النظم

مكانیة الجودة بضمان المنافسة مواجهة ظروف في وكذلك ونوعا كما الشركة منتجات ٕ  األسعار تخفیض وا
  . )51- 50، ص2004،مؤمنة(

أي أن نظم التصنیع المرنة عبارة عن وحدات إنتاجیة إلنتاج مجموعة متشابهة من المنتجات بأقل قدر من 
د الفقري لمرونة اإلنتاج، والذي یعتبر أحد المقومات األساسیة لألنظمة اإلنتاجیة وتعتبر العمو . التدخل البشري

  .)78ص ،2004 ،العطاس( في ظل المنافسة العصریة واإلستراتیجیةالقادرة على تحقیق أهداف المنشأة 
تم ی التيالتصنیع المرنة تتكون من مجموعة من العملیات الصناعیة  نظمأن ) 4- 3، ص2009فهمي، (ویرى 

 إلى باإلضافة، حكم فیها بالحاسبات اآللیةالعملیات بواسطة مجموعة من اآلالت یتم الت وتنفذ هذه ،برمجتها آلیا
 . الصناعیة المختلفة آلیا بین العملیات واألجزاءاستخدام مجموعة من التجهیزات والمعدات لمناولة المواد 
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  :هما أساسیتینوتتمیز نظم التصنیع المرن بخاصیتین 

 فيتشترك فیما بینها  التيالمنتجات  عملیات التشغیل والتصنیع للعدید من إجراءمكن تلك النظم من ت .1
عة عملیات طبی أو إنتاجه فيالخام المستخدمة  نوع المادة أومثل حجم المنتج  ،بعض الخصائص

بعض  فيك تشتر  التيعدد من المنتجات المختلفة  إنتاجیتم  فانه وبالتالي ،التشغیل الصناعیة علیه
 .واحدإنتاجي خط  الخصائص فیما بینها من خالل

 اإلنتاجيعلى نفس الخط  إنتاجهایتم  التي الوحدة الواحدة من مجموعة المنتجات إنتاجتتأثر تكلفة  ال .2
نتیجة  إضافیةتوجد تكالیف  فانه ال وبالتالي، كل منتج من اإلنتاجعدد مرات  أوالتشغیل  أمربحجم 

  .المنتجات تعدد وتنوع
 :اآلتي فيتتمثل  وینبثق من الخاصیتین السابقتین مزایا عدیدة لنظم التصنیع المرن

 .االقتصادیة اإلنتاج أحجاممن  من خالل توافر مدى واسع اإلنتاجیةللطاقة  أفضلاستغالل   .أ 
 .االلكترونیة للعملیات الصناعیة وذلك بفضل البرمجة لإلنتاجانخفاض زمن التجهیز   .ب 
 .اإلنتاجيبواسطة نفس الخط  إنتاجهایمكن  التي ة تغییر نوعیة المنتجاتسهولة وانخفاض تكلف  .ج 
 الثابت ومن ثم انخفاض تكالیف اآلليالنظام  فيالمرن تكون اقل منها  التكالیف الرأسمالیة للنظام  .د 

 .اإلنتاج
 .البشرىر نظرا لتضاؤل دور العنص اإلنتاجارتفاع مستوى جودة   .ه 
تكنولوجیا  أوالمهام  وتطبیق مدخل المراكز متعددة اجیةاإلنت األنشطةیتطلب تنظیم وتخطیط   .و 

  .ومدربة لتشغیل اآلالت المتاحة المجموعات االستغناء عن العمالة العادیة وتوفیر عمالة مؤهلة

 المناسب الوقت في اإلنتاج نظام

 قیتالتو  في المطلوب الشيء أداء ضرورة على تقوم النظام هذا فلسفةأن  )52، ص2004، مؤمنة(ویشیر 
 حول الفلسفة هذه وتدور .البشري العنصر وتوظیف إدارة حسن مراعاة ضرورة مع تأخیر أو تقدیم دون السلیم

 :وهما واإلنتاج الشراء بنشاط رئیسیین یتعلقان محورین

 إال النشاط اإلنتاجي في البدء وعدم ، للتخزین اإلنتاج فلسفة عن البعد یجب فإنه اإلنتاج لنشاط بالنسبة -
 عكس على وذلك لبیعها التوقیت المحدد وفى المطلوبة والمواصفات وبالكمیات مسبق طلب ىعل بناء
 اقتصادیات لمفهوم وفقا كبیرة بكمیات الشراء واإلنتاج مفهوم على یؤسس والذي التقلیدي اإلنتاج نظام

 . التجهیز وتخفیض تكالیف الخصم مزایا لتحقیق وذلك الحجم
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 مباشرة المصنع إلى صغیرة بكمیات لتصل الخام المواد تورید جدولة جبی فإنه الشراء لنشاط بالنسبة -
 الصفر إلى المخزون مستویات إلى الوصول علیه یترتب مما التصنیع، عملیة في دخولها لتوقیت وفقا

ن" ٕ  ."عملیاً  ذلك تنفیذ الصعب من كان وا
 لةهیك إعادة مثل المتطلبات من یدالعد له المناسب الوقت في اإلنتاج نظام تطبیق أن بالذكر جدیر هو ومما

 منتج من جزء إنتاج تتولى متنوعة آالت خلیة كل تتضمن بحیث عمل، خالیا أو وحدات إلى اإلنتاجیة األقسام
   .معین

، یعتبر جوهر الكثیر من التقدم التكنولوجي في الوقت المناسب اإلنتاج نظامأن   )5، ص2009فهمي، (یرى و 
 في الوقت المناسب اإلنتاجوطبقا لنظام ، تقدمالتطبیق تكنولوجیا التصنیع األكثر  لىأو وهو یعتبر بمثابة خطوة 

 إلیها المنتجات عندما یحتاج إنتاجالذي بمقتضاه یتم فقط  Pull System وفقا لنظام السحب یتم هنإف
وبحیث یسحب  ،وال اقل أكثر كل مرحلة تنتج فقط ما تحتاجه منها المراحل التالیة لها ال أنحیث  ،المستخدم

التي  اإلنتاجوهو على عكس النظم التقلیدیة في  ،لذلك بواسطة المرحلة المستخدمة له في التوقیت المحدد اإلنتاج
المرحلة التي تلیها  إلىبدفع منتجاتها  إنتاجیةحیث تقوم كل مرحلة   Push Systemتعتمد علي نظام الدفع

احتماالت توقف  احتفاظ كل مرحلة بكمیة من المخزون لمواجهة مع ،المخازن إلىدفع المنتجات التامة  یتم حتى
 . تعتمد علیها التيمن المراحل  يأ في اإلنتاج

البشاوي (:أهمها من األهداف، لعل من مجموعة اإلنتاج في الوقت المحدد لنظام أن الحظی تقدم ما خالل من
  )7، ص2005والمطارنة، 

 .نممك حد أدنى إلى ضهتخفی أو المخزون أنواع كافة عن االستغناء .1
 .اإلنتاجیة العلمیات في والموارد الوقت في الهدر من الحد .2
 .المناسبة وبالجودة المناسب الوقت في المستهلكین احتیاجات لتلبیة المناسبین والوقت بالكمیات الشراء .3
 متبادلة ثقة إلى تؤدي األجل طویلة أهداف وضع خالل من ومجهزیها الشركة بین والعالقة الثقة تنمیة .4

 .بینهما

ضرورة مراعاة وفاء المنتج بثالثة معاییر أساسیة  إلىیهدف  في الوقت المناسب اإلنتاج أسلوب أنوهكذا یتضح 
  .حسب الطلب واإلنتاج ،والجودة األعلى ،التكلفة األقل: يوه
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 :وقت المناسبال في اإلنتاج نظام عناصر

الجمال ونور ) (287-289ص ، 1997حسین،( وهي رئیسة عناصر عدة توافر النظام هذا تطبیق یتطلب
  : )175 - 169ص ،2005 ،الدین

 اتفاقیات وعقد بهم الموثوق الموردین من محدود عدد على واالعتماد :نالموردی مع قویة عالقات توافر .1
 .اإلنتاج حاجة حسب وذلك قصیرة فترات وعلى صغیرة بكمیات للمواد التورید ویتم األجل، طویلة

 المعدات أنواع كافة تشغیل على قادرین یصبحوا بحیث العاملین تدریب یجب: المهارات تعدديم عمال وجود .2
جراء التصنیع خلیة في الموجودة ٕ  جودة فحص إجراء وأیضا الروتینیة والصیانة البسیطة اإلصالحات وا
 .المنتجات

 وضع یتم ثحی المنتجات أساس على تصنیع خالیا صورة في اآلالت تصنف :التصنیع خالیا تنظیم .3
 قریبة واحد مكان في المنتجات من محددة مجموعة أو محدد منتج إنتاج في تستخدم التي اآلالت مجموعة

 مكان في اإلنتاج عملیة أثناء اإلنتاج تحت المواد تخزین ویكون منتج، تصنیع خلیة تشكل بحیث بعضها من
 .المواد ةمناول تكلفة من یخفض مما للتخزین، خاصة أماكن في ولیس التصنیع

 مع ألخرى مرحلة من التشغیل تحت والمنتجات األجزاء نقل یتم بحیث : ةالشامل الجودة إدارة نظام تطبیق .4
 .الوحدات هذه في تالف أو عیوب أي وجود عدم

 لطلبات االستجابة سرعة زیادة على یعمل االنتظار فترة تخفیض :تاآلال إعداد ووقت االنتظار فترة تخفیض .5
 ویصبح(اإلنتاج،  دفعة حجم تخفیض یساعد على اإلعداد وتكلفة اآلالت إعداد وقت وتخفیض العمالء
  .المخزون من كبیرة لكمیة حاجة هناك یعود وال )صغیرة دفعات على اإلنتاج

المالمح  المنتجات یستلزم بالضرورة توافر على عملیات تصنیع في الوقت المناسب اإلنتاجونجاح تطبیق فلسفة 
 :)5، ص2009فهمي، (ي الحدیثة وه التصنیعالرئیسیة لبیئة 

 . الجودة الشاملة إدارة -
 .نظم التصنیع المرن - 
 .بروح الفریق العمل - 

 وبالتاليالخام وعلى المواد نصف المصنعة  حیث یجب على الشركة االلتزام بمفهوم الجودة الشاملة على المواد
". صفر عیوب"بمعنى الحصول على مخرجات بمستوى للعیوب  مسموحات يأتوجد  التام بحیث ال اإلنتاجعلى 

تقدم المواد  إنتاجألن كل محطة  الفوريمن األركان األساسیة لنجاح التصنیع  ویعتبر برنامج الجودة الشاملة
 فيعیب  أياكتشاف  ديیؤ  وبالتالي ،زیادة أو نقصان أيتلیها دون  التيتطلبها المحطة  التياألجزاء  الخام أو
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 .بأكمله اإلنتاجتوقف خط  إلىاألجزاء  وأهذه المواد 
  :هما وجود نظام مرن للصنیع لتحقیق هدفین رئیسیین في الوقت المناسب اإلنتاجیستلزم نجاح تطبیق فلسفة  كما

تقلیل وقت األعداد  إلىمما یؤدى  آخر إلىمن منتج  واالنتقالعملیات التصنیع  فيوجود المرونة الكافیة  .1
 . نكحد مم أدنى إلى لإلنتاج

لإلنتاج،  جزر صغیرة تشكل فیما بینها خطوط متكاملة أوشكل خالیا  فيوالتجهیزات  اآلالت یتم ترتیب أن .2
 .دمكان واح فيالمعین  اإلنتاجوبذلك ستكون كل تجهیزات خط 

 وجود قوى عاملة تتصف بتعدد وتنوع المهارات اإلنتاج في الوقت المناسبالتطبیق الناجح لفلسفة  یتطلب وأیضا
الصیانة  بأعمالالقیام  هذا الخط وكذلك فيتعمل  التيوالتجهیزات  اآلالتالمواهب والقدرة على تشغیل كل و 

   .المهمة المطلوبة دون انتظار شخص آخر للقیام بهذه واإلصالح

  :نتاج في الوقت المناسباإل  نظام مزایا

 إلى تخفیض یؤدي وتطبیقه صناعیة،ال التكالیف إجمالي رقابة على یركز اإلنتاج في الوقت المناسب نظام
  ):176ص ، 2005الدین، ونور الجمال(ومنها  كبیرة بصورة الصناعیة التكالیف

 المخزون كمیات لوضع الالزمة المباني وفي فیه المستثمرة األموال وكمیة المخزون حجم تخفیض .1
 .الكبیرة

 .المخزون ومناولة النقل تكالیف تخفیض .2
 .اإلنتاج تكلفة إجمالي النخفاض یؤدي مما اآلالت إعداد تكالیف تخفیض .3
 .الشاملة الجودة إدارة نظام تطبیق على بناء والفاقدة التالفة الوحدات عدد انخفاض .4
 .للعمالء االستجابة لسرعة نتیجة المبیعات إیرادات ازدیاد .5

  

 :الشاملة الجودة إدارة

 التي والمبادئ من األفكار مجموعة على یقوم وهو الشاملة، الجودة إدارة مفهوم الحدیثة اإلداریة المفاهیم من
 كسب على والعمل الفاقد نسب األفضل وتخفیض األداء وتحقیق والخدمات اإلنتاج نوعیة تحسین إلى تهدف
 ).15ص ، 2002ونور، الفضل(الزبائن  رضا

 تحقیق إلى دفشامل یه تطبیقي بأنها منهج الشاملة الجودة إدارة األمریكي الفیدرالي الجودة معهد عرفوقد  
 والخدمات العملیات في التحسین المستمر أجل من الكمیة األسالیب استخدام یتم إذ العمیل وتوقعات حاجات
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بأنه أداء العمل الصحیح بشكل صحیح من المرة المعهد وأیضا عرفه  .)18ص ، 2002والشبلي، درادكةال(
 .)883ص ،2011،أبو زیادة(ألداء میل في معرفة مدى تحسین ااألولى مع االعتماد على تقییم الع

 عمل طریق عن المستهلكین إلسعاد األداء في التفوق بأنها) 18ص ، 2002 والشبلي، درادكةال(وعرفها 
 العمل تأدیة خالل من قیمة ذات بجودة المستهلكین تزوید أجل من البعض، بعضهم مع المدیرین والموظفین

 فلسفة بأنها الشاملة الجودة إدارة یما یؤكد آخر هذا التوجه فیعرفف. كل األوقات وفي األولى المرة ومن الصحیح
أبو (والعاملین  تحقیق التمیز في جودة أداء المنشأة ككل من خالل الوفاء احتیاجات العمالء إلىإداریة تهدف 

 ).883ص ،2011،زیادة

 الدرادكة(لنجاحه  عوامل التالیةال على یعتمد متكامل نظام عن عبارة الشاملة الجودة إدارة نظام فإن وبالتالي،
  : )81ص ، 2005 علوان،( ،) 19- 18، ص 2002والشبلي،

 .للمنشأة التنظیمي األداء في والتفوق التمیز تحقیق .1
 .المستهلكین إرضاء على العمل .2
 .الفریق بروح والعمل الجماعیة المشاركة اعتماد .3
 .العالیة الجودة ذات والخدمات السلع تقدیم .4
 جمیع في بطریقة صحیحة األعمال إنجاز على والعمل المنشأة أنشطة على ستمرةم تحسینات إجراء .5

  .األوقات

  .)1(رقم  أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة یتكون من ثالث مكونات أساسیة واردة في جدول أبو زیادة وكما أشار

  :الشاملة تهدف إلى الجودة إدارة أن )99ص ، 2005علوان،(ویرى 

 .عالیة ودةج ذات منتجات إنتاج .1
 یتناسب وبما البیع بعد ما خدمات تقدیم تستطیع بحیث المنتجات توزیع قنوات ألفضل المنشأة امتالك .2

 .المستهلك احتیاجات مع
جراء التغیرات، مع التكیف على وقادرة مرنة المنشأة تكون أن .3 ٕ  بما اإلنتاج عملیات في التعدیالت وا

 .المستهلك احتیاجات مع یتالءم
 تخفیض على والعمل الجودة تحسین عملیات خالل من المنتجات تكلفة تخفیض على ارباستمر  العمل .4

   .الصنع تامة المنتجات في والتالفة المعیبة الوحدات عدد
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  )1(جدول رقم

 مكونات مفهوم إدارة الجودة الشاملة

  الشاملة  الجودة  إدارة

الحاجة إلى روح الفریق ومشاركة اإلدارة .1  .التوجه نحو المستهلكین.1  .الحاجة إلى التزام اإلدارة العلیا.1
  .والعاملین معاً 

  .مسئولیة الجودة مناطة بجمیع العاملین.2  .التحسین المستمر.2  .وضع األهداف والقیم للمنظمة.2

 في اإلداریة المستویات جمیع اشتراك .3  .التدریب والتطویر.3  .القیادة.3
  .بالمنظمة الجودة تحقیق

ر المناسب في العمل على التغیی.4
  .الثقافة التنظیمیة

االهتمام بالعاملین وتشجیعهم على .4
  .اإلبداع

 سیاسة تحقیق في النظم نظریة تطبیق .4
  .الجودة

  )883، ص 2011أبو زیادة، : المصدر(

  :مبادئ إدارة الجودة الشاملة

ختلف الباحثون حول عدد األبعاد وقد ا ،تتنوع األبعاد أو المبادئ التي تقوم علیها منهجیة إدارة الجودة الشاملة
 ،حیث منهم من عزاها لثالثة أبعاد أساسیة وبعضهم صنفها إلى أحد عشر بعداً  ،الرئیسیة إلدارة الجودة الشاملة

فیرى بعض الكتاب أن إدارة الجودة الشاملة تركز على ثالثة عناصر . والبعض األخر صنفها إلى أكثر من ذلك
بینما باحث آخر فهو یركز . والتحسین المستمر ،المشاركة بین العاملین ،كینرضا المستهل: أساسیة فقط وهي

وتمكین األفراد من اتخاذ  ،وتعریف الجودة من قبل العمیل ،التركیز على تحسین العملیات: على أربعة أبعاد وهي
یق مفهوم إدارة الجودة في حین یرى عدد من الباحثین بأن تطب. والتزام اإلدارة العلیا بالجودة الشاملة ،القرارات

والتركیز على  ،التركیز على العمیل: الشاملة یستلزم ضرورة توفر ستة من األبعاد أو المبادئ والمتمثلة في
واتخاذ القرارات استنادًا  ،وحشد خبرات القوى العاملة ،والوقایة من األخطاء قبل وقوعها ،العملیات والنتائج معاً 

 ،التدریب والتعلیم ،مشاركة العاملین: بینما حددها باحث آخر بثمانیة أبعاد وهي.  ةوالتغذیة العكسی ،إلى النتائج
واستخدام طرق  ،استخدام األسلوب العلمي في اتخاذ القرارات ،والتركیز على العمیل ،نظام االتصال في الشركة

ووحدة أهداف  ،لتحسینواستمراریة ا ،التزام الشركة طویل األجل بالجودة ،وأسالیب إحصائیة في ضبط الجودة
 ،وتثقیف المنظمة ،وتحفیز العاملین ،التحسین المستمر: في حین حددها آخر بعشرة وهي. الشركة والعاملین

والتخطیط اإلستراتیجي  ،والتركیز على العمیل ،والتزام اإلدارة العلیا ،والتدریب ،ومشاركة العاملین وتمكینهم
  .)884ص ،2011،أبو زیادة( ألخطاء قبل وقوعهاومنع وقوع ا ،والقیاس والتحلیل ،للجودة

الطائي (ویمكن هنا تلخیص أهم المبادئ األساسیة إلدارة الجودة الشاملة التي اتفق علیها الباحثون كما أوردها 
  ):2(في جدول رقم) والعجیلي والحكیم



     
48 
 

  )2(جدول رقم 

  أهم مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي اتفق علیها الباحثون
اسم 

  حثالبا
المتفق         الشاملة  الجودة  إدارة  مبادئ        

  علیها

Bergnan 
& 

Kelefsio 
1994 

تركیز على 
  المستهلك

اتخاذ 
القرار على 

أساس 
  الحقائق

تركیز على 
  العملیة

تحسین 
  مستمر

إلزام 
األفراد 
  جمیعهم

تخطیط             
  استراتیجي

Russell 
& Taylor 

1995 

الجودة من 
وجهة نظر 
  المستهلك

اریة قیادة إد
  للجودة

تخطیط 
  استراتیجي

مسئولیة 
العاملین 

  كافة

تحسین 
  مستمر

تعاون 
على 
حل 

  المشاكل

طرق  اعتماد
في  إحصائیة

  حل المشاكل

تدریب 
 وتعلیم
  مستمر

تركیز على       
  المستهلك

Evans، 
1997 

تخطیط 
  استراتیجي

إدارة 
مستندة 
  للحقائق

قیادة 
الموارد 
البشریة 
دارتها ٕ   وا

تصمیم 
مستند 
ب إلى طل

  المستهلك

تحسین 
  مستمر

إسناد             
اإلدارة 
  العلیا

Goetsch 
& Davis 

1997 

أساس 
  استراتیجي

تركیز على 
  المستهلك

شعور 
  بالجودة

مدخل 
  علمي

التزام 
طویل 
  األمد

تشكیل 
فرق 
  العمل

تحسین 
مستمر 
  لألنظمة

تدریب 
  وتعلیم

حریة 
  الرقابة

وحدة 
  الغرض

اندماج 
العاملین 
  ومشاركتهم

تحسین 
  رمستم

Slack، 
et al.، 
1998 

إستراتیجیة 
  الجودة

دعم اإلدارة 
  العلیا

مجموعة 
  التوجیه

تحسین 
على 
أساس 
  المجموعة

تحقق 
من 
  النجاح

التدریب 
هو قلب 
التحسین 
  المستمر

تدریب           
  تعلیمو 

العلي، 
2000  

وضع 
سیاسات 
  المنظمة 

وضع 
أهداف 
  المنظمة

التشغیل 
  الفعلي

مجال 
إدارة 

الموارد 
  البشریة

 اندماج              
العاملین 
  ومشاركتهم

  )203ص ،2009 ،الطائي وآخرون(:المصدر

  ):68ص ، 2005العزاوي،( وذلك كما ذكرها ،الحظ وجود عدة مزایا إلدارة الجودة الشاملةی ومما سبق
 .العالیة الجودة ذات والخدمات السلع تقدیم على التركیز خالل من للمنشآت التنافسي الموقع تعزیز .1
 بتحقیق للمنشأة تسمح التي والمتتابعة المتواصلة الفعالیات من سلسلة الشاملة الجودة نظام طبیقت یمثل .2

 .لمواردها األمثل واالستثمار األرباح وزیادة النمو تحقیق وهي أهدافها
  .اإلنتاجیة العملیات تحسین على مستمرة وبصورة التركیز .3
  .بالتشغیل الخاصة طاءاألخ وتخفیض العمل أثناء الكفاءة زیادة على العمل .4
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  :التكالیف المستهدفة

یعتبر نظام التكالیف المستهدفة أحد األسالیب المستحدثة لرفع كفاءة عملیة اتخاذ القرارات في مجال التسعیر في 
ظل ظروف البیئة الدینامیكیة المعاصرة وزیادة حدة المنافسة، وما یحیط بقرارات تسعیر المنتجات الجدیدة من 

تأكد والغموض في البیئة المحیطة، كل ذلك أدى إلى حد ما إلى انخفاض قدرة المنشآت على ظروف عدم ال
التأثیر في السعر، بحیث أصبح استمرار المنشآت متوقفًا على قدرتها على تقدیم منتجات تتسم بأسعار تنافسیة 

ى معاییر التكلفة، وبناء ویضفي هذا النظام البعد اإلستراتیجي عل ،وبجودة عالیة وبتشكیلة متنوعة ومتطورة
  ).101ص ،2004 ،العطاس(معاییر العملیات وتحدید التكلفة المعیاریة لمنتج ما 

فإنها تؤثر تأثیرا كبیرا  ، وبالرغم من ذلكالتكالیف المستهدفة عملیة بسیطة الفهم والتطبیق نسبیاً  أسلوبیعتبر و 
بُ جیش من المتخصصین والمهنیین، أو حتى تتطلب تتط على ربحیةِ المنظمات واألعمال التجاریة، كما أنها ال ّل

جراءات إدارِة معقّدة تطبیقات برامجِ واسعة النطاقِ، ٕ ّ منضبُط . َأو تراكیب وا ولكنها في الغالب عبارة عن حس
ِ  ومنطقي التكلفة أوال في الیابان  فقد بدا ظهور هذا األسلوب من. یترجم اإلجراءات والعملیات الحالیةِ للشركة
تتبع هذا األسلوب بالفعل، باإلضافة إلى  من الصناعات الكبرى كانت% 80 أنحیث وجد  1960عام خالل 

كسابها خصائص جدیدة تتوافق مع  قیام الصناعات الیابانیة بتطویر بعض ٕ األسالیب والمفاهیم األمریكیة وا
 2011-12-16بتاریخ ) www.acc4arab.com( .تواجهه تلك الصناعة متغیرات األعمال التي

ویعرف نظام التكالیف المستهدفة على أنه نظام یهدف إلى دعم عملیة خفض التكالیف في مرحلة التصمیم 
تخفیض التكالیف بدرجة  أي أن هذا النظام یقوم على ،والتطویر لمنتج جدید أو إجراء تعدیالت على منتج قائم

 هو نقطة البدایة الحتساب التكالیف تسمح بوضع أسعار للبیع تكون قادرة على المنافسة في السوق، فالسعر
  ).101ص ،2004 ،العطاس(

والمحدد والذي یؤدي  عبارة عن عملیة ضبط وتحدید إجمالي تكالیف المنتج المقترح وتعرف أیضًا على أنها
الذي  بأنها النظام تكما عرف، به في المستقبل إنتاجه إلي تولید الربحیة المطلوبة عند السعر الذي یتوقع البیع

تغییر شامل أو تغییر  عاون في عملیة تخفیض التكلفة في مرحلة تطویر وتصمیم منتج جدید تماما أو إجراءی
بأنها نشاط یهدف إلى تخفیض تكالیف المنتجات الجدیدة وفى نفس الوقت  بینما یرى آخر، بسیط في منتج قدیم
 فكار المحتملة من اجل تخفیضویفي بمتطلبات المستهلك، وذلك عن طریق فحص كل األ یضمن جودة المنتج

 أن للتصنیع الدولي ي حین یرى المجلس االستشاري، فالتكلفة مسبقا في مرحلة التخطیط وتطویر المنتج
دارة ٕ التكلفة، وانه یعتمد على سعر البیع والتركیز على العمیل  التكالیف المستهدفة هي نظام لتخطیط األرباح وا

 التكلفة في إدارةل ملتزم بتطبیق النظام ویتیح تطبیق هذا النظام ممارسة عمل متكام وتصمیم المنتج ووجود فریق
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خالل التعامل النشط مع  المراحل المبكرة لتطویر المنتج وتستمر تلك الممارسة خالل دورة حیاة المنتج وذلك من
  2011- 12-16بتاریخ  )www.acc4arab.com(. سلسلة القیمة الكلیة

  :المبادئ األساسیة لنظام التكلفة المستهدفة

فرج : (أورد فرج وجنیدي ستة مبادئ أساسیة لنظام التكلفة المستهدفة، وهي توفر اإلطار المفاهیمي لهذا النظام
  )2006وجنیدي، 

  السعر یحدد التكلفة :المبدأ األول
  التركیز على العمالء  :الثانيالمبدأ 

  ركیز على التصمیمالت :المبدأ الثالث
  فرق العمل استخدام :المبدأ الرابع

  على دورة الحیاة  االعتماد :المبدأ الخامس
  .إلى مفهوم سلسلة القیمة االستناد :المبدأ السادس

السوق، لها على أساس التي تعتمد و إن التكالیف المستهدفة ) 103، ص2004العطاس،(وأخیرًا یرى 
القدرة  جاذبیة خاصة ألنها تسلط األضواء على المستقبل، كما أن التركیز فیها یتم على العمیل ولیس على

من تكالیف % 90الهندسیة الداخلیة للمنشأة، ولكن استخدام التكالیف المستهدفة أسهل للمنتج الجدید ألن حوالي 
ة تصمیم المنتج تحدد طریقة إنتاجه، كما یتم وضع األسس المنتج یتم تحدیدها في مرحلة التصمیم، إذ أن طریق

تبدأ عند تطویر منتج جدید، حیث یتم تحدید  النظام انقطة البدایة في تطبیق هذو  .لتخفیض التكالیف مستقبالً 
التكالیف المسموح بها على ضوء احتساب سعر البیع المستهدف مطروحًا منه نسبة الربح، ثم یقوم كل قسم 

كالیف الخاصة باإلنتاج على ضوء التكالیف المعیاریة الممكن تحقیقها بموجب التقنیة المستخدمة في بتجمیع الت
عملیات اإلنتاج، ومن ثم وضع التكالیف المستهدفة في نقطة معینة بین التكالیف المسموح بها والتكالیف 

 اتالمنتجبعض یأخذ تصمیم  وتتم كل هذه الحسابات قبل البدء بتصنیع المنتج الجدید، وعادة ما .المجمعة
وعندما یبدأ التصنیع للمنتج یتم تخفیض التكالیف المستهدفة تدریجیًا . سنوات ثالثةفترة قد تصل إلى  ةالجدید

وعلى فترات شهریة، وبعد مرور بعض الوقت فان التكلفة الفعلیة للفترة الحالیة تعتبر المعیار الذي یتم على 
  .الفترة السابقة وهكذاضوئها تخفیض التكالیف أكثر من 

  )2(في شكل رقمویمكن عرض خطوات تطبیق نظام التكالیف المستهدفة 
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  )2(شكل رقم

 مراحل تطبیق نظام التكالیف المستهدفة
 خطط الربحیة متوسطة وطویلة األجل

 

 تحدید الربح المستهدف لكل منتج

 

  تحدید التكلفة المستهدفة

 )الربح المستهدف –لمستهدف سعر البیع ا= التكلفة المستهدفة (

 

 ممارسة أنشطة هندسة القیمة

 

 تقدیر التكالیف

 

 ممارسة األنشطة التي تؤدي إلى تحقیق التكالیف المستهدفة

  )103ص ،2004،العطاس: ( المصدر
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  )فلسطین -قطاع غزة(التنظیم الصناعي في مصانعنا 

ركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة كان البد من أن یتطرق إلى ونظرًا ألن هذه الدراسة مطبقة على الش
  )48-47، ص2003وادي، :( التنظیم الصناعي في المصانع العاملة في غزة وذلك كاألتي

 .القطاع الخاص وال یوجد ملكیة عامة أو مختلطة حتى اآلن في الصناعة یمتلكهأن قطاع الصناعة  -
ورأس المال واإلنتاج وهي أقرب إلى نشاط األسر المنتجة  أكثر المصانع صغیرة في حجم العمالة  -

 .ویملكها ویعمل فیها أفراد األسرة الواحدة كلهم أو بعضهم 
النظام التصنیعي السائد هو التوزیع وفقًا لنوع اآللة في ورش عامة واإلنتاج حسب القطعة بأسلوب  -

ئیة المتخصصة كالمطاحن والمخابز الوجبات الصغیرة أو المتوسطة العدد باستثناء الصناعات الغذا
آیس كریم والمشروبات الغازیة ومعاصر الزیتون والحمضیات  \وخطوط إنتاج البسكویت واإلسكیمو 

  .والسكاكر واألعالف ومنتجات اللحوم حیث یكون اإلنتاج فیها آلیاً ) والشیبس(والعصائر والمعلبات 
باستثناء  one man manager النشاطات  وبخصوص الهیكل اإلداري فیعتمد أسلوب مدیر واحد لكل -

 –الفنیة  –المالیة  – اإلداریة( المشاریع المتوسطة والكبیرة القلیلة حیث یوجد مدراء بعدد األنشطة 
 )التدریب  –العالقات العامة  –السالمة  –التجاریة  –الصیانة  –التخطیط  –الجودة  –اإلنتاج 

  :تصنیع لكل من الصناعات التالیةوفي التالي نوضح الطرق المستخدمة في ال -
 أنتاج آلي للنسیج الدائري والترددي: صناعة النسیج.  
 إنتاج آلي: صناعة اإلسفنج.  
 آلي –نصف آلي  –إنتاج یدوي : صناعات األثاث الخشبي والجلدي.  
 ونصف آلي في صناعة البرامیل بالدوران –النفخ  –إنتاج آلي بالحقن : صناعة عبوات البالستیك.  
 إنتاج آلي بالبثق: البالستیكیة \الخراطیم  صناعة.  
 خلط وتعبئة \یدوي  –إنتاج نصف آلي : صناعة المنظفات.  
 یدوي –إنتاج نصف آلي : الصناعات المعدنیة.  
 إنتاج آلي خطي: صناعة عزل األسالك الكهربائیة.  
 یدوي –إنتاج نصف آلي : صناعة المالبس.  
  نصف آلي –إنتاج آلي  :اإلسفلت –صناعة البالط والطوب والباطون.  
 یدوي –إنتاج نصف آلي : صناعة اآلالت.  
 یدوي –نصف آلي : الصناعات الحرفیة التراثیة.  
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  ع الحدیثةمقاییس األداء غیر المالیة في ظل بیئة التصنی: المبحث الثاني

  :مقدمة

محاولة للتأكید على أهمیة  حیث أنها تمثل ،تعتبر مقاییس األداء غیر المالیة أداة أساسیة للرقابة اإلستراتیجیة
ومن ثم ینظر إلى مقاییس األداء غیر المالیة على أنها تتعلق بتوجیه أو جذب االنتباه . توجیه العملیات التشغیلیة

   ).57ص ،1998 ،الغروري(ولیس بحل المشاكل 

ت العمالء وشدة أن التغیرات في بیئة التصنیع الحدیثة وما یصاحبها من زیادة احتیاجا) 1983 ،كابلن(ویذكر 
 ،المنافسة أدت إلى ضرورة إیجاد مقاییس جدیدة لألداء التشغیلي للمنشأة تتالءم مع األهداف الصناعیة الحدیثة

اییس األداء المالیة قصیرة تحل محل مق ،المرونة واالبتكار ،اإلنتاجیة ،أداء المخزون ،مقاییس الجودة: مثل
  .األجل

یمكن االستغناء عن مقاییس األداء المالیة ألنها تخدم في المقام األول  أنه ال) 57ص ،1998 ،الغروري(ویرى 
إن مقاییس األداء غیر المالیة ال تلغي أو . وهم أحد أهم أصحاب المصلحة بالمنشأة ،اهتمامات مالك المنشأة

جاح تحل محل مقاییس األداء المالیة ولكنها تدعمها وتكملها حیث تغطي جوانب عدیدة تتعلق بعوامل الن
   .والعملیات المتعلقة باالبتكار والتجدید ،جودة المنتجات ،التوقیت المناسب: األساسیة للمنشأة مثل

وفي خالل السنوات األخیرة یرى بعض الكتاب أنه قد بذلت جهود كبیرة نحو بناء نظام للمقاییس غیر المالیة یتم 
  ).85- 75،ص 1996كابلن ونورتون، (ربطه باألهداف اإلستراتیجیة في المنشأة 

أن التطور في بیئة التصنیع الحدیثة صاحبه تطور كبیر في تكنولوجیا المعلومات وخاصًة  أبو خشبة وأوضح  
وتغیرت نتیجة لذلك العناصر المختلفة والتي تؤثر على األداء ولم یعد العنصر  ،في تكنولوجیا وتقنیة اإلنتاج

داء بل تناقص العنصر البشري في اإلنتاج وزاد دور وأثر البشري حالیًا هو العنصر المتحكم والمؤثر في األ
ولم تعد المقاییس  ،وفي الوقت نفسه زادت حدة المنافسة بین المنشآت في مختلف المجاالت ،العنصر اآللي

المالیة التي كانت تركز فقط على النتائج المالیة في األجل القصیر مالئمة في ضوء المتغیرات البیئیة 
أصبح ضروري االستعانة بمقاییس أخرى غیر مالیة تقیس أداء المنشآت في األجل الطویل وتركز بل  ،المعاصرة

  .على مسببات النتائج باإلضافة إلى وجود المقاییس المالیة

لقیاس ) تشغیلیة(ویوجد حالیًا شبه اتفاق في الفكر المحاسبي المعاصر على ضرورة وجود مقاییس غیر مالیة 
أبو ( :ذه التطورات التكنولوجیة الحدیثة وتتمثل أهم هذه المقاییس الجدیدة في األتيأداء المنشآت في ظل ه

  )125ص ،2001 ،خشبة

 .مقاییس الجودة .1
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 .قاییس المرونة واالبتكار والتعلمم .2
 .یس األداء المرتبطة بزمن التشغیلمقای .3
 .مقاییس تخفیض المخزون .4
 .مقاییس خطیة اإلنتاج .5
 .مقاییس أداء التسلیم .6
 .داء المرتبط بالتوریدمقاییس األ .7
   .مقاییس التكلفة .8

  .أهم هذه المقاییس غیر المالیة والمالئمة في بیئة التصنیع الحدیثة )3(رقمویوضح شكل 

  ):3(شكل رقم 

  المقاییس غیر المالیة المالئمة في بیئة التصنیع الحدیثة

  

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  )126، ص2001 أبو خشبة،: ( المصدر

مقاییس األداء  مقاییس الجودة
المرتبطة بزمن 

 التشغیل

مقاییس المرونة 
 واالبتكار والتعلم

مقاییس تخفیض 
 المخزون
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أیضًا أنه یجب أن یتضمن نظام مقاییس األداء أكثر من مقیاس غیر مالي ) 58، ص1998الغروري، (ویرى 
. بمعنى إن وجود مقیاس وحید لألداء یمكن أن یؤدي إلى وجود أو زیادة سلوك عدم تطابق األهداف. لكل أداء

داریة في وضع نظام لقیاس وتقییم األداء المتعلق فعلى سبیل المثال، قد تستخدم المنشأة معلومات المحاسبة اإل
وفي . بالتعامل مع الموردین على أساس تسلیم البضاعة في الوقت المحدد دون االهتمام بجودة البضاعة الموردة

هذه الحالة سوف یركز مستخدمي المنشأة على متغیر االستالم في الوقت المحدد دون االهتمام بالجودة، كما أن 
  .قد یضحون بالجودة في سبیل الوفاء بمواعید التسلیمالموردین 

أنه یوجد شبه اتفاق في الكتابات والممارسات المحاسبیة الحالیة بشان ) 106ص ،2004 ،العطاس(ویؤكد 
تالئم تطورات بیئة التصنیع الحدیثة وتطبیق الفلسفات المستحدثة ) غیر مالیة(ضرورة وجود مقاییس أداء جدیدة 

تغطي  مل هذه المقاییس على عدة مجموعاتحیث تشت. الوقت المناسب ونظم التصنیع المرنة مثل اإلنتاج في
أنشطة ومجاالت مختلفة، مثل مقاییس الجودة، واألداء، والمرونة واالبتكار والتعلم، والمخزون، والتسلیم والتورید، 

  .أمثلة لبعض تلك المجموعات )3(جدول رقمویوضح  .الخ... والتكلفة، 
  ):3(قم جدول ر

  في بیئة التصنیع الحدیثة) التشغیلیة(مقاییس األداء غیر المالیة 

 م المقاییس الرئیسة المقاییس الفرعیة التغیر المرغوب فیه

 .عدد اإلصالحات خالل فترة الضمان -  نقص 

  .عدد شكاوي العمالء -  نقص  1 مقاییس رقابة الجودة
  .عدد الوحدات المعیبة -  نقص 
  .لفة إصالح اإلنتاج المعیبتك  - نقص 
 .نسبة تكلفة المواد إلى التكلفة الكلیة -  نقص 

 2 مقاییس رقابة المواد
  .وقت استالم المواد -  نقص 
  .عدد القطع المعیبة كنسبة من القطع الجیدة -  نقص 
  .تكلفة المخلفات كنسبة من التكلفة الكلیة -  نقص 
  .الخسائر الفعلیة من المخلفات -  نقص 

نوع المواد الخام، المنتجات : (معدل دوران المخزون -  زیادة 
 3 مقاییس رقابة المخزون ).التامة

  .عدد العناصر في المخزون -  نقص 
 .نسبة استغالل اآللة للعمل -  زیادة 

وقت األعطال، وقت الصیانة : (ــ   نسبة توقف اآلالت  نقص  4 مقاییس أداء اآلالت
  ).الوقائیة

  .معدل استخدام الوقت المتاح من اآللة -  دة زیا
  .وقت إعداد اآللة -  نقص 
 .نسبة التسلیم الفوري -  زیادة 

 5 مقاییس أداء التسلیم

  .وقت دورة التسلیم -  نقص 
  .وقت التصنیع أو عجلة الدوران -  نقص 
  .كفاءة دورة التصنیع -  زیادة 
  .الطلبات المردودة -   نقص 
  .مالي اإلنتاجیةإج -  زیادة 

  )106، ص 2004العطاس، : (المصدر
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وقد خصص هذا المبحث لدراسة أهم مقاییس األداء غیر المالیة والتي تتناسب مع بیئة التصنیع الحدیثة 
وسیتم هنا  .وظروف المنافسة العالمیة حیث أن هذه المقاییس أصبحت تمثل أهمیة بالغة ألغلب الشركات

 ،قاییس المرونة واالبتكار والتعلمم ،مقاییس الجودة: اء غیر المالیة وهي كاآلتيمناقشة بعض مقاییس األد
، التسلیم مقاییس أداء، مقاییس خطیة اإلنتاج ،مقاییس تخفیض المخزون، یس األداء المرتبطة بزمن التشغیلمقای

بقة ترى الباحثة أنه یمكن ، واعتمادًا على بعض الدراسات السامقاییس التكلفة، المرتبط بالتوریدمقاییس األداء 
  .التلوث، والبحوث والتطویر: إضافة مقیاسین آخرین للمقاییس غیر المالیة وهما

  

  مقاییس الجودة: أوالً 

فما حدث في . یتمثل الهدف األساس في بیئة التصنیع الحدیثة في زیادة الجودة، ولیس مجرد انخفاض التكلفة
یر المنشآت، لفت األنظار إلى أهمیة تحسین الجودة كمقیاس مناسب التجربة الیابانیة الناجحة في إدارة وتطو 

لتقییم األداء الصناعي، فقد حقق الیابانیون وفورات ضخمة في التكالیف بصفة عامة نتیجة اهتمامهم بمقاییس 
، واهتموا باألسالیب  Zero Defect (ZD)الجودة، وذلك بأن اعتنقوا فلسفة ما یسمى المستوى الصفري للعیوب

الریاضیة واإلحصائیة في الرقابة على الجودة، بحیث یمكن الوصول إلى الهدف األسمى المتمثل في ضرورة 
وبالتالي أصبح زیادة جودة المنتجات ، عدم خروج أي منتج به عیوب أو ما یمكن تسمیته إنتاج خال من العیوب

مشروع المعاصر، وخاصة في الصناعات من أبرز مظاهر بیئة التصنیع الحدیثة، وأحد األهداف اإلستراتیجیة لل
ففي الخمسینات والستینات كان السعر المنخفض . التي تتسم بالمنافسة العالیة كالسیارات واألجهزة اإللیكترونیة

هو أساس المنافسة، وكانت الجودة تعرف بأنها مستوى قیاسي للقبول، ولكن أثناء العقدین الماضیین ظهرت في 
ة أعلى وبأسعار تنافسیة، مما وضع تحدیًا على أصحاب المصانع، فإما تلبیة األسواق منتجات ذات جود

كذلك أدركت معظم المصانع أن الجودة المنخفضة . االحتیاجات من الجودة العالیة في السوق أو االنسحاب منه
انة الجیدة سوف تعتبر مسبب تكلفة رئیسي لها، فغیاب المواد الجیدة، والعمالة عالیة التدریب، واآلالت ذات الصی

صالح المعیب من اإلنتاج، وتراكم المخزون وزیادته، وأعطال  ٕ یزید كثیرًا من تكالیف عدم الجودة مثل النفایات، وا
  )82ص  ،2004 ،العطاس. (المراحل واآلالت، والمطالبة بضمان المنتج

  )127ص، 2001أبو خشبة، (:تطبیق برنامج تحسین الجودة یتطلب العمل في ثالث اتجاهات هيو 

التركیز أكثر على بناء جودة المنتجات في مرحلة التصمیم بدًال من التركیز على فحص الجودة عند  .1
 .االنتهاء من عملیات اإلنتاج
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التركیز على میكانیكیة الرقابة أثناء العملیات بدًال من االنتظار حتى االنتهاء من اإلنتاج ثم إخضاع  .2
 .المنتجات للفحص النهائي

  .ین بعقود طویلة األجل لضمان استالم مواد أو أجزاء على درجة عالیة من الجودةإلزام المورد  .3

  :وتتعدد المقاییس المرتبطة بأداء الجودة ومن أهمها ما یلي

 مقاییس مستوى رضاء العمالء: 
إن رضا العمالء من أهم المقاییس التي تضعها الشركات، حیث أن هذا المقیاس یحدد ویعبر عن نتائج األعمال 

لتي تقوم بها الشركة، إال أنه وبشكل منفرد ال یعتبر كافیًا للتعبیر عن بعد العمالء وقیاسه، ألن من الممكن أن ا
تجعل الشركة العمالء راضین بأسالیب متعددة، لكن تحقیق رضا العمالء وحده ال یؤكد قیام العمیل بتكرار الشراء 

جب یستخدم إلى جانب مقاییس أخرى، وبشكل عام فإن من سلع الشركة أو خدماتها، ولذلك فإن هذا القیاس ی
  ):7، ص2009الختاتنة والسعایدة، (رضا العمالء یحقق منافع متعددة منها 

یعتبر مدخالً لتعمیق عالقة العمالء بالشركة،  یحافظ على استمرار تعامل العمالء مع الشركة ألطول فترة ممكنة،
  .والخدمات التي تقدمها الشركة یقلل من حساسیة العمالء اتجاه أسعار السلع

یعتبر مستوى رضاء العمیل أهم المقاییس األساسیة لمستوى جودة اإلنتاج ) 127، ص2001أبو خشبة، (ویقول 
بالمنشأة، فهذه المقاییس تركز على قیاس نظرة العمالء إلى المنتجات والخدمات التي تقدمها لهم المنشأة، ویمكن 

الل استطالع آراء العمالء بشكل منتظم، سواء عن طریق المقابالت قیاس مستوى رضاء العمیل من خ
الشخصیة لعدد من العمالء أو باستخدام قوائم استقصاء مبسطة تقدم للعمیل مع كل عملیة بیع، وقد یتم القیاس 
من خالل متابعة وتحلیل عدد الشكاوى أو خطابات المدیح المقدمة من العمالء، ومن المقاییس الموضوعیة 

ضًا لمستوى رضاء العمالء نسبة المردودات إلى المبیعات وقیمة المسموحات التي تمنح للعمالء ومصروفات أی
ویمكن أن ینظر إلى . الضمان بعد عملیة البیع والفترة الزمنیة بین طلبات الخدمة كالصیانة أو إعادة اإلصالح

  .فة المترتبة على العملیة الشرائیةرضاء العمیل على أنه شعور ینتج عن مقارنة العمیل للعائد والتكل

  :ویتحقق رضاء العمالء إذا أمكنهم الحصول من المنشأة على ما یلي

 .تسلیم المنتجات في المواعید المتفق علیها -
 .تسلیم المنتجات بدون عیوب -
 .عدم فشل المنتجات بعد فترة مبكرة من االستخدام -
 .ستخدامعدم تكرار فشل المنتجات طوال فترة بقائها صالحة لال -
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 مقاییس جودة التصمیم: 
المقصود هنا بتصمیم المنتجات هو وضع الخصائص والوظائف واألشكال الخاصة بمنتج معین أو خدمة 

   .في قالب یمكن المنشأة من الوفاء باحتیاجات المستهلكین

  2012-1- 8 بتاریخ) www.hrdiscussion.com (: وللتصمیم والتطویر أهمیة بالغة تظهر في المحاور التالیة

یتطلب إدراك المنافسة وفرص السوق، تصمیم منتج جدید أو أكثر إلشباع الحاجات غیر المشبعة  .1
ومن ثم استغالل فرصة أو فرص سوقیة، كذلك تتطلب المنافسة تطویر أحد أو بعض المنتجات 

 .لتتفوق على منتجات المنافسة

تغیر أنماط الحیاة االجتماعیة والظروف فعل بتتغیر وتتجدد الحاجات والرغبات واألذواق في السوق،  .2
االقتصادیة والتقدم الفني المستمر وهذا یتطلب جهد مستمر لتصمیم وتطویر منتجات جدیدة وهنا 

منظمات لتحدید المنتجات التي ینخفض علیها الطلب وذلك من خالل تتبع الیفترض أن تتجه 
غائها أو الحاجة إلضافة منتجات جدیدة مراحل أو دورة حیاة المنتج وتحري إمكانیة تطویرها أو إل

 .إلى خط المنتج أو مزیج المنتجات

 حتى في تتالحق التطورات الفنیة أو التكنولوجیة بدرجات متباینة في خصائص المنتجات أو .3
خصائص اآلالت وطرق اإلنتاج وتعیین تطویر المنتج سواء لمعالجة ما قد یظهره من قصوره أو 

 .ا في جودة منتجاتهاحتى ال تختلف المنظمة فنی

لى تحسین الجودة وزیادة عائد  .4 ٕ یؤدي التصمیم الجدید أو المطور إلى وفورات في التكالیف وا
المبیعات ومن ثم یؤثر في رفع الكفاءة اإلنتاجیة حیث أظهرت العدید من الحاالت بشأن التعدیالت 

تكالیف اإلنتاج تتراوح ما بین في  كبیراً  انخفاضاً التي تدخل في عملیة تصمیم المنتج أنها قد حققت 
%20-%40. 

 ن كونها محددا أساسیا لمدى سالمةكذلك تكتسب وظیفة تصمیم وتطویر المنتجات أهمیتها م .5
استعمال بعض المنتجات، فمثال یؤدي أي تصور في تصمیم سیارة أو طائرة إلى احتماالت متباینة 

الشركات المنتجة للطائرات أو  للحوادث وقد شهدت السوق العالمیة أكثر من مرة قیام بعض
السیارات بسحب بعض الطرز من منتجاتها من السوق لتدارك عیوب أو أخطاء في التصمیم وقد 

  .تم ذلك في بعض الحاالت بعد وقوع حوادث لها شأنها أضرت بمستعملي هذه المنتجات
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أو عدم تعقید تصمیم  أن هذه المقاییس تعتبر داللة على مدى تعقید) 128، ص2001أبو خشبة، (ویرى 
   .المنتج، كما تعد من محركات أو مسببات تكلفة نشاط تصمیم المنتجات

 مقاییس أداء جودة عملیة اإلنتاج والمنتجات: 
نتیجة لما تتسم به المنشآت في ظل بیئة التصنیع الحدیثة من قدرة على االبتكار وتقدیم منتجات جدیدة 

تقادم الخطوط أو اآلالت والمعدات اإلنتاجیة، األمر الذي یتطلب  باستمرار، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت
من المنشآت ضرورة استرداد تكالیف تطویر المنتج بشكل أسرع بكثیر مما كان علیه الحال في ظل بیئة 

من التكلفة الكلیة ألي منتج جدید أو عملیة جدیدة % 95-% 85وبالتالي أصبح حوالي . اإلنتاج التقلیدیة
   .)81، ص2004العطاس، ( ل مرحلة تخطیط وتصمیم المنتج أي قبل مرحلة اإلنتاجیتقرر خال

أن هذه المقاییس تركز على رقابة الجودة أثناء اإلنتاج للتأكد من االلتزام ) 129، ص2001أبو خشبة، (ویشیر
: اآلتیةبمواصفات ومستویات الجودة عند مراحل عملیات اإلنتاج وتهدف هذه المقاییس إلى قیاس العناصر 

مرونة خطوط اإلنتاج، جودة اإلنتاج، تعقید خطوط اإلنتاج، معدالت األمان الصناعي، درجة االلتزام بالجودة، 
عداد اآلالت، نسبة عدد : وعادةً یتم قیاس هذه العناصر باستخدام المقاییس اآلتیة. كمیات اإلنتاج ٕ وقت تهیئة وا

اإلنتاج الذي یحتاج إلى إعادة تشغیل، نسبة معدل اإلكمال  وحدات اإلنتاج الفعلي، نسبة التآلف وحجم وتكلفة
الفعلي المستهدف، نسبة تكالیف الضمان إلى إجمالي التكالیف، نسبة كمیة اإلنتاج المباع إلى كمیة اإلنتاج، 
نسبة االعتماد على الفحص ما بعد اإلنتاج، نسبة التوافق مع معاییر الجودة، معدل العائد على اإلنتاج، نسبة 

  .اإلنتاج الذي یحتاج إلى عملیات إصالح

 مقاییس تحدید مستوى أداء المورد 
دین هي ركیزة أساسیة من ركائز الشركة حیث تبین قدرة الشركة على تقدیم منتجات وخدمات  ّ إن العالقات بالمور

رة  وفي سبیل تطویر هذه العالقات، یلزم. تتسم بالجودة لعمالئها ّ ومتینة لبلوغ هذا إیجاد إستراتیجیة تورید متطو
دین المستوى في العالقة مع ّ دین هو عامل أساسي في كسب الثقة لبلوغ مستوى عالٍ حیث  .المور ّ إن أداء المور

  2012 -1-12بتاریخ ) www.qmsrs.com( .المصلحة التجاریة من

نتاج بدون فحص ویتم تقییم أداء الموردین بتحدید أي الموردین األكثر انضباطا من حیث التورید إلى موقع اإل
ویمكن االعتماد أیضًا في تقییم . وأي الموردین یتطلب التعامل معهم ضرورة القیام بفحص األصناف الواردة منهم

أداء الموردین على كمیة المواد غیر المطابقة للمواصفات في كل طلبیه تم توریدها ومدى التكرار في استالم هذه 
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المقاییس تركز على قیاس جودة المواد القادمة من المورد وعلى الجودة  فهذه ،الكمیات غیر المطابقة للمواصفات
  .)129، ص2001أبو خشبة، ( المرتفعة والوقت األقصر لالستالم

  

  مقاییس المرونة واالبتكار والتعلم: ثانیاً 

نتاج ویقصد إنه في ظل نظم التصنیع الحدیثة فإن أهم الدعائم األساسیة إلستراتیجیة التصنیع الحدیثة مرونة اإل
بالمرونة هنا القدرة على سرعة تغییر تشكیلة المنتجات وتقلیل زمن اإلنتاج وعادة ترتبط المرونة بسرعة 

أما . وتتوقف مرونة اإلنتاج بالمنشأة على أداء نشاط هندسة اإلنتاج بدرجة كبیرة ،االستجابة الحتیاجات العمالء
جدیدة تساعد على زیادة المنافسة وزیادة حصة المنشأة في االبتكار فیقصد به قدرة المنشأة على تقدیم سلع 

والقدرة على االستمرار في التحسین واالبتكار من خالل السرعة في تقدیم منتجات جدیدة أو تحسین . السوق
  .)130، ص2001أبو خشبة، (وتطویر المنتجات الحالیة وزیادة كفاءة العملیات اإلنتاجیة 

  

  التشغیل مقاییس مرتبطة بزمن: ثالثاً 

على التشغیل الفعلي وهي ناتج قسمة إجمالي وقت تتعدد هذه المقاییس ومنها مقیاس كفاءة دورة التصنیع 
هو الوقت والمقصود بالوقت الدوري للتصنیع  ،)مناولة ،انتظار ،فحص ،من تصنیع(االنجاز الكلي  وقت

  2012- 1- 16بتاریخ ) www.myqalqilia.com(. الالزم لتحویل المواد الخام إلى منتجات جاهزة

والرقم المستهدف الذي تسعى إلیه أغلب المنشآت هو محاولة الوصول إلى الواحد الصحیح أو محاولة 
عداد اآلالت وذلك  .اقتراب زمن اإلنجاز الكلي لیتعادل مع وقت التشغیل الفعلي ٕ ومقاییس زمن تجهیز وا

عداد اآلالت لإلنتاج واالت ٕ ومقاییس زمن توقف اآلالت  ،جاه بها نحو الصفربمحاولة تقلیل زمن التجهیز وا
غیر المخطط وذلك بوجود طاقات لآلالت غیر مستغلة وقد یكون ذلك مخططًا للمحافظة على توازن تدفق 

وعند تقییم أداء المنشأة یجب التركیز فقط على قیاس  ،العمل داخل المصنع وعدم إحداث تراكم في المخزون
  .)131-130ص ،2001 ،أبو خشبة(زمن توقف اآلالت غیر المخطط 

  

  مقاییس تخفیض المخزون: رابعاً 

یعتبر انخفاض مستوى المخزون من أكثر االتجاهات وضوحا في بیئة التصنیع الحدیثة، فالتشغیل في ظل 
  Just-Inمستویات منخفضة من المخزون قد تصل إلى الصفر اعتمادًا على نظام اإلنتاج في الوقت المناسب 
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Time Production System (JIT) عنى بتوفیر التكالیف المرتبطة بأنشطة المناولة والتخزین ُ ، والذي ی
واألعمال اإلداریة والمالیة المتعلقة بها، فالطلب على اإلنتاج یكون فوریًا ولیس قبل أسابیع أو حتى أیام، وبالتالي 

عملیة اإلنتاجیة من المواد الخام وغیرها، ال یتم االحتفاظ سوى بالحد األدنى لمستویات المخزون المطلوبة فورًا لل
  .ودون اإلخالل بجداول التسلیم وخدمة العمالء

: تستهدف أساسا تحقیق األهداف التالیة JITأي أن المفاهیم التي یقوم علیها نظام اإلنتاج في الوقت المناسب 
  )84- 83ص  ،2004 ،العطاس(

 .المستوى الصفري للمخزون والعیوب واألعطال -
 على طلب العمالء، ففي عملیات اإلنتاج التقلیدیة والتي كانت تتم طبقا لسیاسة اإلنتاج الكبیر التركیز -

Mass Production   لضمان خفض تكلفة الوحدة، أصبح اإلنتاج اآلن وفي ظل سیاسة اإلنتاج في
الل والتي تعني بأنه یتم سحب المنتجات خ  Pull-Throughالوقت المناسب یتم طبقا لفلسفة السحب 

  .خطوط اإلنتاج طبقا لتقدیرات الطلب علیها
 Non-Value Addedخفض الضیاع والوقت المستنفذ في األنشطة التي ال تضیف قیمة  -

Activities  ،للعملیة اإلنتاجیة، والى إحداث التحسین المستمر في الكفایة اإلنتاجیة وتخفیض التكالیف
ص، وللتخزین، وكلها أنشطة تتم داخل المصنع ویمكن ومن أمثلتها الوقت الالزم لتجهیز اآلالت، وللفح

  .خفضها أو حتى حذفها
أن مقاییس تخفیض المخزون في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة من ) 131، ص2001أبو خشبة، (ویرى 

المقاییس الهامة، وقد قامت المنشآت الصناعیة في الدول المتقدمة صناعیًا نتیجة للتطورات التكنولوجیة 
روف المنافسة الشدیدة والمتزایدة في مجال األعمال بوضع برامج للتحسین والتطویر المستمر، ویعتبر ولظ

  . تخفیض المخزون من األهداف اإلستراتیجیة للمنشآت الصناعیة في الوقت الحاضر

، إال أن أحد الباحثین -أحیاناً –، والتي یصعب مثالیة األهداف النظریةوبالرغم من  یرى إمكانیة  تحقیقها عملیًا
 Soucyویرى األستاذان . تخلق التزامًا ومطالبة بالتحسن والتفوق المستمر  Targetsالنظر إلیها كمستهدفات

&Howell 83،84ص  ،2004 ،العطاس( أن هناك ثالث أسباب رئیسة لخفض المخزون:(  

 م أعلى كثیرًا من الماضي،ال الیو أن المخزون قد یتطلب رأس مال كبیر، والتكلفة الحقیقیة لرأس الم: أوالً 
 خزون، ومن أمثلتها الحاجة لزیادةباإلضافة لهذا فإن هناك تكالیف أخرى غیر مباشرة مرتبطة بالم

المساحة، وزیادة تكلفة مناولة المواد، وزیادة تكلفة االحتفاظ بالسجالت، وزیادة التزامات التامین والضرائب، 
  .وارتفاع مستوى النفایات



     
62 
 

لمنشآت بأن األسباب التقلیدیة لالحتفاظ بالمخزون لم تعد صالحة اآلن، ألنها تخفي عجز المنظمة إدراك ا: ثانیاً 
في النواحي البیعیة والهندسیة والتصنیعیة، فعلى سبیل المثال تحتفظ المنشآت بمخزون المواد الخام ألن 

هلیة الموردین على أساس الجودة والتسلیم لدى المورد ال یمكن االعتماد علیهم، وبالتالي فإن تحدید أ
  . الجودة والتسلیم یستبعد الحاجة لهذا المخزون المتزاید

 انع الذین حققوا وفورات تكالیفیةإن السبب وراء تخفیض المخزون یأتي من مشاهدة نجاح أصحاب المص: ثالثاً 
 30إلى 25من  یابانیة تقوم بدوران مخزونها منشآتمن خالل خفض المخزون وزیادة معدالت الدوران، فعدة 

  .األمریكیة أصبحت متفوقة في هذا المجال المنشآتمرة في السنة، كما أن 

  

  مقاییس خطیة اإلنتاج: خامساً 

یعني مصطلح خطیة اإلنتاج، ترتیب الخط اإلنتاجي بالشكل واألسلوب الذي یحدث االنسیاب السهل والمنتظم 
تي تلیها، بحیث ال یكون هناك أي تأخیر أو تعطل للعملیات اإلنتاجیة من إحدى محطات العمل إلى األخرى ال

في أیة محطة عمل، والتي من شانها أن تتسبب في توقف المحطة التالیة لها عن العمل، أي في حالة تعطل، 
- 18بتاریخ ) www.myqalqilia.com(. في انتظار وصول المواد أو األجزاء إلتمام العملیات التصنیعیة الالزمة علیها

1-2012  

یعد اإلنتاج بمعدالت  حیثبر مقاییس خطیة اإلنتاج من المقاییس الهامة في ظل نظم التصنیع الحدیثة تعتو
  ). 131ص ،2001 ،أبو خشبة(موحدة أو متماثلة من الخصائص التي تمیز نظام اإلنتاج بدون مخزون 

م القدرة على انجاز حیث إن المصانع ذات خطوط اإلنتاج غیر المتوازنة تواجه العدید من المشاكل، مثل عد
نقطاعات في  ٕ األهداف، العمالة الزائدة عن الحاجة، ضیاع الكثیر من الوقت، مشاكل في الجودة، اختناقات وا

 .مجرى العمل وبالتالي انخفاض اإلنتاجیة، وارتفاع مستوى المخزون من المواد تحت التشغیل
)www.myqalqilia.com ( 2012- 1-18بتاریخ  

 دفع من نظام بدال اإلنتاج سحب نظام نظام اإلنتاج بدون مخزون استخدام تطبیق بیتطل اإلطار وفي هذا
 عن تالیة أو خلیة أو وحدة من المطلوبة المواصفات تحدید بعد إال منتج أو جزء أي إنتاج یتم ال حیث اإلنتاج،
 یتم اإلنتاج فال غیلالتش خالیا أو محطات بین المخزون تقلیل علیه یترتب مما العمیل من وارد بیع أمر طریق

  . )53ص ،2004 ،مؤمنة(اإلنتاج  هذا العمیل یطلب حتى ننتظر أن یجب ولكنه باستمرار
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  مقاییس أداء التسلیم: سادساً 

في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة أهمیة بالغة بالنسبة للعمیل حیث أن تسلیمه  التسلیم أداء مقاییستمثل 
رجة جودة عالیة وفي أسرع وقت ممكن تعتبر من الدعائم األساسیة في تقییم البضاعة أو السلعة أو الخدمة بد

مقاییس أداء التسلیم  جاءتو  ،)132، ص2001أبو خشبة، (أداء المنشآت في ظل نظم التصنیع الحدیثة 
 من نالمستهلكی رغبات على للتركیز )الكلیة التصنیع ونسبة المنجزة غیر واألوامر ،والتصنیع التسلیم دورة كوقت(

  . )8ص ،2005 ،البشتاوي والمطارنة(للمنشأة  الجیدة المنافسة لتحقیق السوق ومتطلبات المنتجات

  

 مقاییس مرتبطة بالتورید: سابعاً 

إن أغلب المنشآت الصناعیة في بیئة التصنیع الحدیثة تسعى إلى الحصول على ما تحتاجه من مواد خام من 
مطلوبة، وفي ظل نظام اإلنتاج في الوقت المناسب فإن المنشأة تعتمد الموردین في الوقت المناسب وبالسرعة ال

في تطبیق هذا النظام على ضرورة االتفاق مع عدد محدود من الموردین الذین یمكن االعتماد علیهم في تورید 
  ).133، ص2001أبو خشبة، (احتیاجات المنشأة من المواد الخام وبمستوى جودة مرتفع وخالي من العیوب 

  

  مقاییس التكلفة: مناً ثا

 الدولیة، التجارة وحریة البعض، بعضها على العالمیة األسواق وانفتاح العولمة عصر بأنه الحالي العصر یتمیز
 ،الحدیثة الصناعیة بالبیئة یسمى ما والمعلومات وانتشار اإلنتاج تكنولوجیا في الهائل التطور عصر أنه كما

 التصنیع المرنة، نظم :ومنها استخدامها انتشر بحیث جذریة وتطورات ثةحدی تقنیات اإلنتاج عالم في ظهر حیث
 وقد الشاملة، الجودة إدارة ونظام المناسب، الوقت في اإلنتاج ونظام اآللي، الحاسب مع المتكاملة التصنیع ونظم
 تطبیقها وبیئة) مالیةاألداء ال مقاییس( التقلیدیة اإلداریة المحاسبة أسالیب بین فجوة وجود إلى التطورات هذه أدت
  .الحدیثة اإلنتاج بیئة ظروف مع تتالءم حتى اإلداریة المحاسبة وأسالیب أدوات تطویر ضرورة استوجب مما

جراءات مفاهیم على النظم تلك أثرت وقد ٕ التالیة  الجوانب في اإلداریة والمحاسبة التكالیف محاسبة وا
  ):149-148ص ،2007،زعرب(

 .باشرالم العمل تكلفة انخفاض .1
 .المباشرة غیر والتكالیف العمالة زیادة .2
 التكالیف نسبة انخفاض إلى أدى مما البشري العمل وعنصر اإلنتاج حجم بین المباشرة العالقة انعدام .3

 .المواد عنصر على تقتصر تكاد بحیث المتغیرة
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 .الثابتة التكلفة زیادة ثم ومن اآللیة التجهیزات تكلفة زیادة .4
 مقاییس إلى الحاجة وبالتالي البشري العنصر تدخل دون اآللیة االعتماد نتیجة ةالجود مستویات زیادة .5

 .الجودة على للرقابة ومؤشرات
 .التشغیل تحت واإلنتاج الخام للمواد اآللیة والمناولة اآللیة الجدولة نتیجة المخزون مستویات انخفاض .6
   الجودة تقیس التي والمؤشرات اییسالمق من مجموعة ة الجود وتطویر لتحسین المستمر التدعیم یتطلب .7

  .المالیة المقاییس ومكانة أهمیة نفس لها تكون بحیث

أن التطورات التكنولوجیة الحدیثة أدت إلى تقلیل الرقابة على عناصر ) 133، ص2001أبو خشبة، (ویرى 
د بدأت المنشآت التكالیف خصوصًا في األجل القصیر في ظل تناقص استخدام المقاییس المالیة التقلیدیة، وق

الصناعیة الحدیثة في التحول نحو استخدام مقاییس أداء غیر مالیة والتي تركز بصفة أساسیة على إدارة ورقابة 
  .التكالیف في األجل الطویل

  

  مقاییس التلوث: تاسعاً 

یئة التي وطرحها للمخلفات الصناعیة فهي ملزمة بأن تحافظ على الب. بقدر مواكبة المنظمات لتطورات الصناعیة
تعمل بها، وقد شهدت العقود األخیرة اهتمامًا دولیًا واضحًا بقضایا البیئة والمشكالت المرتبطة بها، إذ أدركت 

الطائي والعجیلي ( دول العالم خطورة التلوث واألضرار التي یمكن أن تسببه إلى الموارد الطبیعیة والبشریة 
  ).369، ص2009والحكیم، 

أن مخرجات منظومة اإلنتاج ال تقتصر على المنتجات النهائیة القابلة ) 359، ص2011عامر وقندیل،(ویرى 
وأیضًا الملوثات  -والنفایات -بل یحتوي على مخلفات متعددة األشكال واألنواع منها الخردة -لالستخدام فقط

لص من مخلفاتها سواء الغازیة منها أم المواد الصلبة بأشكالها المتعددة، فكثیر من المؤسسات الصناعیة تتخ
أم إلقائها في ممرات المیاه  -سواء بدفنها في األرض -الخطرة بوسائل بسیطة غیر قانونیة وغیر صحیة

  .والمصارف، باإلضافة إلى أن تكلفة التخلص منها مرتفعة

إن تقییم األداء البد أن یكون بالمعنى الواسع ولیس ) 151-150، ص1998طعیمة، (وفي هذا الصدد یقول 
والنمو ال . ، فالبد أن تحقق المنشأة الربحیة بجانب تحقیق هدف المجتمع وهدف النمو)الربحیة(نى الضیق بالمع

فالمنشأة تعمل في بیئة والبد من المحافظة علیها وعلى . یتحقق إال باألخذ في االعتبار لالعتبارات البیئیة
د یؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة وبالتالي زیادة ویقول أیضًا بأن تحسین كفاءة استخدام الموار . مواردها الطبیعیة

الربحیة ومن هنا البد من االهتمام عند تقییم األداء بمقاییس توضح مدى االستجابة للمتطلبات البیئیة، وبات 
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االهتمام بها ضروریًا أیضًا من أجل تخفیض كمیة الموارد المستنفذة وفي نفس الوقت الحصول على نفس 
  . روري تقییم األداء باألخذ في االعتبار مدى االستجابة لمتطلبات البیئة الحدیثةوأصبح من الض. اإلنتاج

  

 مقاییس البحوث والتطویر: عاشراً 

في ظل التنافس المحموم بین الدول والشركات في عالم یتغیر بسرعة، فقد بات من الضروري التركیز على 
عملیات اإلنتاج وتحسین  كفاءةیات المتوفرة، وزیادة قطاع البحث والتطویر بهدف مراجعة وتنقیح التصامیم والتقن

المنتجات الحالیة وابتكار منتجات جدیدة من أجل مواجهة المنافسین ومتابعة التغیرات المستمرة في رغبات 
العلمیة والتقنیة لنشاطات البحث والتطویر، فإن نشاطات البحث والتطویر من الناحیة  باإلضافة لألهمیة ،الزبائن

االقتصادیة تعكس رغبة الدولة أو المؤسسة في أن تتنازل عن جزء من إیراداتها وأرباحها الحالیة في سبیل 
یراداتها المستقبلیة وذلك عبر توظیف جزء من اإلیرادات الحالیة للدو  ٕ لة أو المؤسسة في أنشطة تحسین كفاءتها وا

  2012-2-5بتاریخ ) http://ar.wikipedia.org. (بحثیة

 ثانیة جهة من والجامعات جهة من الشركات بین ما العالقة تفعیل أنه یجب) 14، ص 2010العفیري، (ویرى 
 العلمیة البحوث تنشیط في األكبر الدور له المؤهل البشري العنصر یعتبر و ، ثالثة جهة من ومراكز األبحاث

 البشریة تطویر الكفاءات في بدورها البحوث تقوم كما واستغاللها، المعارف تلك ونقل) العلمیة المعارف تولید(
  .الشاملة االقتصادیة واالجتماعیة التنمیة تحقیق بهدف وبیئتها تنمیتها تكفل التي العوائد وتوفیر

  

  

  

  

  

  

  



     
66 
 

  

  

  

 الثالث الفصل

  
  المیدانیة الدراسة

  

 

 البیانات تحلیل: لواأل  المبحث

 الفرضیات واختبار النتائج تحلیل :يالثان المبحث

  والتوصیات النتائج :الثالث المبحث
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  المبحث األول

  

 تمهید 

 الدراسة منهجیة 

 الدراسة وعینة مجتمع 

 االستبانة وثبات صدق 

 اإلحصائیة المعالجات  
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  :تمهید

فراد مجتمع الدراسة وعینتها، وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطرق یتناول هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة، واأل
إعدادها، وصدقها وثباتها، كما یتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي قامت بها الباحثة في تقنین أدوات 

  .الدراسة وتطبیقها، وأخیرا المعالجات اإلحصائیة التي اعتمدت الباحثة علیها في تحلیل الدراسة

  

  الدراسة منهجیة 

في الدراسة النظریة ویتم فیه ذلك ویتمثل ، المنهج الوصفي التحلیليإتباع  تم الدراسة أهداف تحقیق اجل من

 خالل من وذلكالحصول على المعلومات المختلفة الخاصة بالجوانب النظریة والعلمیة المتعلقة بموضوع الدراسة 

 باإلضافة الدراسة، بموضوع والدوریات المتعلقة سابقةال والدراسات واألبحاث والمراجع الكتب على اإلطالع

 الدراسة مفردات لدراسة استبیانات بتوزیع المیداني الجانب في البحثومن ثم  .المختلفة االلكترونیة للمواقع

 SPSSباستخدام برنامج  وتحلیلها تفریغها ثم ومن ،الدراسة موضوع في الالزمة المعلومات وتجمیع وحصر

)Social Science  Package for Statistical (المناسبة اإلحصائیة االختبارات  واستخدام اإلحصائي 

  .وبالتالي الخروج بالنتائج والتوصیات الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات قیمة ذات لدالالت الوصول بهدف

 :طرق جمع البیانات

  :اعتمدت الباحثة على نوعین من البیانات

  البیانات األولیة - 1

 الدراسة،وتجمیع المعلومات الالزمة في موضوع  الدراسةمفردات فرضیات و یع استبیانات لدراسة وذلك بتوز 
 SPSS (Statistical Package for Social Science)ومن ثم تفریغها وتحلیلها باستخدام برنامج 

 .م االختبارات اإلحصائیة المناسبةاإلحصائي واستخدا
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 .البیانات الثانویة - 2

الكتب والدوریات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قید الدراسة، والتي  تتعلق بدراسة وتمت مراجعة 
مدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة، وأیة مراجع قد ترى الباحثة أنها 

للمصادر الثانویة في الدراسة، التعرف على تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وتنوي الباحثة من خالل اللجوء 
األسس و الطرق العلمیة السلیمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت 

  . وتحدث في مجال الدراسة

  :عینة الدراسةو مجتمع 

یزید حجم رأسمالها عن یضم مجتمع الدراسة مدراء و محاسبي الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة والتي 
شركة، وذلك حسب قائمة بأسماء الشركات صادرة عن وزارة االقتصاد  60نصف ملیون دوالر ویبلغ عددها 

استبانة من  51استبانة، بواقع استبانة واحدة لكل شركة صناعیة، وتم استرداد  60ولقد تم توزیع  .الوطني
  %.85االستبانات الموزعة أي بنسبة 

  

  :أداة الدراسة

 ،الدراسة االستبانة فرضیات أسئلة تغطي بحیث الدراسة، عینة أفراد من البیانات لجمع استبانة تصمیم تم
  : االستبانة إلى جزأین كما یلي قسمتو 

 فقرات 10البیانات الشخصیة لعینة الدراسة ومعلومات عن الشركة ویتكون من  یتكون من: الجزء األول. 

 م مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة، وتم یتناول مدى استخدا: الجزء الثاني
 :تقسیمه إلى ثالث محاور كما یلي

 . فقرة 23یتناول المقاییس المالیة لألداء ویتكون من : المحور األول .1
 .قرةف 44یتناول المقاییس غیر المالیة لألداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة ویتكون من : المحور الثاني .2
یتناول المعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة : المحور الثالث .3

  .فقرات 8استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة ویتكون من  تحد منو 
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درجة بدرجة عالیة جدًا وال موافقتعني " 5"إجابات حیث الدرجة  5وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  مكونة من 
  ).4(هو موضح بجدول رقم كما  بدرجة منخفضة جداً  موافقتعني " 1"

  

  

  )4(جدول رقم 
 مقیاس اإلجابات

ً   درجة الموافقة ً عالیة   عالیة  متوسطة  منخفضة  منخفضة جدا   جدا 

  5  4  3  2  1  الوزن

  

االستبانات لم یستبعد  استبانة وبعد تفحص 51وتم توزیع أداة الدراسة على جمیع أفراد عینة الدراسة وتم استرداد 
   .أي منهما نظرا لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة
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  :الجداول التالیة تبین خصائص وسمات عینة الدراسة كما یلي

 

 المعلومات الشخصیة  :أوالً 

  :المسمى الوظیفي -1

المسمى  %19.6و ، "مدیر الشركة"من عینة الدراسة المسمى الوظیفي لهم % 33.3أن ) 5(یبین جدول رقم 
من عینة الدراسة المسمى % 15.7، و"محاسب"المسمى الوظیفي لهم % 31.4، و"مدیر مالي"الوظیفي لهم 
من عینة % 68وموزعة هذه النسبة بین مدیر اداري ومدیر مبیعات، ویرى من هنا أن " غیر ذلك"الوظیفي لهم 

  . بیانات المستوفاة من االستبیانالدراسة مسماهم الوظیفي مدیر وذلك یدعم من واقعیة وصحة ال

  )5(جدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المسمى الوظیفي

  النسبة المئویة  التكرار  المسمى الوظیفي

  33.3  17  مدیر الشركة
  19.6  10  مدیر مالي
  31.4  16  محاسب
  15.7  8  غیر ذلك
 100.0  51  المجموع

  :المؤھل العلمي -2

من عینة الدراسة % 60.8، و "دراسات علیا"من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي % 11.8 أن) 6(یبین جدول رقم 
من عینة الدراسة % 9.8، و"دبلوم"من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي % 17.6، و"بكالوریوس"مؤهلهم العلمي 
وریوس فأعلى، من األفراد المستجیبین لالستبانة مؤهلهم بكال% 73، بمعنى أن "مؤھالت أخرى"مؤهلهم العلمي 

  .مما یفسر قوة المعلومات المستوفاة منهم

  )6(جدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي

  النسبة المئویة  التكرار  المؤهل العلمي
  11.8  6  دراسات علیا
  60.8  31  بكالوریوس

  17.6  9  دبلوم  
  9.8  5 غیر ذلك  

 100.0  51  المجموع
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 :عدد سنوات الخبرة -3

من % 9.8، و "سنوات 5قل من أل"خبرتهم من عینة الدراسة  تراوحت سنوات % 7.8أن ) 7(یبین جدول رقم 
من عینة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة  % 7.8، و"سنوات 10إلى  5"عینة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة  

، من ذلك یالحظ أن "سنة فأكثر 16"من عینة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة  % 74.5، و"سنة 15إلى  11من "
سنوات، وهذا مؤشر على أن لدیهم المعرفة والخبرة الكافیة بكل  10من أفراد العینة لدیهم خبرة أكثر من % 82

  . المقاییس التي تستخدمها الشركة، مما یدعم دقة وصحة المعلومات المستوفاة منهم

  )7(جدول رقم 
   الخبرة توزیع عینة الدراسة حسب متغیر عدد سنوات

  النسبة المئویة  التكرار  عدد سنوات الخبرة

  7.8  4  سنوات 5أقل من 
  9.8  5  سنوات 10إلى  5

  7.8  4  سنة 15إلى  11من 
  74.5  38 سنة فأكثر 16

 100.0  51  المجموع
 

ات عن الشركةمعلوم: ثانیاً   

 :مدة ممارسة الشركة لنشاطھا -1

من % 9.8، و"سنوات 5-1من " مدة ممارستھا  لنشاطھاح  من الشركات تراو % 7.8أن ) 8(یبین جدول رقم 
 مدة ممارستھا  لنشاطھا من الشركات تراوح% 7.8، و"سنة 10-6من " مدة ممارستھا  لنشاطھاالشركات تراوح  

% 82، بمعنى أن "سنة فأكثر 16" مدة ممارستھا  لنشاطھا من الشركات تراوح% 74.5، و"سنة 15 -11من "
سنوات، وهذا یدعم من خبرتهم الكافیة  10دراسة یعملون في مجال الصناعة منذ أكثر من من الشركات محل ال
  .لالعتماد على نتائجهم

  )8(جدول رقم 
  مدة ممارسة الشركة لنشاطها

  النسبة المئویة  التكرار  مدة ممارسة الشركة لنشاطها

  7.8  4  سنوات 5- 1من 
  9.8  5  سنة 10- 6من 
  7.8  4  سنة 15 -11من 

  74.5  38 فأكثر سنة 16
 100.0  51  المجموع
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  :الشكل القانوني للشركة -2

من % 86.3، و"مساھمة عامة"لها   الشكل القانونيمحل الدراسة  من الشركات% 2.0أن) 9(یبین جدول رقم 
وهذا یدل على . ، كالشركات الفردیة"أخرىشكال أ" لها من الشركات% 11.8، و"مساھمة خاصة" الشركاتهذه 

  .العائلي یسود على أشكال القطاع الصناعي، والمجتمع ال یمیل إلى شركات المساهمة العامة أن الطابع

  )9(جدول رقم 
  الشكل القانوني للشركة

  النسبة المئویة  التكرار  الشكل القانوني للشركة

  2.0  1  مساھمة عامة
  86.3  44  مساھمة خاصة

  11.8  6  أخرى
 100.0  51  المجموع

  :تنتمي إلیھ الشركة قطاع الصناعة الذي -3

المواد الغذائیة "هو  قطاع الصناعة الذي تنتمي إلیھمن الشركات % 27.5أن ) 10(یبین جدول رقم 

من الشركات % 11.8، و "النسیج"هو  قطاع الصناعة الذي تنتمي إلیھمن الشركات % 2.0، و"والمشروبات
 قطاع الصناعة الذي تنتمي إلیھمن الشركات  % 9.8، و"المنتجات المعدنیة"هو  قطاع الصناعة الذي تنتمي إلیھ

من % 3.9، و"األثاث"هو  قطاع الصناعة الذي تنتمي إلیھمن الشركات  % 5.9، و"الصناعات الكیمیائیة"هو 
قطاع الصناعة الذي من الشركات  %9.8، و"المعدات االلكترونیة"هو  قطاع الصناعة الذي تنتمي إلیھالشركات 

  ".أخرىقطاعات "هو  قطاع الصناعة الذي تنتمي إلیھمن الشركات  % 29.4، و"ونالباط" هو تنتمي إلیھ

  )10(جدول رقم 
  قطاع الصناعة الذي تنتمي إلیه الشركة

  النسبة المئویة  التكرار  قطاع الصناعة الذي تنتمي إلیه الشركة

  27.5  14  المواد الغذائیة والمشروبات
  2.0  1  النسیج

  11.8  6  المنتجات المعدنیة
  9.8  5 الصناعات الكیمیائیة

  5.9  3  األثاث
  3.9  2  المعدات االلكترونیة

  9.8  5  الباطون
  29.4  15  أخرى

 100.0  51  المجموع
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  :موقع الشركة -4

محافظة " من الشركات في% 7.8، "محافظة غزة"من الشركات في % 76.5أن نجد ) 11(جدول رقم من 

  ".  و رفح محافظة خان یونس" من الشركات في% 3.9، "لوسطىمحافظة ا"من الشركات في % 11.8، "الشمال

  )11(جدول رقم 
  موقع الشركة

  النسبة المئویة  التكرار  موقع الشركة

  76.5  39  محافظة غزة
  7.8  4  محافظة الشمال
  11.8  6  محافظة الوسطى

  3.9  2 محافظة خان یونس و رفح
 100.0  51  المجموع

  

  :حجم رأسمال الشركة -5

من % 13.7، و"500,000 -750,000$"حجم رأسمالھا من الشركات بلغ % 45.1أن ) 12(ول رقم یبین جد
 "حجم رأسمالھا من الشركات بلغ % 41.2، و"750,000 -1000,000$"حجم رأسمالھا الشركات بلغ 
   ". فأكثر $1000,000

  )12(جدول رقم 
  حجم رأسمال الشركة

  النسبة المئویة  التكرار  حجم رأسمال الشركة

$750,000- 500,000  23  45.1  
$1000,000- 750,000  7  13.7  

  41.2  21   1000,000$  فأكثر  
 100.0  51  المجموع

:ھل لدیكم معرفة بمقاییس األداء المالیة -6    

، "%30بنسبة أقل من " لھم معرفة بمقاییس األداء المالیة من عینة الدراسة % 7.8أن ) 13(یبین جدول رقم 
، "%60وأقل من % 30بنسبة أكبر من " لھم معرفة بمقاییس األداء المالیةنة الدراسة من عی% 45.1و
من عینة % 9.8، و"%60بنسبة أكبر من " لھم معرفة بمقاییس األداء المالیة من عینة الدراسة % 37.3و

%  30أكثر من  من أفراد العینة لدیهم معرفة% 82، ویالحظ أن لھم معرفة بمقاییس األداء المالیة الدراسة لیس
  .بالمقاییس المالیة، وذلك یعود إلى أن  معظم العینة المستهدفة من المدیرین وذوي الخبرات والمؤهالت العالیة
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  )13(جدول رقم 
  هل لدیكم معرفة بمقاییس األداء المالیة

  النسبة المئویة  التكرار  هل لدیكم معرفة بمقاییس األداء المالیة

  7.8  4  %30نعم بنسبة أقل من 
  45.1  23  %60وأقل من % 30نعم بنسبة أكبر من 

  37.3  19  %60نعم بنسبة أكبر من 
  9.8  5 ال یوجد معرفة

 100.0  51  المجموع
  

  :ھل لدیكم معرفة بمقاییس األداء غیر المالیة - 7

ن بنسبة أقل م" لھم معرفة بمقاییس األداء غیر المالیةمن عینة الدراسة % 21.6أن ) 14(یبین جدول رقم 

وأقل من % 30بنسبة أكبر من " لھم معرفة بمقاییس األداء غیر المالیة من عینة الدراسة% 29.4، و"30%

لھم معرفة  من عینة الدراسة لیس% 9.8، و"%60بنسبة أكبر من "لھم معرفة عینة المن % 39.2، و "60%
بالمقاییس غیر %  30أكثر من من أفراد العینة لدیهم معرفة % 68بمعنى أن  ،بمقاییس األداء  غیر المالیة

  .المالیة، وذلك یعود إلى أن  معظم العینة المستهدفة من المدیرین وذوي الخبرات والمؤهالت العالیة

  )14(جدول رقم 
  هل لدیكم معرفة بمقاییس األداء غیر المالیة

  النسبة المئویة  التكرار  هل لدیكم معرفة بمقاییس األداء غیر المالیة

  21.6  11  %30ة أقل من نعم بنسب      
  29.4  15  %60وأقل من % 30نعم بنسبة أكبر من 

  39.2  20  %60نعم بنسبة أكبر من 
  9.8  5 ال یوجد معرفة

 100.0  51  المجموع

  

  :صدق وثبات االستبیان

، كما یقصد )429، ص1995العساف، (صدق االستبانة یعني التأكد من أنها سوف تقیس ما أعدت لقیاسه 
ووضوح فقراتها ومفرداتها  ول االستبانة لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من ناحیة،شم"بالصدق 

، وقد قامت الباحثة )179، 2001عبیدات وآخرون "(من ناحیة ثانیة، بحیث تكون مفهومة لكل من یستخدمها
  :بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما یلي
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 .ن صدق فقرات االستبیان بطریقتینتم التأكد م: صدق فقرات االستبیان: أوالً 

 )صدق المحكمین(الصدق الظاهري لألداة  )1

أعضاء من ) 6(مجموعة من المحكمین تألفت من قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في صورتها األولیة على 
متخصصین في المحاسبة وجامعة األزهر أعضاء الهیئة التدریسیة في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة 

 توقد طلب. المحكمین الذین قاموا مشكورین بتحكیم أداة الدراسة أسماء) 2(الملحق رقم ویوضح . إلحصاءوا
من المحكمین إبداء آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقیاس ما وضعت ألجله، ومدى وضوح صیاغة  ةالباحث

رات لتغطیة كل محور من محاور ومدى كفایة العبا،العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ینتمي إلیه
متغیرات الدراسة األساسیة هذا باإلضافة إلى اقتراح ما یرونه ضروریا من تعدیل صیاغة العبارات أو حذفها، أو 

 الخصائص الشخصیة(إضافة عبارات جدیدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فیما یتعلق بالبیانات األولیة 
وتركزت توجیهات المحكمین على . رت المستخدم في االستبانةجانب مقیاس لیك ، إلى)المبحوثین المطلوبة من

بعض المحكمین نصحوا بضرورة  انتقاد طول االستبانة حیث كانت تحتوي على بعض العبارات المتكررة، كما أن
ضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى غییر في صیاغةت ٕ   .بعض العبارات من بعض المحاور وا

المالحظات والتوجیهات التي أبداها المحكمون قامت الباحثة بإجراء التعدیالت التي اتفق علیها  واستنادا إلى
  .ین، حیث تم تعدیل صیاغة بعض العباراتمعظم المحك

  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة) 2  

وذلك مفردة،  25جمهاعلى عینة الدراسة االستطالعیة البالغ ح تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبیان
   :بحساب معامالت االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمحور التابعة له كما یلي

  ألداءلمقاییس المالیة ال: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول

عدل والم) ألداءلمقاییس المالیة ال(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور األول ) 15(یبین جدول رقم 
حیث إن القیمة  ،)0.05(الكلي لفقراته، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة 

، وبذلك 0.396الجدولیة والتي تساوي  rمن قیمة  المحسوبة اكبر rوقیمة  0.05لكل فقرة اقل من  االحتمالیة
  .تعتبر فقرات المحور األول  صادقة لما وضعت لقیاسه
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  )15(رقم جدول 
  ألداءلمقاییس المالیة ال: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القیمة 
  االحتمالیة

 0.001 0.641 .لدى الشركة مقاییس مالیة مختلفة لألداء تبین مدى تحقیق الشركة لألرباح 1
جل صیاغة سلیمة ألداء یعد استخدام المقاییس المالیة تغذیة عكسیة ألداء ماضي أل 2

 .مستقبلي
0.666 0.000 

 0.001 0.606 .تستخدم الشركة مقیاس صافي رأس المال العامل لقیاس أدائها المالي 3
تقوم الشركة بتقییم أدائها المالي بمقدار تغطیتها اللتزاماتها المتداولة من أصولها  4

 . المتداولة
0.642 0.001 

 0.004 0.550 .س قدرتها على سداد دیونها قصیرة األجلیوجد لدى الشركة مقیاس لقیا 5
تستخدم الشركة نسبة السیولة التي تظهر إمكانیة تسدید التزاماتها باالعتماد على  6

 . األصول المتداولة سریعة التحول إلى نقد
0.462 0.020 

اللجوء  تعمل إدارة الشركة من حین آلخر على قیاس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها دون 7
 . إلى تسییل أو االعتماد بشكل كبیر على المخزون

0.618 0.001 

 0.001 0.638 .تقوم الشركة بقیاس نسبة الدیون المترتبة علیها  8
تقوم إدارة الشركة بقیاس مدى كفاءتها في تسدید التزاماتها الجاریة باالعتماد على أموال   9

 0.015 0.480 .المساهمین

 0.017 0.472 .اس قدرتها على تحویل المدیونیة إلى نقدیة خالل العامتهتم الشركة بقی  10
یوجد لدى الشركة مؤشر یقیس كفاءة اإلدارة في تحویل البضاعة التي لدیها إلى سیولة   11

 .نقدیة
0.740 0.000 

 0.000 0.806 .تستخدم إدارة الشركة معدل دوران مجموع األصول لقیاس إنتاجیة أصولها  12
لدى الشركة مؤشر لقیاس كفاءة اإلدارة في استخدام عناصر رأس المال العامل في یوجد   13

  .تولید المبیعات
0.789 0.000 

 0.010 0.506 .تستطیع إدارة الشركة قیاس كفاءتها في استخدام إجمالي أصولها في عملیات التشغیل  14
 0.029 0.436  .تستخدم الشركة مقاییس متعددة لقیاس ربحیتها  15
 0.020 0.463  .تقوم الشركة بقیاس العائد المالي المتحقق على استثمارات المساهمین  16
 0.000 0.657  .تحدد الشركة ربحیتها وفقًا للعائد المتحقق على مبیعاتها  17
 0.019 0.465 تهتم الشركة بنسبة  نمو مبیعاتها من سنة ألخرى  18
 0.010 0.507  .تي تستخدمها الشركةیعد نمو اإلیرادات أحد المقاییس األساسیة ال  19
 0.002 0.587 .تستخدم الشركة معدل العائد على االستثمار كمؤشر لقیاس أدائها المالي  20
 0.001 0.628  .هامؤشر على زیادة أرباحكالقیمة السوقیة  تعتمد الشركة  21
 0.003 0.577  .تقیس إدارة الشركة ربحیتها من العائد النهائي المكتسب بواسطة المساهمین  22
 0.000 0.695  .تستخدم إدارة الشركة القیمة االقتصادیة المضافة كمؤشر لقیاس أدائها المالي  23
  0.396تساوي "  23"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 
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  .دیثةالمقاییس غیر المالیة لألداء في ظل بیئة التصنیع الح: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

المقاییس غیر المالیة لألداء في (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثاني ) 16(یبین جدول رقم 
والمعدل الكلي لفقراته، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى ) ظل بیئة التصنیع الحدیثة

الجدولیة  rاكبر من قیمة المحسوبة  rوقیمة  0.05رة اقل من لكل فق ، حیث إن القیمة االحتمالیة)0.05(داللة 
  .، وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقیاسه0.396والتي تساوي 

  )16(جدول رقم 
  المقاییس غیر المالیة لألداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

معامل   الفقرة  مسلسل
  رتباط اال 

القیمة 
  االحتمالیة

 0.006 0.530  . هناك استخدام لمقاییس األداء غیر المالیة من قبل إدارة الشركة  1
 0.015 0.479  . تعد المقاییس غیر المالیة ذات درجة عالیة من التفضیل لمستخدمیها  2
 0.005 0.540  . تعد المقاییس غیر المالیة ذات درجة عالیة من المرونة لمستخدمیها  3
 0.017 0.475  . تعد المقاییس غیر المالیة متممة ومكملة لألداء المالیة للشركة  4
 0.000 0.728  .تعد المقاییس غیر المالیة نقطة البدایة لقیاس األداء المالي للشركة  5

تعد المقاییس غیر المالیة مؤشرات تفصیلیة عن األنشطة المالیة للشركة ومدى مساهمتها   6
  .ألهداف المالیةفي تحقیق ا

0.494 0.012 

یعد استخدام المقاییس غیر المالیة مهما لما تقدمه من تطویر ورفع كفاءة األداء المالي   7
  .وغیر المالي للشركة

0.595 0.002 

 0.007 0.524  .یوجد في الشركة قسم لخدمة الزبائن أعضاءه مدربون على فن التعامل مع الجمهور  8
 0.011 0.499  .میل الزبون مصاریف إضافیة لقاء تقدیم المنتج أو الخدمةتحاول الشركة عدم تح  9
 0.000 0.782  .تسلم الشركة منتجاتها في المواعید المتفق علیها  10
 0.000 0.852  .تسلم الشركة منتجاتها بدون عیوب  11
 0.010 0.516  .تقوم الشركة باستطالع أراء عمالئها حول منتجاتها بشكل منتظم  12
 0.014 0.487  .تسعى الشركة إلى اكتساب عمالء جدد  13
 0.026 0.445  .تعمل إدارة الشركة من حین ألخر على طرح منتجات جدیدة تناسب رغبات الجمهور  14
 0.005 0.548  .یتم تصمیم المنتجات بما یتالءم مع حاجات الزبائن المتجددة  15
 0.001 0.601  .تقوم الشركة بوضع خطة مستبقة لكل عملیة إنتاج  16
 0.002 0.595  .تخصص الشركة مبلغا سنویا لعملیات البحث والتطویر لغایات تحسین عملیة اإلنتاج  17
یتم التنسیق مع موردي المواد الخام لتزوید الشركة بالمواد في الوقت المناسب وبالنوعیة   18

  .المتفق علیها
0.561 0.004 

 0.035 0.423  .من مراحل اإلنتاج یتم مراقبة جودة اإلنتاج عند كل مرحلة  19
 0.001 0.625  .لم یقم الزبائن برد سلع كثیرة بعد بیعها نتیجة لوجود عیب مصنعي فیها  20

 0.021 0.460  . ال یوجد تأخیر في تنفیذ العملیات اإلنتاجیة عما هو مخطط له  21



     
79 
 

  الفقرة  مسلسل
معامل 

  رتباط اال 
القیمة 
  االحتمالیة

 0.010 0.504  . ال تعاني الشركة من زیادة تكرار الصیانة لمنتجات مباعة  22
وقت , الذي یشمل وقت التشغیل الفعلي ( تسعى الشركة إلى اقتراب زمن اإلنجاز الكلي   23

لیتعادل مع زمن التشغیل الفعلي ) ووقت التخزین, وقت االنتظار , وقت المناولة , الفحص 
  .لآلالت 

0.643 0.001 

 0.000 0.722  . تنظم إدارة الشركة دورات تأهیل للعاملین الجدد  24
 0.000 0.659  . تنظم إدارة الشركة دورات  متقدمة للعاملین القدامى  25
 0.002 0.593  . یخصص مبلغ من الموازنة السنویة لبرامج التدریب  26
 0.006 0.530  .ال تعاني الشركة من ظاهرة اإلنتاج المعیب بسبب قلة مهارة العاملین  27
 0.003 0.574  . خطوط اإلنتاج غیر المتوازنة لدیهاال تعاني الشركة من ظاهرة اإلنتاج المعیب بسبب   28
 0.001 0.605  . تسعى الشركة إلى تخفیض التكالیف الناتجة عن اإلنتاج  29
 0.000 0.822  . تنسجم مكافأة العاملین مع إنتاجیتهم  30
تعمل اإلدارة على متابعة الحدیث من التقنیات والوسائل التكنولوجیة التي یمكن استخدامها   31

 0.003 0.576  . في اإلنتاج

 0.026 0.445  . قامت الشركة بدفع مبالغ عالیة مقابل الحصول على آالت وتقنیات حدیثة  32
 0.006 0.536  . ال یوجد لدى الشركة إنتاج معیب بسبب سوء اآلالت  33
 0.001 0.612  . هناك تعاون وثیق بین إدارتي اإلنتاج والتسویق لتحقیق رضا العمالء  34
 0.002 0.586  . هناك تعاون وثیق بین إدارتي التسویق والهندسة لتصمیم منتجات جدیدة  35
یتم تشجیع عمال اإلنتاج على تقدیم مقترحاتهم حول كیفیة تحسین تصامیم المنتجات   36

  . ویجري متابعة تنفیذ تلك المقترحات
0.509 0.009 

كیفیة تحسین أداء العملیات  ویجري یتم تشجیع عمال اإلنتاج على تقدیم مقترحاتهم حول   37
  .متابعة تنفیذ تلك المقترحات

0.449 0.025 

 0.009 0.510  .تقوم الشركة بتطبیق خطة واضحة ومحددة األهداف تلتزم بالجودة  38
 0.002 0.580  .تعمل الشركة على تصمیم وتحسین المنتجات بصورة مستمرة  39
دفنها في األرض، أو إلقائها في (بسیطة مثل تتخلص الشركة من مخلفاتها بالوسائل ال  40

  ).المیاه
0.557 0.005 

 0.004 0.556  .یتم إجراء عملیات تفتیش ورقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة  41
 0.003 0.574  .تعمل الشركة على تخفیض كمیات المخزون من المواد األولیة واإلنتاج التام  42
 0.000 0.661  .جموعة من الموردین الموثوق بهم عند شراء الموادتعتمد الشركة على م  43
جراء اإلصالحات البسیطة والصیانة   44 ٕ لدى الشركة عمال قادرین على التعامل مع اآلالت وا

 0.002 0.593  .الروتینیة لآلالت

  0.396تساوي "  23"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 
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المعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعیة العاملة في : رات المحور الثالثالصدق الداخلي لفق
  .استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة تحد منقطاع غزة و 

المعوقات والصعوبات التي ( المحور الثالث معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات) 17(جدول رقمیبین 
والمعدل ) استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة تحد منلعاملة في قطاع غزة و تواجهها الشركات الصناعیة ا

، حیث إن القیمة )0.05(الكلي لفقراته، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة 
وبذلك  ،0.396الجدولیة والتي تساوي  rاكبر من قیمة المحسوبة  rوقیمة  0.05لكل فقرة اقل من  االحتمالیة

  .تعتبر فقرات المحور الثالث  صادقة لما وضعت لقیاسه

  )17(جدول رقم 
المعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة وتحد من : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث

  استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

القیمة 
  االحتمالیة

لقناعتها ورضاها بما تقدمه لها , عدم رغبة اإلدارة في تغییر األنظمة القائمة لدیها  1
  .من معلومات

0.720 0.000 

عدم توفر الخبرات والكفاءات الكافیة القادرة على استخدام المقاییس المالیة وغیر   2
  .المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

0.702 0.000 

الظروف السیاسیة واالقتصادیة السائدة في قطاع غزة تشكل عائقا ً أمام استخدام   3
  .المقاییس المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

0.787 0.000 

عدم وجود الدعم والتشجیع الكافیین الستخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة في ظل   4
  .بیئة التصنیع الحدیثة

0.511 0.009 

عدم توافر المعلومات التفصیلیة الالزمة الستخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة في   5
  .ظل بیئة التصنیع الحدیثة

0.764 0.000 

عدم وضوح اإلجراءات والخطوات والمعاییر الالزمة الستخدام بعض مقاییس األداء   6
  .المالیة وغیر المالیة

0.768 0.000 

7  
مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع ارتفاع تكالیف تطبیق 

یجعل اإلدارة ترفض أي مقترح یخص تطبیق تلك , الحدیثة والجهد المطلوب لذلك
  .المقاییس

0.844 0.000 

قلة اهتمام إدارة الشركة بعقد الدورات التعریفیة والتدریبیة للمقاییس المالیة وغیر   8
  .الحدیثةالمالیة في ظل بیئة التصنیع 

0.557 0.004 

 0.396تساوي "  23"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 
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  :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة: ثانیاً 

معــامالت االرتبــاط بــین معــدل كــل محــور مــن محــاور الدراســة مــع المعــدل الكلــي لفقــرات ) 18(یبــین جــدول رقــم 
 ، حیــث إن القیمــة االحتمالیــة)0.05(االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مســتوى داللــة االســتبانة والــذي یبــین أن معــامالت

  .0.396الجدولیة والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قیمة  rوقیمة  0.05لكل فقرة اقل من 

  )18(جدول رقم 
  معامل االرتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

  المحور
  نوان المحورع

عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

القیمة 
 االحتمالیة

 0.000 0.841 23  ألداءلمقاییس المالیة ال  األول

 0.000 0.923 44  المقاییس غیر المالیة لألداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة  الثاني

المعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعیة العاملة في   الثالث
  ة وتحد من استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیةقطاع غز 

8 0.862 0.000 

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

  

  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

خاص ذاتهـم أما ثبات أداة الدراسة فیعنـي التأكـد مـن أن اإلجابـة سـتكون واحـدة تقریبـا لـو تكـرر تطبیقهـا علـى األشـ
الثبــات علــى العینــة االســتطالعیة  وقــد أجــرت الباحثــة خطــوات). 430، ص1995العســاف، (فــي أوقــات مختلفــة 

  .هما طریقة التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخ ننفسها بطریقتی

  

  : Split-Half Coefficientطریقة التجزئة النصفیة  -1

ئلة فردیة الرتبة ومعدل األسئلة زوجیة الرتبة لكل بعد وقد  تم تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون بین معدل األس
 Spearman-Brown(تصحیح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبیرمان  براون للتصحیح 

Coefficient (حسب المعادلة التالیة :  

=  معامل الثبات 
1

2
ر
أن هناك معامل ثبات كبیر نسبیا ) 19(م حیث ر معامل االرتباط وقد بین جدول رق ر

  .لفقرات االستبیان
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  )19(جدول رقم 
  )طریقة التجزئة النصفیة( معامل الثبات 

عدد   عنوان المحور  المحور
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المصحح

القیمة 
 االحتمالیة

 0.000 0.8783 0.7829 23  ألداءلمقاییس المالیة ال  األول

 0.000 0.9151 0.8435 44  المقاییس غیر المالیة لألداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة  الثاني

المعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعیة   الثالث
استخدام المقاییس المالیة  تحد منالعاملة في قطاع غزة و 

  وغیر المالیة

8 0.8057 0.8924 0.000 

 0.000 0.9052 0.8268 75  جمیع المحاور  

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

  :Cronbach's Alphaطریقة ألفا كرونباخ   -2

طریقة كرونباخ ألفا لقیاس ثبات االستبانة  كطریقة ثانیة لقیاس الثبات وقد یبین جدول رقم  ةالباحث تاستخدم
، وهي أعلى من % 93فهي لجمیع الفقرات  فعةأن معامالت الثبات مرت) 20(   %.60تقریبًا

  )20(جدول رقم 
  )طریقة الفا كرونباخ( معامل الثبات 

عدد   عنوان المحور  المحور
  الفقرات

معامل كرونباخ 
 ألفا

 0.8957 23  ألداءلمقاییس المالیة ال  األول

 0.9325 44  المقاییس غیر المالیة لألداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة  الثاني

 تحد منالمعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة و   الثالث
  استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة

8 0.9097 

 0.9278 75  جمیع الفقرات  

  

  :المعالجات اإلحصائیة

ها، فقد تم استخدام العدید من األسالیب اإلحصائیة لتحقیق أهداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم تجمیع
  Statistical Package for Social Scienceالمناسبة باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

SPSS)(، وفیما یلي مجموعة من األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات:  
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دخال البیانات إلى الحاسب ا . 1 ٕ  منخفضةموافق بدرجة  1(آللي، حسب مقیاس لیكرت الخماسي تم ترمیز وا
ا عالیةموفق بدرجة  5، عالیةموافق بدرجة  4، متوسطةموافق بدرجة  3، منخفضةموافق بدرجة  2، جداً  ، )جدً

 المدىستخدم في محاور الدراسة، تم حساب الم) الحدود الدنیا والعلیا(ولتحدید طول فترة مقیاس لیكرت الخماسي 
، بعد ذلك )0.8=4/5(، ثم تقسیمه على عدد فترات المقیاس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي )4=5-1(

لحد األعلى للفترة األولى وذلك لتحدید ا) وهي الواحد الصحیح(تم إضافة هذه القیمة إلى اقل قیمة في المقیاس 
  :یوضح أطوال الفترات كما یلي) 21(وجدول رقم . وهكذا

 )21(جدول رقم 

  5.0-4.20  4.20-3.40  3.40-2.60  2.60-1.80  1.80-1  ترةالف
ً   الدرجة ً عالیة   عالیة  متوسطة  منخفضة  منخفضة جدا   جدا 

  5  4  3  2  1  الوزن
  

والنسب المئویة للتعرف على الصفات الشخصیة لمفردات الدراسة وتحدید استجابات  تتم حساب التكرارا. 2
 .ي تتضمنها أداة الدراسةالت ةأفرادها تجاه عبارات المحاور الرئیسی

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن كل عبارة من  Meanالمتوسط الحسابي . 3
كشك، (عبارات متغیرات الدراسة األساسیة، مع العلم بأنه یفید في ترتیب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي 

أو مدى الموافقة على العبارة یتم كما سبق أوضحناه في علما بان تفسیر مدى االستخدام ) 89ص، 1996
 .النقطة األولى

للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد   (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعیاري  .4
الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئیسیة عن متوسطها الحسابي، 

ظ أن االنحراف المعیاري یوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغیرات ویالح
  .تتهاتش الدراسة إلى جانب المحاور الرئیسیة، فكلما اقتربت قیمته من الصفر كلما تركزت االستجابات وانخفض

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .5

  .ون لقیاس صدق الفقراتمعامل ارتباط بیرس .6

  .معادلة سبیرمان براون للثبات .7
 .)Sample K-S -1(سمرنوف لمعرفة نوع البیانات هل تتبع التوزیع الطبیعي أم ال -اختبار كولومجروف .8
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وسط الفقرة والمتوسط لمعرفة الفرق بین مت One sample T testلمتوسط عینة واحدة   tاختبار  .9
 ."3"الحیادي 

  .متوسط عینتین مستقلتین فرق بینلل tاختبار . 10

   .اختبار تحلیل التباین األحادي للفرق بین ثالث عینات مستقلة أو أكثر. 11

 .اختبار شفیه للفروق المتعددة بین المتوسطات. 12    
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 الثاني المبحث

  
  نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرها

  

 اختبار التوزیع الطبیعي 

 رضیات الدراسةتحلیل فقرات وف 
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 :تمهید

 الفرضیات، واختبار للنتائج التحلیل إجراء تم االستبانة فقرات وثبات صدق لقیاس الالزمة االختبارات إجراء بعد
 لمعرفة توزیع ))Sample K-S) -1 سمرنوف -كولمجروف اختبار( الطبیعي التوزیع اختبار إجراء تم یةً وبدا

   .البیانات

  )(Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف( طبیعياختبار التوزیع ال

سمرنوف  لمعرفة هل البیانات تتبع التوزیع الطبیعي أم ال وهو اختبار ضروري  -سنعرض اختبار كولمجروف
ویوضح . في حالة اختبار الفرضیات الن معظم االختبارات المعلمیة تشترط أن یكون توزیع البیانات طبیعیا

.05.0( 0.05لكل محور اكبر من  تائج االختبار حیث أن القیمة االحتمالیةن) 22(الجدول رقم  sig ( وهذا
  .یدل على أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي ویجب استخدام االختبارات المعلمیه

  )22(جدول رقم 
  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزیع الطبیعي

  المحور
عدد   عنوان المحور

 الفقرات
قیمة 

Z 
القیمة 
 االحتمالیة

 0.708 0.702 23  ألداءلمقاییس المالیة ال  األول

 0.918 0.554 44  المقاییس غیر المالیة لألداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة  الثاني

المعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة   الثالث
  یس المالیة وغیر المالیةوتحد من استخدام المقای

8 0.630 0.822 

 0.997 0.400 75  جمیع الفقرات  

  

  تحلیل فقرات وفرضیات الدراسة

لتحلیل فقرات االستبانة، وتكون الفقرة ایجابیة ) One Sample T test( للعینة الواحدة  Tتم استخدام اختبار 
الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  المحسوبة اكبر tإذا كانت قیمة  بمعنى أن أفراد العینة یوافقون على محتواها

، وتكون الفقرة سلبیة بمعنى أن أفراد %)60والوزن النسبي اكبر من  0.05اقل من  أو القیمة االحتمالیة( 2.01
 2.01-الجدولیة والتي تساوي  tالمحسوبة أصغر من قیمة  tالعینة ال یوافقون على محتواها إذا كانت قیمة  

، وتكون آراء العینة في الفقرة محایدة إذا كان %)60والوزن النسبي اقل من  0.05أو القیمة االحتمالیة اقل من (
  .0.05من  مستوى الداللة لها اكبر

 .تستخدم الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة مقاییس األداء المالیة في مجال تقییم األداء: الفرضیة األولى
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والذي یبین آراء أفراد عینة الدراسة في ) 23(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tاختبار تم استخدام 
وتبین النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما ) ألداءلمقاییس المالیة ال(فقرات المحور األول 

  :یلي

وهي أقل من "  0.000"الحتمالیة تساوي والقیمة ا%" 87.06"بلغ الوزن النسبي " 18"في الفقرة  رقم  .1
 ". الشركة تهتم بنسبة  نمو مبیعاتها من سنة ألخرى"مما یدل على أن  0.05

وهي أقل من "  0.000"والقیمة االحتمالیة تساوي %"  83.92"بلغ الوزن النسبي " 19"في الفقرة  رقم  .2
 ".یة التي تستخدمها الشركةیعد نمو اإلیرادات أحد المقاییس األساس" مما یدل على أنه 0.05

وهي أقل من "  0.000"والقیمة االحتمالیة تساوي %"  81.18" بلغ الوزن النسبي" 17"في الفقرة  رقم  .3
  ".الشركة تحدد ربحیتها وفقًا للعائد المتحقق على مبیعاتها" مما یدل على أن 0.05

  :يكما تبین النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یل

وهي أكبر من "  0.584"والقیمة االحتمالیة تساوي %"  62.00"بلغ الوزن النسبي " 16"في الفقرة  رقم  .1
بدرجة  الشركة تقوم بقیاس العائد المالي المتحقق على استثمارات المساهمین"مما یدل على أن  0.05

 ".متوسطة

وهي أكبر من "  0.651"تمالیة تساوي والقیمة االح%"  61.57"بلغ الوزن النسبي " 22"في الفقرة  رقم   .2
بدرجة  إدارة الشركة تقیس ربحیتها من العائد النهائي المكتسب بواسطة المساهمین"مما یدل على أن  0.05

 ".متوسطة

وهي أكبر من "  0.098"والقیمة االحتمالیة تساوي %" 52.94"بلغ الوزن النسبي  "9"في الفقرة  رقم  .3
الشركة تقوم بقیاس مدى كفاءتها في تسدید التزاماتها الجاریة باالعتماد على  إدارة"مما یدل على أن  0.05

  ".بدرجة متوسطة أموال المساهمین
، 3.70تساوي ) المقاییس المالیة لألداء(وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور األول 

المحسوبة تساوي  tوقیمة %" 60"لمحاید وهي اكبر من الوزن النسبي ا% 74.09والوزن النسبي یساوي 
وهي اقل من  0.000والقیمة االحتمالیة تساوي  2.01 الجدولیة والتي تساوي tوهي اكبر من قیمة    10.408

بمعنى أن تشتت البیانات عن المتوسط في استخدام المقاییس المالیة  0.483واالنحراف المعیاري یساوي  0.05
تستخدم مقاییس األداء المالیة في مجال ي قطاع غزة شركات الصناعیة العاملة فلامما یدل على أن  . منخفضة

بقیاسها لنسب ربحیتها، ومعدل نمو مبیعاتها وغیر (تقییم أداءها باستخدامها للمقاییس المالیة المحاسبیة التقلیدیة 
  .، وبالتالي فإنه یتم قبول الفرضیة األولى)ذلك
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ة العاملة في قطاع غزة تقوم بتقییم أدائها باستخدامها للمقاییس المالیة وهذا یدل على أن الشركات الصناعی
، وهذه المقاییس لم تعد )بقیاسها لنسبة ربحیتها، ونسب نمو المبیعات، وغیر ذلك من النسب(المحاسبیة التقلیدیة 

سارعة، وهذا ما كافیة لوحدها لقیاس أداء الشركة في ضوء متطلبات العصر الحدیثة والمتغیرات البیئیة المت
في دراسته، وأن االعتماد على هذه المقاییس فقط یهدد استمراریة المیزة التنافسیة ) 2004البشتاوي، (توصل إلیة 

  .في دراسته) 2008مطارید، (لهذه الشركات وهذا یتفق مع 

  )23(جدول رقم 
  ألداءلمقاییس المالیة ال: تحلیل فقرات المحور األول

ط   الفقرة  مسلسل
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
ري 

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا
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مة 
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t 
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ة ا
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لدى الشركة مقاییس مالیة مختلفة لألداء تبین مدى تحقیق  1
 0.000 5.699 73.73 0.860 3.69 .الشركة لألرباح

یعد استخدام المقاییس المالیة تغذیة عكسیة ألداء ماضي ألجل  2
 .صیاغة سلیمة ألداء مستقبلي

4.00 0.775 80.00 9.220 0.000 

تستخدم الشركة مقیاس صافي رأس المال العامل لقیاس أدائها  3
 .المالي

3.80 0.722 76.08 7.956 0.000 

تقوم الشركة بتقییم أدائها المالي بمقدار تغطیتها اللتزاماتها  4
 . المتداولة من أصولها المتداولة

3.94 0.732 78.82 9.177 0.000 

الشركة مقیاس لقیاس قدرتها على سداد دیونها یوجد لدى  5
 .قصیرة األجل

4.02 1.010 80.39 7.211 0.000 

تستخدم الشركة نسبة السیولة التي تظهر إمكانیة تسدید  6
التزاماتها باالعتماد على األصول المتداولة سریعة التحول إلى 

 . نقد
4.04 0.871 80.78 8.522 0.000 

حین آلخر على قیاس قدرتها على تعمل إدارة الشركة من  7
الوفاء بالتزاماتها دون اللجوء إلى تسییل أو االعتماد بشكل 

 . كبیر على المخزون
3.90 0.855 78.04 7.538 0.000 

 0.000 7.074 80.39 1.029 4.02 .تقوم الشركة بقیاس نسبة الدیون المترتبة علیها  8
دید التزاماتها تقوم إدارة الشركة بقیاس مدى كفاءتها في تس  9

 .المساهمین الجاریة باالعتماد على أموال
2.65 1.494 52.94 -1.687 0.098 

تهتم الشركة بقیاس قدرتها على تحویل المدیونیة إلى نقدیة   10
 .خالل العام

3.31 1.334 66.27 1.679 0.099 

یوجد لدى الشركة مؤشر یقیس كفاءة اإلدارة في تحویل   11
 .إلى سیولة نقدیةالبضاعة التي لدیها 

3.69 1.029 73.73 4.761 0.000 
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تستخدم إدارة الشركة معدل دوران مجموع األصول لقیاس   12
 .إنتاجیة أصولها

3.22 0.923 64.31 1.668 0.102 

یوجد لدى الشركة مؤشر لقیاس كفاءة اإلدارة في استخدام   13
  .عناصر رأس المال العامل في تولید المبیعات

3.65 0.913 72.94 5.063 0.000 

تستطیع إدارة الشركة قیاس كفاءتها في استخدام إجمالي   14
 .أصولها في عملیات التشغیل

3.92 0.744 78.43 8.844 0.000 

 0.000 8.529 77.65 0.739 3.88  .تستخدم الشركة مقاییس متعددة لقیاس ربحیتها  15
رات تقوم الشركة بقیاس العائد المالي المتحقق على استثما  16

 0.584 0.552 62.00 1.282 3.10  .المساهمین

 0.000 8.581 81.18 0.881 4.06  .تحدد الشركة ربحیتها وفقًا للعائد المتحقق على مبیعاتها  17
 0.000 11.778 87.06 0.820 4.35 تهتم الشركة بنسبة  نمو مبیعاتها من سنة ألخرى  18
لتي تستخدمها یعد نمو اإلیرادات أحد المقاییس األساسیة ا  19

  .الشركة
4.20 0.693 83.92 12.319 0.000 

تستخدم الشركة معدل العائد على االستثمار كمؤشر لقیاس   20
 .أدائها المالي

3.75 0.913 74.90 5.828 0.000 

 0.000 5.081 74.00 0.974 3.70  .هامؤشر على زیادة أرباحكالقیمة السوقیة  تعتمد الشركة  21
كة ربحیتها من العائد النهائي المكتسب بواسطة تقیس إدارة الشر   22

  .المساهمین
3.08 1.230 61.57 0.455 0.651 

تستخدم إدارة الشركة القیمة االقتصادیة المضافة كمؤشر لقیاس   23
  .أدائها المالي

3.24 1.069 64.71 1.571 0.122 

 0.000 10.408 74.09 0.483 3.70  جمیع الفقرات  
  2.01تساوي " 50"ودرجة حریة  0.05مستوى داللة الجدولیة عند  tقیمة 

  

تستخدم الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة مقاییس األداء غیر المالیة في ظل بیئة : الفرضیة الثانیة
 .التصنیع الحدیثة في مجال تقییم األداء

ین آراء أفراد عینة الدراسة في والذي یب) 24(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
وتبین النتائج أن أعلى ) المقاییس غیر المالیة لألداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة( فقرات المحور الثاني

  :ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي
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ل من وهي أق"  0.000"والقیمة االحتمالیة تساوي %"  91.20"بلغ الوزن النسبي " 13"في الفقرة  رقم  .1
 ". الشركة تسعى إلى اكتساب عمالء جدد"مما یدل على أن  0.05

وهي أقل من "  0.000"والقیمة االحتمالیة تساوي %" 88.63"بلغ الوزن النسبي " 41"في الفقرة  رقم  .2
 ".یتم إجراء عملیات تفتیش ورقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة" مما یدل على أنه 0.05

وهي أقل من "  0.000"والقیمة االحتمالیة تساوي %"  88.24"بلغ الوزن النسبي " 11"رقم  في الفقرة  .3
  ".الشركة تسلم منتجاتها بدون عیوب" مما یدل على أن 0.05

  :كما  تبین النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي

وهي أقل من "  0.632"االحتمالیة تساوي والقیمة %"  61.57"بلغ الوزن النسبي " 24"في الفقرة  رقم  .1
 ".بدرجة متوسطة إدارة الشركة تنظم دورات تأهیل للعاملین الجدد"مما یدل على أن  0.05

وهي أقل من "  0.005"والقیمة االحتمالیة تساوي %"  50.98"بلغ الوزن النسبي  "26"في الفقرة  رقم   .2
 ".ة السنویة لبرامج التدریبیخصص مبلغ من الموازنال "مما یدل على أنه  0.05

وهي أقل من "  0.001"والقیمة االحتمالیة تساوي %"  45.60"بلغ الوزن النسبي " 40"في الفقرة  رقم  .3
دفنها في األرض، أو (تتخلص من مخلفاتها بالوسائل البسیطة مثل ال الشركة "مما یدل على أن  0.05

 ".)إلقائها في المیاه

المقاییس غیر المالیة لألداء في ظل بیئة (ط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثاني وبصفة عامة یتبین أن المتوس
%" 60"الوزن النسبي المحاید من  وهي اكبر% 77.40 الوزن النسبي  یساوي، و 3.87تساوي ) التصنیع الحدیثة

الحتمالیة تساوي والقیمة ا 2.01 يالجدولیة والتي تساو  tوهي اكبر من قیمة 14.067 المحسوبة تساوي  tوقیمة 
وهو یعني أن درجة التشتت في استخدام المقاییس  0.442واالنحراف المعیاري  0.05وهي اقل  من  0.000

الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة تستخدم مقاییس األداء غیر مما یدل على أن . غیر المالیة منخفضة
  .ائها، بمعنى أنه تم قبول الفرضیة الثانیةالمالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة في مجال تقییم أد

ویشیر ذلك على قبول أفراد عینة الدراسة لهذه الفرضیة، حیث أنهم یؤكدون من خالل إجاباتهم على استخدام 
المقاییس غیر المالیة في ظل التطور التكنولوجي وبیئة التصنیع الحدیثة، وتطابقت هذه النتیجة مع دراسة 

)(Elbert et al., 2004 ودراسة ،)HassabElnaby,et., 2008(.  
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  )24(جدول رقم 
  المقاییس غیر المالیة لألداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة: تحلیل فقرات المحور الثاني

  لفقرةا  مسلسل
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لمت
ا

اري 
معی

ف ال
حرا

االن
  

سبي
 الن

زن
الو

  

مة 
قی

t 

لیة
تما

الح
ة ا

قیم
ال

 

 0.000 5.564 77.60 1.118 3.88  . الیة من قبل إدارة الشركةهناك استخدام لمقاییس األداء غیر الم 1
تعد المقاییس غیر المالیة ذات درجة عالیة من التفضیل  2

  . لمستخدمیها
3.78 1.154 75.69 4.852 0.000 

تعد المقاییس غیر المالیة ذات درجة عالیة من المرونة  3
  . لمستخدمیها

3.65 1.092 72.94 4.231 0.000 

 0.000 8.239 81.57 0.935 4.08  . لمقاییس غیر المالیة متممة ومكملة لألداء المالیة للشركةتعد ا 4
تعد المقاییس غیر المالیة نقطة البدایة لقیاس األداء المالي  5

  .للشركة
3.82 1.004 76.40 5.776 0.000 

تعد المقاییس غیر المالیة مؤشرات تفصیلیة عن األنشطة المالیة  6
 0.000 3.998 70.59 0.946 3.53  .ى مساهمتها في تحقیق األهداف المالیةللشركة ومد

یعد استخدام المقاییس غیر المالیة مهما لما تقدمه من تطویر  7
 0.000 6.373 75.69 0.879 3.78  . ورفع كفاءة األداء المالي وغیر المالي للشركة

ن یوجد في الشركة قسم لخدمة الزبائن أعضاءه مدربون على ف  8
 0.000 5.463 76.86 1.102 3.84  . التعامل مع الجمهور

تحاول الشركة عدم تحمیل الزبون مصاریف إضافیة لقاء تقدیم   9
  . المنتج أو الخدمة

4.12 0.887 82.35 9.003 0.000 

 0.000 11.186 85.60 0.809 4.28  . تسلم الشركة منتجاتها في المواعید المتفق علیها  10
 0.000 12.940 88.24 0.779 4.41  . منتجاتها بدون عیوبتسلم الشركة   11
تقوم الشركة باستطالع أراء عمالئها حول منتجاتها بشكل   12

  . منتظم
3.96 0.947 79.20 7.170 0.000 

 0.000 17.130 91.20 0.644 4.56  . تسعى الشركة إلى اكتساب عمالء جدد  13
نتجات جدیدة تعمل إدارة الشركة من حین ألخر على طرح م  14

  . تناسب رغبات الجمهور
4.18 1.053 83.53 7.981 0.000 

 0.000 9.679 86.27 0.969 4.31  . یتم تصمیم المنتجات بما یتالءم مع حاجات الزبائن المتجددة  15
 0.000 9.566 82.75 0.849 4.14  . تقوم الشركة بوضع خطة مستبقة لكل عملیة إنتاج  16
نویا لعملیات البحث والتطویر لغایات تخصص الشركة مبلغا س  17

  . تحسین عملیة اإلنتاج
3.08 1.093 61.57 0.513 0.610 

یتم التنسیق مع موردي المواد الخام لتزوید الشركة بالمواد في   18
 0.000 7.818 82.00 0.995 4.10  علیها  الوقت المناسب وبالنوعیة المتفق
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 0.000 11.255 87.45 0.871 4.37  . من مراحل اإلنتاج یتم مراقبة جودة اإلنتاج عند كل مرحلة  19
لم یقم الزبائن برد سلع كثیرة بعد بیعها نتیجة لوجود عیب   20

    .مصنعي
4.06 0.968 81.18 7.814 0.000 

 0.000 8.660 80.00 0.825 4.00  . ال یوجد تأخیر في تنفیذ العملیات اإلنتاجیة عما هو مخطط له  21
 0.000 5.853 79.20 1.160 3.96  . كة من زیادة تكرار الصیانة لمنتجات مباعةال تعاني الشر   22
الذي یشمل وقت (تسعى الشركة إلى اقتراب زمن اإلنجاز الكلي   23

, وقت االنتظار, وقت المناولة, وقت الفحص, التشغیل الفعلي
  .لیتعادل مع زمن التشغیل الفعلي لآلالت) ووقت التخزین

3.94 0.835 78.82 8.054 0.000 

 0.632 0.481 61.57 1.163 3.08  . تنظم إدارة الشركة دورات تأهیل للعاملین الجدد  24
 0.479 0.714 62.35 1.177 3.12  . تنظم إدارة الشركة دورات  متقدمة للعاملین القدامى  25
 0.005 2.925- 50.98 1.101 2.55  . یخصص مبلغ من الموازنة السنویة لبرامج التدریب  26
ال تعاني الشركة من ظاهرة اإلنتاج المعیب بسبب قلة مهارة   27

 0.000 6.129 77.96 1.026 3.90  .العاملین

ال تعاني الشركة من ظاهرة اإلنتاج المعیب بسبب خطوط   28
  . اإلنتاج غیر المتوازنة لدیها

4.04 0.916 80.78 8.105 0.000 

 0.000 6.127 78.43 1.074 3.92  . اإلنتاج تسعى الشركة إلى تخفیض التكالیف الناتجة عن  29
 0.000 6.621 77.65 0.952 3.88  . تنسجم مكافأة العاملین مع إنتاجیتهم  30
تعمل اإلدارة على متابعة الحدیث من التقنیات والوسائل   31

  . التكنولوجیة التي یمكن استخدامها في اإلنتاج
3.84 0.784 76.86 7.679 0.000 

بدفع مبالغ عالیة مقابل الحصول على آالت قامت الشركة   32
  . وتقنیات حدیثة

3.98 0.937 79.60 7.399 0.000 

 0.000 7.521 79.20 0.903 3.96  . ال یوجد لدى الشركة إنتاج معیب بسبب سوء اآلالت  33
هناك تعاون وثیق بین إدارتي اإلنتاج والتسویق لتحقیق رضا   34

  . العمالء
4.33 0.622 86.67 15.313 0.000 

هناك تعاون وثیق بین إدارتي التسویق والهندسة لتصمیم   35
  . منتجاتال

3.96 0.916 79.22 7.493 0.000 

یتم تشجیع عمال اإلنتاج على تقدیم مقترحاتهم حول كیفیة   36
 0.000 4.073 71.20 0.972 3.56  . تحسین تصامیم المنتجات ویجري متابعة تنفیذ تلك المقترحات

جیع عمال اإلنتاج على تقدیم مقترحاتهم حول كیفیة یتم تش  37
  .تحسین أداء العملیات  ویجري متابعة تنفیذ تلك المقترحات

3.67 0.887 73.33 5.368 0.000 

 0.000 13.673 85.49 0.666 4.27  .تقوم الشركة بتطبیق خطة واضحة ومحددة تلتزم بالجودة  38
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 0.000 10.061 83.92 0.849 4.20  .ت بصورة مستمرةتعمل الشركة على تصمیم وتحسین المنتجا  39
دفنها في (تتخلص الشركة من مخلفاتها بالوسائل البسیطة مثل   40

  ).األرض، أو إلقائها في المیاه
2.28 1.400 45.60 -3.636 0.001 

یتم إجراء عملیات تفتیش ورقابة على المنتجات بصورة مستمرة   41
  .لضمان الجودة

4.43 0.608 88.63 16.800 0.000 

تعمل الشركة على تخفیض كمیات المخزون من المواد األولیة   42
  .واإلنتاج التام

3.14 1.312 62.75 0.747 0.458 

تعتمد الشركة على مجموعة من الموردین الموثوق بهم عند   43
  .شراء المواد

4.16 0.955 83.20 8.586 0.000 

جراء  لدى الشركة عمال قادرین على التعامل مع  44 ٕ اآلالت وا
 0.000 12.370 84.31 0.702 4.22  .اإلصالحات البسیطة والصیانة الروتینیة لآلالت

 0.000 14.067 77.40 0.442 3.87  جمیع الفقرات  
  2.01تساوي " 50"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  tقیمة 

استخدام مقاییس  تحد من وصعوبات معوقات غزة قطاع فيالعاملة  الصناعیة الشركات تواجه :الفرضیة الثالثة
 .األداء المالیة وغیر المالیة

بین آراء أفراد عینة الدراسة في فقرات المحور ت) 25(للعینة الواحدة والنتائج في جدول رقم  tتم استخدام اختبار
استخدام  من تحدالمعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة و (الثالث 

  :وتبین النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي) المقاییس المالیة وغیر المالیة

 0.05وهي أقل من "  0.000"والقیمة االحتمالیة تساوي %" 87.45"بلغ الوزن النسبي  " 3"في الفقرة  رقم   .1
قطاع غزة تشكل عائقا ً أمام استخدام المقاییس  الظروف السیاسیة واالقتصادیة السائدة في"مما یدل على أن 

 ". المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

 0.05وهي أقل من "  0.000"والقیمة االحتمالیة تساوي %"  77.25"بلغ الوزن النسبي " 4"في الفقرة  رقم   .2
المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع  عدم وجود الدعم والتشجیع الكافیین الستخدام المقاییس"مما یدل على 

 ".الحدیثة

مما  0.05وهي أقل من "  0.032"والقیمة االحتمالیة تساوي %" 67.06"بلغ الوزن النسبي " 5"في الفقرة  رقم   .3
 عدم توافر المعلومات التفصیلیة الالزمة الستخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع" یدل على 

  ".الحدیثة



     
94 
 

  :كما تبین النتائج أن اقل ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي

 0.05من  وهي اكبر"  0.405"والقیمة االحتمالیة تساوي %"  62.75"بلغ الوزن النسبي " 6"في الفقرة  رقم   .1
لمالیة وغیر وضوح اإلجراءات والخطوات والمعاییر الالزمة الستخدام بعض مقاییس األداء ا"مما یدل على 

 ".بدرجة متوسطة  المالیة

 0.05وهي اكبر من "  0.821"والقیمة االحتمالیة تساوي %"  59.22"بلغ الوزن النسبي " 8"في الفقرة  رقم   .2
اهتمام إدارة الشركة بعقد الدورات التعریفیة والتدریبیة للمقاییس المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة "مما یدل على 
 ".بدرجة متوسطة ةالتصنیع الحدیث

مما  0.05وهي اكبر من " 0.489"والقیمة االحتمالیة تساوي %" 58.04" بلغ الوزن النسبي "2"في الفقرة  رقم  .3
توفر الخبرات والكفاءات الكافیة القادرة على استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة "یدل على 

 ".بدرجة متوسطة التصنیع الحدیثة

المعوقات والصعوبات التي تواجهها (مة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثالث وبصفة عا
، 3.39تساوي ) استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة تحد منالشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة و 

المحسوبة تساوي  tوقیمة %" 60"وهي اكبر من الوزن النسبي المحاید % 67.89والوزن النسبي یساوي 
وهي اقل من  0.000والقیمة االحتمالیة تساوي  2.01 يالجدولیة والتي تساو  tوهي اكبر من قیمة   4.151
مما یدل على أن . بمعنى أن درجة التشتت لوجود هذه المعوقات منخفضة 0.679وانحراف معیاري  0.05

ییس األداء المالیة استخدام مقا من دتح الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة تواجه معوقات وصعوبات
  .، بمعنى أن الفرضیة الثالثة صحیحة وتم قبولهاوغیر المالیة

وكانت الظروف السیاسیة واالقتصادیة السائدة في قطاع غزة أكبر المعوقات والصعوبات التي تحد من تطبیق 
  . دراسته في) 2008صباح، (وهذا یتفق مع ما توصل إلیه %  82هذه المقاییس بنسبة 

  )25(جدول رقم 
المعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة وتحد من استخدام : تحلیل فقرات المحور الثالث

  المقاییس المالیة وغیر المالیة
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لقناعتها , م رغبة اإلدارة في تغییر األنظمة القائمة لدیهاعد 1
 0.038 2.135 65.49 0.918 3.27  .ورضاها بما تقدمه لها من معلومات

عدم توفر الخبرات والكفاءات الكافیة القادرة على استخدام  2
 0.489 0.697- 58.04 1.005 2.90  .المقاییس المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة
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الظروف السیاسیة واالقتصادیة السائدة في قطاع غزة تشكل  3
عائقا ً أمام استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة في ظل 

  .بیئة التصنیع الحدیثة
4.37 0.824 87.45 11.900 0.000 

عدم وجود الدعم والتشجیع الكافیین الستخدام المقاییس المالیة  4
  .ئة التصنیع الحدیثةوغیر المالیة في ظل بی

3.86 1.149 77.25 5.361 0.000 

عدم توافر المعلومات التفصیلیة الالزمة الستخدام المقاییس  5
  .المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

3.35 1.146 67.06 2.200 0.032 

عدم وضوح اإلجراءات والخطوات والمعاییر الالزمة الستخدام  6
  .ألداء المالیة وغیر المالیةبعض مقاییس ا

3.14 1.167 62.75 0.840 0.405 

ارتفاع تكالیف تطبیق مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في  7
یجعل اإلدارة , ظل بیئة التصنیع الحدیثة والجهد المطلوب لذلك

  .ترفض أي مقترح یخص تطبیق تلك المقاییس
3.29 1.119 65.88 1.877 0.066 

إدارة الشركة بعقد الدورات التعریفیة والتدریبیة  قلة اهتمام  8
  .للمقاییس المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

2.96 1.232 59.22 -0.227 0.821 

 0.000 4.151 67.89 0.679 3.39  جمیع الفقرات  
  2.01تساوي " 50"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  tقیمة 

  مجتمعة ةالدراس تحلیل محاور

والذي یبین آراء أفراد عینة الدراسة في ) 26(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 مدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثةبجمیع فقرات االستبانة المتعلقة 

وهي اكبر من الوزن % 75.36 ، والوزن النسبي یساوي3.77فقرات االستبانة وقد بلغ المتوسط الحسابي لجمیع 
الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  وهي اكبر 15.651المحسوبة المطلقة تساوي tوقیمة %" 60"النسبي المحاید 

وهي نسبة  0.351واالنحراف المعیاري   0.05وهي اقل  من  0.000، والقیمة االحتمالیة تساوي 2.01
محل  الشركات أن مما یدل على. خفضة بمعنى أن درجة التشتت أو تباعد البیانات عن المتوسط منخفضةمن

  .مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة تستخدمالدراسة 
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  )26(جدول رقم 
  )یة في ظل بیئة التصنیع الحدیثةمدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المال(تحلیل محاور الدراسة مجتمعة 

  الفقرة  المحور

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عیا
الم

ف 
حرا

االن
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

مة 
قی

t 

لیة
تما

الح
ة ا

قیم
ال

 

 0.000 10.408 74.09 0.483 3.70  ألداءلمقاییس المالیة ال  األول

 0.000 14.067 77.40 0.442 3.87  الحدیثة مالیة لألداء في ظل بیئة التصنیعالمقاییس غیر ال  الثاني

المعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعیة العاملة   الثالث
  في قطاع غزة وتحد من استخدام المقاییس المالیة وغیر المالیة

3.39 0.679 67.89 4.151 0.000 

 0.000 15.651 75.36 0.351 3.77  جمیع الفقرات  

  2.01تساوي " 50"حریة ودرجة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  tقیمة 

  

في استجابة عینة الدراسة حول مدى   05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : الفرضیة الرابعة
المسمى : استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة  تعزى للمتغیرات التالیة

معرفة ، ي، عدد سنوات الخبرة، مدة ممارسة الشركة لنشاطها، حجم رأسمال الشركةالمؤهل العلمالوظیفي، 
  .معرفة مقاییس األداء غیر المالیة مقاییس األداء المالیة،

  :وینبثق من هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة التالیة

حول مدى استخدام  الدراسةفي استجابة عینة  05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى. 1
  .المسمى الوظیفي تعزى إلى مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

مدى استخدام مقاییس حول تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة 
مستوى  إلى المسمى الوظیفي عندتعزى  الحدیثة األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع

المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة  Fو یتبین أن قیمة  )27(والنتائج مبینة في جدول رقم . 05.0داللة
، كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور 2.80الجدولیة والتي تساوي  Fوهي اقل من قیمة  1.906تساوي
استخدام مقاییس مما یدل  على عدم وجود فروق في آراء أفراد العینة حول  0.05وهي اكبر من  0.141تساوي

المسمى الوظیفي عند مستوى داللة  إلىتعزى  األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة
05.0.  
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  )27(جدول رقم 
مدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة حول  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  إلى المسمى الوظیفيتعزى  التصنیع الحدیثة

 مصدر التباین  عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة

" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

 ألداءلمقاییس المالیة ال

 0.250 3 0.749 بین المجموعات
1.073 

 

0.370 

 
 0.233 47 10.934 داخل المجموعات

  50 11.682 المجموع

المقاییس غیر المالیة لألداء في 
 ظل بیئة التصنیع الحدیثة

 0.479 3 1.437 بین المجموعات
2.707 

 

0.056 

 
 0.177 47 8.315 داخل المجموعات

  50 9.752 المجموع

واجهها المعوقات والصعوبات التي ت
الشركات الصناعیة العاملة في قطاع 

استخدام المقاییس  تحد منغزة و 
 المالیة وغیر المالیة

 0.701 3 2.102 بین المجموعات
1.572 

 

0.209 

 
 0.446 47 20.941 داخل المجموعات

  50 23.043 المجموع

 جمیع المجاالت

 0.222 3 0.666 بین المجموعات
1.906 

 

0.141 

 
مجموعاتداخل ال  5.477 47 0.117 

  50 6.143 المجموع

  2.80تساوي  0.05ومستوى داللة " 47، 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

حول مدى استخدام  في استجابة عینة الدراسة 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى .  2
 .في ظل بیئة التصنیع الحدیثة تعزى إلى المؤهل العلميمقاییس األداء المالیة وغیر المالیة 

مدى استخدام مقاییس حول تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة  تم استخدام اختبار
 .05.0إلى المؤهل العلمي عند مستوى داللةتعزى  األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

وهي  0.335المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي  Fویتبین أن قیمة  )28(والنتائج مبینة في جدول رقم 
وهي  0.800، كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 2.80الجدولیة والتي تساوي  Fاقل من قیمة 

استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر العینة حول مما یدل  على عدم وجود فروق في آراء أفراد  0.05اكبر من 
  .05.0المؤهل العلمي عند مستوى داللة  إلىتعزى  المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة
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  )28(جدول رقم 
ة في ظل بیئة مدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیحول  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  إلى المؤهل العلميتعزى  التصنیع الحدیثة

مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة

" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

 ألداءلمقاییس المالیة ال
 0.155 0.038 3 0.114 بین المجموعات

 

0.926 

 0.246 47 11.568 داخل المجموعات 
جموعالم  11.682 50  

المقاییس غیر المالیة لألداء 
 في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

 0.498 0.100 3 0.300 بین المجموعات

 

0.685 

 0.201 47 9.452 داخل المجموعات 
  50 9.752 المجموع

المعوقات والصعوبات التي تواجهها 
الشركات الصناعیة العاملة في قطاع 

م المقاییس استخدا تحد منغزة و 
 المالیة وغیر المالیة

 1.649 0.731 3 2.194 بین المجموعات

 

0.191 

 
 0.444 47 20.848 داخل المجموعات

  50 23.043 المجموع

 جمیع المجاالت
 0.335 0.043 3 0.129 بین المجموعات

 

0.800 

 0.128 47 6.014 داخل المجموعات 
  50 6.143 المجموع

  2.80تساوي  0.05ومستوى داللة " 47، 3"دولیة عند درجة حریة الج Fقیمة 

حول مدى استخدام  في استجابة عینة الدراسة  05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . 3
 .مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة تعزى إلى عدد سنوات الخبرة

مدى استخدام مقاییس حول الفروق في آراء عینة الدراسة  ستخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبارتم ا
عند مستوى  عدد سنوات الخبرةإلى تعزى  األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي  Fقیمة  ویتبین أن )29(والنتائج مبینة في جدول رقم . 05.0داللة
، كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 2.80الجدولیة والتي تساوي  Fوهي اقل من قیمة  0.540
استخدام مقاییس األداء مما یدل  على عدم وجود فروق في آراء أفراد العینة حول  0.05وهي اكبر من  0.657

  .05.0عند مستوى داللة  عدد سنوات الخبرة إلىتعزى  ة في ظل بیئة التصنیع الحدیثةالمالیة وغیر المالی
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  )29(جدول رقم 
مدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة حول  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  الخبرةعدد سنوات إلى تعزى  التصنیع الحدیثة

مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

 ألداءلمقاییس المالیة ال
 1.239 0.291 3 0.872 بین المجموعات

 

0.306 

 0.235 47 10.790 داخل المجموعات 
  3 11.662 المجموع

 المقاییس غیر المالیة لألداء
 في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

 0.517 0.105 47 0.314 بین المجموعات

 

0.672 

 0.202 3 9.307 داخل المجموعات 
  47 9.621 المجموع

المعوقات والصعوبات التي تواجهها 
الشركات الصناعیة العاملة في قطاع 

استخدام المقاییس  تحد منغزة و 
 المالیة وغیر المالیة

 0.948 0.445 3 1.334 بین المجموعات

 

0.425 

 
 0.469 47 21.580 داخل المجموعات

  3 22.914 المجموع

 جمیع المجاالت
 0.540 0.069 47 0.207 بین المجموعات

 

0.657 

 0.128 3 5.889 داخل المجموعات 
  47 6.096 المجموع

  2.80ساوي ت 0.05ومستوى داللة " 47، 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

  

حول مدى استخدام  في استجابة عینة الدراسة 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . 4
  .مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة تعزى إلى مدة ممارسة الشركة لنشاطها

مدى استخدام مقاییس حول تبار الفروق في آراء عینة الدراسة تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الخ
إلى مدة ممارسة الشركة لنشاطها عند مستوى تعزى   األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

ر مجتمعة المحسوبة لجمیع المحاو  Fویتبین أن قیمة  )30(والنتائج مبینة في جدول رقم . 05.0داللة
، كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور 2.80الجدولیة والتي تساوي  Fوهي اقل من قیمة  1.194تساوي

استخدام مقاییس مما یدل على عدم وجود فروق في آراء أفراد العینة حول  0.05وهي اكبر من  0.322تساوي 
مدة ممارسة الشركة لنشاطها عند مستوى  إلىزى تع األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

  .في دراسته) 2007زعرب، (وهذا یتفق مع ما توصل إلیه  .05.0داللة 
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  )30(جدول رقم 
مدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة حول  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  مدة ممارسة الشركة لنشاطھاإلى تعزى  لحدیثةالتصنیع ا

مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

 ألداءلمقاییس المالیة ال
 0.130 3 0.389 بین المجموعات

 0.240 47 11.293 داخل المجموعات 0.657 0.540
  50 11.682 المجموع

المقاییس غیر المالیة لألداء 
 في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

 0.225 3 0.676 بین المجموعات
 0.193 47 9.076 داخل المجموعات 0.332 1.168

  50 9.752 المجموع
المعوقات والصعوبات التي تواجهها 
الشركات الصناعیة العاملة في قطاع 

استخدام المقاییس  تحد منغزة و 
 الیة وغیر المالیةالم

 0.297 3 0.891 بین المجموعات

 0.471 47 22.152 داخل المجموعات 0.599 0.630

  50 23.043 المجموع

 جمیع المجاالت
 0.145 3 0.435 بین المجموعات

 0.121 47 5.708 داخل المجموعات 0.322 1.194
  50 6.143 المجموع

  2.80تساوي  0.05ومستوى داللة " 47، 3"ة الجدولیة عند درجة حری Fقیمة 

  

مدى استخدام  في استجابة عینة الدراسة حول 05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . 5
 .ةمقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة تعزى إلى  حجم رأسمال الشرك

مدى استخدام مقاییس حول یل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة تم استخدام اختبار تحل
 إلى حجم رأسمال الشركة عند مستوى داللةتعزى  األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

05.0 . ویتبین أن قیمة  )31(والنتائج مبینة في جدول رقمF ة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي المحسوب
، كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 3.19الجدولیة والتي تساوي  Fوهي اقل من قیمة  0.218
استخدام مقاییس األداء مما یدل  على عدم وجود فروق في آراء أفراد العینة حول  0.05وهي اكبر من  0.805

 .05.0حجم رأسمال الشركة عند مستوى داللة  إلىتعزى  تصنیع الحدیثةالمالیة وغیر المالیة في ظل بیئة ال
) 2002الملحم، (في دراستیهما، واختلف ) 2008صباح، (و ) 2005التمبكتي، (وهذا ما اتفق علیه كال من 

  .عن ذلك في دراسته
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  )31(جدول رقم 
مدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة  حول (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  إلى حجم رأسمال الشركةتعزى  التصنیع الحدیثة

 مصدر التباین  عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة

" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

 ألداءلمقاییس المالیة ال
 1.242 0.287 2 0.575 بین المجموعات

 

0.298 

 0.231 48 11.107 داخل المجموعات 
  50 11.682 المجموع

المقاییس غیر المالیة لألداء 
 في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

 0.250 0.050 2 0.100 بین المجموعات

 

0.780 

 0.201 48 9.652 داخل المجموعات 
  50 9.752 المجموع

المعوقات والصعوبات التي تواجهها 
لشركات الصناعیة العاملة في قطاع ا

استخدام المقاییس  تحد منغزة و 
 المالیة وغیر المالیة

 0.394 2 0.788 بین المجموعات
0.850 

 

0.434 

 
 0.464 48 22.255 داخل المجموعات

  50 23.043 المجموع

 جمیع المجاالت
 0.218 0.028 2 0.055 بین المجموعات

 

0.805 

 0.127 48 6.088 داخل المجموعات 
  50 6.143 المجموع

  3.19تساوي  0.05ومستوى داللة " 48، 2"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

  

في استجابة عینة الدراسة حول مدى استخدام   05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . 6
 .ئة التصنیع الحدیثة تعزى إلى  معرفة مقاییس األداء المالیةمقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بی

تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة حول مدى استخدام مقاییس 
وى األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة تعزى إلى معرفة مقاییس األداء المالیة عند مست

المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة  Fویتبین أن قیمة ) 32(والنتائج مبینة في جدول رقم . 05.0داللة
، كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور 2.80الجدولیة والتي تساوي  Fوهي اكبر من قیمة  4.784تساوي

في آراء أفراد العینة حول استخدام مقاییس األداء  مما یدل على وجود فروق 0.05وهي اقل من  0.005تساوي 
المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة تعزى إلى معرفة مقاییس األداء المالیة عند مستوى داللة 

05.0 . د ال یوج"و %" 30نعم بنسبة أقل من "أن الفروق بین فئتي ) 33(ویبین اختبار شفیه جدول رقم
   .%"30نعم بنسبة أقل من "والفروق لصالح الفئة "  معرفة
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  )32(جدول رقم 
مدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة حول  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  معرفة مقاییس األداء المالیةإلى تعزى  التصنیع الحدیثة

 مصدر التباین  عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة

" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

 ألداءلمقاییس المالیة ال
 0.615 3 1.844 بین المجموعات

2.937 
 

0.043 
 0.209 47 9.838 داخل المجموعات 

  50 11.682 المجموع

المقاییس غیر المالیة لألداء 
 في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

المجموعاتبین   2.281 3 0.760 
4.784 

 
0.005 

 0.159 47 7.471 داخل المجموعات 
  50 9.752 المجموع

المعوقات والصعوبات التي تواجهها 
الشركات الصناعیة العاملة في قطاع 

استخدام المقاییس  تحد منغزة و 
 المالیة وغیر المالیة

 0.260 3 0.779 بین المجموعات

0.548 
 

0.652 
 

خل المجموعاتدا  22.264 47 0.474 

  50 23.043 المجموع

 جمیع المجاالت
 0.479 3 1.437 بین المجموعات

4.784 
 

0.005 
 0.100 47 4.706 داخل المجموعات 

  50 6.143 المجموع
  2.80تساوي  0.05ومستوى داللة " 47، 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

  )33(جدول رقم 
  شفیه للفروق المتعددة حسب متغیر معرفة مقاییس األداء المالیة اختبار

نعم بنسبة أقل من   الفروق بین المتوسطات
30%  

وأقل % 30نعم بنسبة أكبر من 
  %60من 

نعم بنسبة أكبر من 
60%  

ال یوجد 
  معرفة

 *0.460 0.078 0.383   %30نعم بنسبة أقل من 
وأقل % 30نعم بنسبة أكبر من 

 0.077 0.305-  0.383-  %60من 

 0.382  0.305 0.078-  %60نعم بنسبة أكبر من 
  0.382- 0.077- *0.460-  ال یوجد معرفة

  

في استجابة عینة الدراسة حول مدى استخدام   05.0توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . 7
  .الحدیثة تعزى إلى  معرفة مقاییس األداء غیر المالیةمقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع 

تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي الختبار الفروق في آراء عینة الدراسة حول مدى استخدام مقاییس 
األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة تعزى إلى معرفة مقاییس األداء غیر المالیة عند 

المحسوبة لجمیع المحاور  Fویتبین أن قیمة ) 34(والنتائج مبینة في جدول رقم . 05.0داللةمستوى 
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، كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع 2.80الجدولیة والتي تساوي  Fوهي اكبر من قیمة  3.318مجتمعة تساوي 
ي آراء أفراد العینة حول استخدام مما یدل على وجود فروق ف 0.05وهي اقل من  0.028المحاور تساوي 

مقاییس األداء غیر المالیة  مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة تعزى إلى معرفة
نعم بنسبة أكبر من "أن الفروق بین فئتي ) 35(ویبین اختبار شفیه جدول رقم  .05.0عند مستوى داللة 

  ."%60نعم بنسبة أكبر من "والفروق لصالح الفئة " یوجد معرفةال "و %" 60
  )34(جدول رقم 

مدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة حول  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 
  معرفة مقاییس األداء غیر المالیةإلى تعزى  التصنیع الحدیثة

باینمصدر الت  عنوان المحور مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 االحتمالیة

 ألداءلمقاییس المالیة ال
 3.878 0.773 3 2.318 بین المجموعات

 

0.015 

 0.199 47 9.364 داخل المجموعات 
  50 11.682 المجموع

المقاییس غیر المالیة لألداء 
 في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

 2.287 0.414 3 1.242 بین المجموعات

 

0.091 

 0.181 47 8.510 داخل المجموعات 
  50 9.752 المجموع

المعوقات والصعوبات التي تواجهها 
الشركات الصناعیة العاملة في قطاع 

استخدام المقاییس  تحد منغزة و 
 المالیة وغیر المالیة

 0.234 3 0.702 بین المجموعات
0.492 

 

0.689 

 
 0.475 47 22.341 داخل المجموعات

  50 23.043 المجموع

 جمیع المجاالت
 3.318 0.358 3 1.074 بین المجموعات

 

0.028 

 0.108 47 5.069 داخل المجموعات 
  50 6.143 المجموع

                                       2.80تساوي  0.05ومستوى داللة " 47، 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

  )35(جدول رقم 

  معرفة مقاییس األداء غیر المالیةاختبار شفیھ للفروق المتعددة حسب متغیر 

نعم بنسبة أقل من   الفروق بین المتوسطات
30%  

وأقل % 30نعم بنسبة أكبر من 
  %60من 

نعم بنسبة أكبر من 
60%  

ال یوجد 
  معرفة

 0.075 0.298- 0.043-   %30نعم بنسبة أقل من 
وأقل % 30نعم بنسبة أكبر من 

 0.118 0.256-  0.043  %60من 

 *0.373  0.256 0.298  %60نعم بنسبة أكبر من 
  *0.373- 0.118- 0.075-  ال یوجد معرفة
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  :النتائج

خاصة في ظل بیئة ، المقاییس المالیة وغیر المالیة لألداءمدى استخدام   على الضوء لتلقي سةالدرا هذه جاءت
ً على الدراسة المیدانیة واختبار و  یصاحبها من زیادة احتیاجات العمالء وشدة المنافسة،التصنیع الحدیثة وما  بناء

  :التالیة النقاط في صهاتلخی سیتم النتائج من العدید إلى الباحثة خلصت فقدفرضیات الدراسة، 

%) 74.09( نسبي بوزن التقلیدیة المقاییس المالیة استخدام یتم أنه لالستبانة المستجیبین األفراد معظم بین .1
ا جیدة نسبة وهي ً  وعدم للمعابر إغالق من القطاع منها یعاني التي اإلغالق وظروف القائم للوضع نظر

ا المقاییس  وأكثر، الخام المواد وصول انتظام ً  %)87.06(نسبي  بوزن مقیاس نمو المبیعات هو استخدام
 وأقل ،%)81.18(نسبي  بوزن العائد على المبیعات ثم %) 83.12( نسبي بوزن مقیاس نمو اإلیرادات یلیه

یلیه الدخل المتبقي %) 52.94(نسبي  بوزن هو مقیاس نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة استخداماً  المقاییس 
 %).62(ثم العائد على حقوق الملكیة بنسبة %) 61.57(بنسبة 

 الستخدام النسبي الوزن بلغ، حیث المقاییس غیر المالیة لألداء تستخدم الشركات الصناعیة في قطاع غزة  .2
مقیاس رضا العمالء وخصوصًا السعي  هو هذه المقاییس استخداماً  وأكثر، %)77.40( هذه المقاییس

ثم مقاییس أداء جودة عملیة اإلنتاج والمنتجات بنسبة %) 91.20(ي نسب بوزن الكتساب عمالء جدد
 استمراریة یضمن الذي هووجودة المنتج  المستهلك رضا بان اإلدارة لقناعة ذلك یكون وقد %)88.24(

%) 45.60( نسبي بوزن هذه المقاییس استخداما المقاییس المرتبطة بالتلوث أقل، و السوق في المنتج
 %).50.98(رونة والتعلم واالبتكار بنسبة والمقاییس المرتبطة بالم

استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة ولكن  تحد منتواجه الشركات الصناعیة معوقات وصعوبات  .3
، ویرجع السبب األساسي وراء هذه المعوقات إلى الظروف %)67.89(بدرجة متوسطة وبوزن نسبي 

، ومن ثم إلى عدم وجود الدعم والتشجیع %)87.45(بنسبة السیاسیة واالقتصادیة السائدة في قطاع غزة 
 %).77.25(الكافیین الستخدام هذه المقاییس وذلك بوزن نسبي 

 تستخدم الصناعیة العاملة في قطاع غزة الشركاتوبالنظر إلى النتائج لمحاور الدراسة مجتمعة، نرى أن  .4
 ).%75.36(بنسبة  لحدیثةمقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الشركات الصناعیة في استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة  .5
المسمى الوظیفي، المؤهل العلمي، الخبرة، مدة ممارسة الشركة لنشاطها، وحجم رأسمال (تعزى إلى اختالف 

في استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر  یة بین هذه الشركاتبینما توجد فروق ذات داللة إحصائ ،)الشركة
 .المالیة تعزى إلى اختالف مقدار المعرفة بالمقاییس المالیة وغیر المالیة لألداء
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  :التوصیات

ا ً  :المیدانیة، فهي توصي بالتالي الدراسة خالل من الباحثة إلیها توصلت التي النتائج على بناء

باستخدام مقاییس تقییم األداء المالیة  غزة قطاع في الصناعیة الشركات مدراء لدى الوعي ضرورة تنمیة .1
 .وغیر المالیة، ومتابعة ما یستجد من أفكار وأسالیب قابلة للتطبیق في إدارة شركاتهم

االهتمام بتطویر وتدریب وتوسیع إدراك إدارات الشركات الصناعیة وتطویر قدراتهم لمواكبة عصر  .2
 . ي ومتطلبات بیئة التصنیع الحدیثةاالنفتاح االقتصاد

 جدوى من لها لما الشركات الصناعیة في أوسع بصورة المختلفة استخدام مقاییس األداء على العمل .3
 .الشركات على تعود كبیرة ومنفعة

أهمیة  حول القرار وأصحاب الشركات لمدراء متخصصة تدریبیة دورات قیام معاهد التدریب بعقد .4
 .تطبیقها من الشركة على تعود التي والمزایا تطبیقها وآلیة ساستخدام هذه المقایی

زیادة اهتمام األكادیمیین بالتركیز على أسالیب تقییم األداء الحدیثة بالنسبة للشركات الصناعیة  .5
 .والشركات بشكل عام، وذلك بتضمینها في الخطط الدراسة لتعكس هذه المستجدات بشكل كاف

اسات الستكمال موضوع المقاییس المالیة وغیر المالیة وتقییم األداء في قیام باحثین آخرین بإجراء در  .6
  .المیادین األخرى التي لم تتناولها الدراسة
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  :الدراسات المقترحة

  :التالیة البحثیة الدراسات اقتراح یمكن الدراسة هذه ضوء في

 .ءحول االتجاه نحو تطبیق نظام متكامل لمقاییس األدا دراسات إجراء .1
لألداء في ) التشغیلیة(حول ضرورة الجمع بین المقاییس المحاسبیة المالیة وغیر المالیة  دراسات إجراء .2

 .ضوء المنافسة
حول أهمیة استخدام مقاییس األداء غیر المالیة لزیادة فعالیة دور المحاسبة اإلداریة في  دراسات إجراء .3

 .ظل بیئة التصنیع الحدیثة
 القطاع في مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة استخدام مقومات افرتو  حول مدى دراسات إجراء .4

 .غزة قطاع في الصناعي
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 : المراجع قائمة
  :المراجع العربیة: أوالً 

 ،مدخل مقترح لتقییم األداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة من  ،2001أبو خشبة، عبد العال هاشم
، 5، المجلد مجلة البحوث المحاسبیة ،خالل التكامل بین المقاییس المالیة والمقاییس غیر المالیة

 .164 -107، ص ص 2001، سبتمبر2العدد

  ،دراسة - التنظیمي األداء على الشاملة الجودة إدارة مفهوم تطبیق أثر، 2011أبو زیادة، زكي 
العلوم (، مجلة جامعة النجاح لألبحاث الفلسطینیة التجاریة المصارف من عینة في تطبیقیة
 .ةنسخة الكترونی ،932 -880، ص ص )4(25، المجلد )اإلنسانیة

  ،الوطنیة البنوك في الحدیثة اإلداریة المحاسبة أسالیب تطبیق مدى، 2009أبو محسن، أحمد محمد 
 .فلسطین غزة اإلسالمیة، الجامعة منشورة، غیر ماجستیر ، رسالةغزة بقطاع العاملة

  ،المالي األداء تقییم في المالیة النسب مؤشرات استخدام ،2009أحمد، محمود جالل والكسار، طالل 
 لكلیة السابع الدولي العلمي المؤتمر إلى مقدم ، بحث)المالي الفشل(للشركات  المالیة باألزمات والتنبؤ

 .الخاصة، نسخة الكترونیة الزرقاء جامعة اإلداریة والعلوم االقتصاد

  ،دار المسیرة للنشر والتوزیع : ، عمانمقدمة في اإلدارة المالیة المعاصرة، 2007آل شبیب، درید كامل
 .والطباعة، الطبعة األولى

 ،اآلني اإلنتاج تكالیف نظام، 2005البشتاوي، سلیمان حسین والمطارنة، غسان فالح(JIT)  في 
، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع، اإلستراتیجیة القرارات اتخاذ في ودوره األردنیة الصناعیة المنشآت

 .نسخة الكترونیة جامعة فیالدلفیا،

 المالیة  وغیر المالیة المحاسبیة المقاییس لجمع عملي إطار، 2004حسین،  البشتاوي، سلیمان
مجلة  ،)األردنیة البنوك في میدانیة دراسة(المعلوماتیة  وعصر المنافسة ضوء في لألداء )التشغیلیة(

 .426 -385، ص ص 2004، 1، العدد20جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد

 ،في المحاسبة اإلداریة أسالیب لتطویر الحدیثة االتجاهات ، 2005 موسى، عدنان خلود التمبكتي 
 بمدینة الصناعیة السعودیة الشركات على بالتطبیق تحلیلیة انتقادیه دراسة المالئمة مفهوم إطار
 .السعودیة العزیز، عبد الملك جامعةرسالة ماجستیر غیر منشورة  ،جدة

 ،والرقابة والتخطیط القیاس ألغراض التكلفة إدارة ، 2005ناصر، الدین، ونور رشید الجمال، 
 .الجامعیة الدار:اإلسكندریة
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 الطبعة األولى, دار الحامد للنشر والتوزیع: عمان, المحاسبة اإلداریة, 2004, أسامة, الحارس. 

 ،للنشر والتوزیع اإلشعاع مكتبة:اإلسكندریة ،المتقدمة اإلداریة اسبةالمح ، 1997حسین، أحمد حسین. 

 الصناعیة الشركات مدیري إدراك مستوى، 2009إبراهیم، والسعایدة، منصور رثعان الختاتنة، وحید 
 تقییم في المتوازنة األهداف لبطاقة المالیة المقاییس غیر استخدام ألهمیة األردنیة العامة المساهمة

 .18- 1، ص ص 1، العدد 5لمجلة االردنیة في إدارة األعمال، المجلد ا ،األداء

 ،صفاء للنشر دار:عمان ،الحدیثة المنظمات في الجودة ، 2002طارق، والشبلي، مأمون الدرادكة 
 .والتوزیع

 الشركات في اإلداریة المحاسبة أسالیب استخدام مدى دراسة ،2007شحدة،  زعرب، حمدي 
 العلوم سلسلة -األزهر غزة  جامعة مجلة ،میدانیة دراسة  غزة طاعق في الصناعیة المساهمة

 .162 - 141 ص 1 العدد ،9 اإلنسانیة، المجلد

  ،واقع استخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في الشركات الصناعیة في ، 2008صباح، ناریمان إبراهیم
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  ،نظم إدارة الجودة في ، 2009الطائي، یوسف حجیم والعجیلي، محمد عاصي و الحكیم، لیث علي
 .دار الیازوري للنشر والتوزیع: ، عمانالمنظمات اإلنتاجیة والخدمیة
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العلوم (، مجلة جامعة النجاح لألبحاث المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطین
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مواجهة التحدیات المعاصرة  القیادة اإلبداعیة في: بحث مقدم إلى  المؤتمر العربي الثاني في اإلدارة

، نسخة 296-295: جمهوریة مصر العربیة، ص ص القاهرة، ،نوفمبر -8 6لإلدارة العربیة، 
 .الكترونیة
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  ،مقاییس األداء غیر المالیة لزیادة فعالیة دور أهمیة استخدام، 2004غوث، غادة منصور 
 ، جامعة الملك عبدغیر منشورة رسالة ماجستیر ،المحاسبة اإلداریة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

 .جدة –العزیز

 التكالیف المعیاریة والموازنات التخطیطیة، كلیة ، 2006سعید،  فرج، لطفي الرفاعي وجنیدي، محمد
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  )1(ملحق رقم 

  مبسم اهللا الرحمن الرحی

ةغز  -الجامعة اإلسالمیة 

  كلیة الدراسات العلیا

  والتمویل ماجستیر المحاسبة
  

  

  ،،،السادة المحترمین

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

                         تقوم الباحثة بإعداد دراسة للحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل بعنوان
دراسة میدانیة على  –مدى استخدام مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة " 

  " الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة

   :تحت إشراف الدكتور

  حمدي زعرب

قیامكم باإلجابة عن أسئلة  ونظرا لخبرتكم العملیة فإنھ یشرفنا مساھمتكم في ھذه الدراسة وذلك من خالل
والشك أنكم تقدرون الفائدة التي تعود على البحث  ،االستبان المرفقة وإعادتھا للباحثة في أقرب فرصة ممكنة

حیث تمثل إجابتكم أحد الدعامات األساسیة  ،والناتجة عن اھتمامكم باإلجابة على أسئلة ھذا االستبیان ،والباحثة
  .ئجوما یسفر عنھ من نتا ،للبحث

وسیتم اإلفصاح عن البیانات المستقاة من االستبیان   ،ھذا مع العلم أن جمیع البیانات سوف تحظى بسریة تامة
  في قسم البحث في صورة إجمالیة بحیث  ال تكشف عن اسم منشأتكم أو من یقوم بتعبئة االستبیان

ً لتعاونكم    .وشكرا

  الباحثة                                                                                                            

  أمل بدر أبو حویلة
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:المناسبة لكم اإلجابةأمام   (X) إشارةالرجاء وضع : القسم األول  

   ........................... )اختیاري( اسم الشركة

المعلومات الشخصیة   :  أوالً  

:المسمى الوظیفي - 1  

(الرجاء ذكره) ................... یر ذلكغ          حاسبم       مدیر مالي             مدیر الشركة            

:ھل العلميالمؤ - 2   

غیر           ذلك (الرجاء ذكره) .................. بكالوریوس       دبلوم          دراسات علیا               

:ةالخبر عدد سنوات - 3  

        10إلى  5سنوات                                      من  5أقل من        

سنة فأكثر 16                                         15إلى  11من          

 ً ركة معلومات عن الش: ثانیا  

:مدة ممارسة الشركة لنشاطھا - 1  

فأكثر 16              15 - 11من             10- 6سنوات               من  5-1من         

:الشكل القانوني للشركة - 2  

) .................الرجاء ذكرھا(مساھمة خاصة            أخرى           مساھمة عامة            

:قطاع الصناعة الذي تنتمي إلیھ الشركة - 3  

المواد الغذائیة والمشروبات              النسیج                المنتجات المعدنیة         

المعدات االلكترونیة                  ثاثالصناعات الكیمیائیة                      األ         

) ................. الرجاء ذكرھا(الباطون                                      أخرى          

:موقع الشركة - 4  

محافظة غزة                       محافظة الشمال                 محافظة الوسطى                  

محافظة خان یونس               محافظة رفح        
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:حجم رأسمال الشركة - 5  

750،000 -1000،000$                 1000،000$  فأكثر               $750،000- 500،000        

:ھل لدیكم معرفة بمقاییس األداء المالیة - 6  

          %   60وأقل من % 30نعم بنسبة أكبر من                       %   30نعم بنسبة أقل من       

ال یوجد معرفة                     %  60نعم بنسبة أكبر من           

:ھل لدیكم معرفة بمقاییس األداء غیر المالیة - 7  

          %   60أقل من و% 30نعم بنسبة أكبر من                       %   30نعم بنسبة أقل من       

ال یوجد معرفة                     %  60نعم بنسبة أكبر من         
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 ألداءلمقاییس المالیة : المحور األول: القسم الثاني

 م لفقرةا   موافق بدرجة 
منخفضة 

  جدا ً 
عالیة   عالیة  متوسطة  منخفضة

 جدا ً 
.لألداء تبین مدى تحقیق الشركة لألرباحلدى الشركة مقاییس مالیة مختلفة        1 

یعد استخدام المقاییس المالیة تغذیة عكسیة ألداء ماضي ألجل صیاغة      
.سلیمة ألداء مستقبلي  

2 

.تستخدم الشركة مقیاس صافي رأس المال العامل لقیاس أدائها المالي       3 

تقوم الشركة بتقییم أدائها المالي بمقدار تغطیتها اللتزاماتها المتداولة من      
. أصولها المتداولة  

4 

.یوجد لدى الشركة مقیاس لقیاس قدرتها على سداد دیونها قصیرة األجل       5 

تستخدم الشركة نسبة السیولة التي تظهر إمكانیة تسدید التزاماتها باالعتماد      
. على األصول المتداولة سریعة التحول إلى نقد  

6 

تعمل إدارة الشركة من حین آلخر على قیاس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها      
. دون اللجوء إلى تسییل أو االعتماد بشكل كبیر على المخزون  

7 

.تقوم الشركة بقیاس نسبة الدیون المترتبة علیها       8 

تقوم إدارة الشركة بقیاس مدى كفاءتها في تسدید التزاماتها الجاریة باالعتماد      
.على أموال المساهمین  

9 

.تهتم الشركة بقیاس قدرتها على تحویل المدیونیة إلى نقدیة خالل العام       10 

یقیس كفاءة اإلدارة في تحویل البضاعة التي لدیها یوجد لدى الشركة مؤشر      
.إلى سیولة نقدیة  

11 

.تستخدم إدارة الشركة معدل دوران مجموع األصول لقیاس إنتاجیة أصولها       12 

یوجد لدى الشركة مؤشر لقیاس كفاءة اإلدارة في استخدام عناصر رأس      
.المال العامل في تولید المبیعات  

13 

تستطیع إدارة الشركة قیاس كفاءتها في استخدام إجمالي أصولها في      
.عملیات التشغیل  

14 

.تستخدم الشركة مقاییس متعددة لقیاس ربحیتها       15 

.تقوم الشركة بقیاس العائد المالي المتحقق على استثمارات المساهمین       16 

.مبیعاتها تحدد الشركة ربحیتها وفقًا للعائد المتحقق على       17 

.تهتم الشركة بنسبة  نمو مبیعاتها من سنة ألخرى         18 
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  المقاییس غیر المالیة لألداء في ظل بیئة التصنیع الحدیثة: المحور الثاني

. ةشركهناك استخدام لمقاییس األداء غیر المالیة من قبل إدارة ال 1       

. تعد المقاییس غیر المالیة ذات درجة عالیة من التفضیل لمستخدمیها 2       

. تعد المقاییس غیر المالیة ذات درجة عالیة من المرونة لمستخدمیها 3       

. ةشركلل الیة متممة ومكملة لألداء الماليتعد المقاییس غیر الم 4       

.ةشركتعد المقاییس غیر المالیة نقطة البدایة لقیاس األداء المالي لل 5       
ة شركعن األنشطة المالیة للتعد المقاییس غیر المالیة مؤشرات تفصیلیة  6

.ومدى مساهمتها في تحقیق األهداف المالیة  
     

یعد استخدام المقاییس غیر المالیة مهما لما تقدمه من تطویر ورفع  7
. ةشرككفاءة األداء المالي وغیر المالي لل  

     

ة قسم لخدمة الزبائن أعضاءه مدربون على فن التعامل شركیوجد في ال 8
. مع الجمهور  

     

ة عدم تحمیل الزبون مصاریف إضافیة لقاء تقدیم المنتج شركتحاول ال 9
. أو الخدمة  

     

. ة منتجاتها في المواعید المتفق علیهاشركتسلم ال 10       

. منتجاتها بدون عیوب الشركةتسلم  11       

. تقوم الشركة باستطالع أراء عمالئها حول منتجاتها بشكل منتظم 12       

. تسعى الشركة إلى اكتساب عمالء جدد 13       

تعمل إدارة الشركة من حین ألخر على طرح منتجات جدیدة تناسب  14
. رغبات الجمهور  

 

     

  م  الفقرة   موافق بدرجة 
منخفضة 

  جدا ً 
عالیة   عالیة  متوسطة  منخفضة

  جدًا 
.یعد نمو اإلیرادات أحد المقاییس األساسیة التي تستخدمها الشركة       19 
.االستثمار كمؤشر لقیاس أدائها الماليتستخدم الشركة معدل العائد على        20 
.هامؤشر على زیادة أرباحكالقیمة السوقیة  تعتمد الشركة       21 
.تقیس إدارة الشركة ربحیتها من العائد النهائي المكتسب بواسطة المساهمین       22 
تستخدم إدارة الشركة القیمة االقتصادیة المضافة كمؤشر لقیاس أدائها      

.المالي  
23 
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    بدرجة  موافق      الفقرة  م
عالیة 
  جدا ً 

منخفضة   منخفضة  متوسطة  عالیة
  جدا ً 

       . یتم تصمیم المنتجات بما یتالءم مع حاجات الزبائن المتجددة  15

       . تقوم الشركة بوضع خطة مستبقة لكل عملیة إنتاج  16

تخصص الشركة مبلغا سنویا لعملیات البحث والتطویر لغایات تحسین   17
  . عملیة اإلنتاج

     

یتم التنسیق مع موردي المواد الخام لتزوید الشركة بالمواد في الوقت   18
  . المناسب وبالنوعیة المتفق علیها

     

       . یتم مراقبة جودة اإلنتاج عند كل مرحلة من مراحل اإلنتاج  19
       . لم یقم الزبائن برد سلع كثیرة بعد بیعها نتیجة لوجود عیب مصنعي فیها  20
       . ال یوجد تأخیر في تنفیذ العملیات اإلنتاجیة عما هو مخطط له  21
       . ال تعاني الشركة من زیادة تكرار الصیانة لمنتجات مباعة  22

الذي یشمل وقت (تسعى الشركة إلى اقتراب زمن اإلنجاز الكلي   23
ووقت  ،وقت االنتظار ،وقت المناولة ،وقت الفحص ،التشغیل الفعلي

  .لیتعادل مع زمن التشغیل الفعلي لآلالت ) التخزین

     

       . تنظم إدارة الشركة دورات تأهیل للعاملین الجدد  24

       . تنظم إدارة الشركة دورات  متقدمة للعاملین القدامى  25

       . یخصص مبلغ من الموازنة السنویة لبرامج التدریب  26

       .ظاهرة اإلنتاج المعیب بسبب قلة مهارة العاملینال تعاني الشركة من   27

خطوط اإلنتاج غیر ال تعاني الشركة من ظاهرة اإلنتاج المعیب بسبب   28
   .المتوازنة لدیها

     

        .تسعى الشركة إلى تخفیض التكالیف الناتجة عن اإلنتاج  29

       . تنسجم مكافأة العاملین مع إنتاجیتهم  30
تعمل اإلدارة على متابعة الحدیث من التقنیات والوسائل التكنولوجیة   31

  . التي یمكن استخدامها في اإلنتاج
     

قامت الشركة بدفع مبالغ عالیة مقابل الحصول على آالت وتقنیات   32
  . حدیثة

     

       . ال یوجد لدى الشركة إنتاج معیب بسبب سوء اآلالت  33
  .هناك تعاون وثیق بین إدارتي اإلنتاج والتسویق لتحقیق رضا العمالء  34
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    بدرجة  موافق      الفقرة  م
عالیة 
  جداً 

منخفضة   منخفضة  متوسطة  عالیة
  جدا ً 

هناك تعاون وثیق بین إدارتي التسویق والهندسة لتصمیم منتجات   35
  . جدیدة

          

یتم تشجیع عمال اإلنتاج على تقدیم مقترحاتهم حول كیفیة تحسین   36
  . تصامیم المنتجات ویجري متابعة تنفیذ تلك المقترحات

          

یتم تشجیع عمال اإلنتاج على تقدیم مقترحاتهم حول كیفیة تحسین أداء   37
  .العملیات  ویجري متابعة تنفیذ تلك المقترحات

          

            .خطة واضحة ومحددة األهداف تلتزم بالجودةتقوم الشركة بتطبیق   38

            .تعمل الشركة على تصمیم وتحسین المنتجات بصورة مستمرة  39

دفنها في األرض، (تتخلص الشركة من مخلفاتها بالوسائل البسیطة مثل   40
  ).المیاهأو إلقائها في 

          

مستمرة لضمان یتم إجراء عملیات تفتیش ورقابة على المنتجات بصورة   41
  .الجودة

          

تعمل الشركة على تخفیض كمیات المخزون من المواد األولیة واإلنتاج   42
  .التام

          

            .تعتمد الشركة على مجموعة من الموردین الموثوق بهم عند شراء المواد  43
جراء اإلصالحات   44 ٕ لدى الشركة عمال قادرین على التعامل مع اآلالت وا

  .والصیانة الروتینیة لآلالتالبسیطة 
          

المعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعیة العاملة في قطاع غزة وتحول دون استخدام المقاییس : المحور الثالث
  المالیة وغیر المالیة

لقناعتها ورضاها بما  ،عدم رغبة اإلدارة في تغییر األنظمة القائمة لدیها  1
  .تقدمه لها من معلومات

          

عدم توفر الخبرات والكفاءات الكافیة القادرة على استخدام المقاییس   2
  .المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

          

الظروف السیاسیة واالقتصادیة السائدة في قطاع غزة تشكل عائقا ً أمام   3
  .المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثةاستخدام المقاییس 

          

عدم وجود الدعم والتشجیع الكافیین الستخدام المقاییس المالیة وغیر   4
  .المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

          

عدم توافر المعلومات التفصیلیة الالزمة الستخدام المقاییس المالیة   5
  .التصنیع الحدیثةوغیر المالیة في ظل بیئة 
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    بدرجة  موافق      الفقرة  م
عالیة 
  جدا ً 

منخفضة   منخفضة  متوسطة  عالیة
  جدا ً 

عدم وضوح اإلجراءات والخطوات والمعاییر الالزمة الستخدام بعض   6
  .مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة

          

في ظل بیئة ارتفاع تكالیف تطبیق مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة   7
یجعل اإلدارة ترفض أي مقترح  ،التصنیع الحدیثة والجهد المطلوب لذلك

  .یخص تطبیق تلك المقاییس

          

قلة اهتمام إدارة الشركة بعقد الدورات التعریفیة والتدریبیة للمقاییس   8
  .المالیة وغیر المالیة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

          

 

 

 وتجاوبكم تعاونكم حسن شاكرة ً لكم
  االحترامو التقدیر فائق واقبلوا

  

ةالباحث   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



     
1 

 

  
  
  
  

  )2(رقم ملحق
 

  الفلسطینیة الجامعات في االستبانه محكمي أسماء       
 محاسبة دكتوراه............... حلس سالم .د .1
 محاسبة دكتوراه.............. شاهین على .د .2
 محاسبة دكتوراه............. درغام ماهر .د .3
 محاسبة دكتوراه..........البحیصى عصام .د .4
 محاسبة دكتوراه..............علي النعامي. د .5
 ریاضیات دكتوراه............... بركات نافذ .د .6

  


