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 جامعة اإلاراء غزةأاتاذ مااعد 
 ملخص:ال

أثر التعرف على التأصيل العلمي للتعرف على هدفت الدرااة بشكل رئيس إلى 
المنشآت الصناعية في  تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة لترشيد القرارات اإلدارية

، أعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في تبيين وتوضيح الجانب الفلاطينية
النظري من خال: الدرااات الاابقة والدوريات والراائل العلمية، وتحليل نتائج 

.كما SPSS)الدرااة الميدانية واختبار الفرضيات بااتخدام البرنامج االحصائي )
تقيمها وتحكيمها من عدد من المتخصصين على عينة الدرااة  وزعت االاتبانة بعد

 ااتبانة. 026( منشأة بواقع 06البالغ عددها ) في المنشآت الصناعية الفلاطينية
أثر تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة بأنه يوجد كما أثبتت نتائج الدرااة الميدانية  

من حيث تطوير التقارير  نيةفي المنشآت الصناعية الفلاطي لترشيد القرارات اإلدارية
  الداخلية وترشيد قرارات الربحية واالاتثمار.

تطوير التقارير ؛ قرارات الربحية واالاتثمار؛ محاابة اإلنجازالكلمات المفتاحية: 
 الداخلية.

Abstract:  

The main objective of the study was to rationalize the impact of 

the application of the impact of the implementation of 

Throughput accounting as a tool to rationalize administrative 

decisions in the Palestinian Industrial Enterprises. the researcher 

relied on the analytical descriptive method in clarifying and 

clarifying the theoretical aspect through previous studies and 
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periodicals And analysis of the results of the field study and the 

testing of hypotheses using the statistical program (SPSS).The 

questionnaire was distributed after being evaluated and 

evaluated by a number of specialists on the sample of the study 

in the Palestinian Industrial Enterprises, (60) establishments 

with (120) questionnaires. 

The results of the field study also showed that there is an impact 

on the application of the principles of the implementation of 

Throughput accounting as a tool to rationalize administrative 

decisions in the Palestinian Industrial Enterprises, In terms of 

developing internal reports and rationalizing profitability and 

investment decisions. 

Keywords Throughput accounting, developing internal reports, 

rationalizing profitability and investment decisions. 

 مـقـدمة:
ظهرت محاابة اإلنجاز لمواجهة احتياجات اإلدارة من المعلومات الالزمة لدعم 

التطورات  أن أبرز ما يميز البيئة الصناعيةحيث ، وتطبيق مفاهيم التطوير الماتمر
غيرات شملت كل المفاهيم واألااليب وما صاحبها من ظهور مت الاريعة والمتالحقة

اإلنتاجية من حيث دخو: التكنولوجيا في مجا: اإلنتاج والتصنيع وتقليل دور 
العنصر البشري، باإلضافة إلى ازدياد حدة المنافاة وظهور العديد من البدائل لدى 
الماتهلك؛ األمر الذي ااتلزم وقفة جادة ومعمقة لدرااة نظم التكاليف والعمل على 

طويرها وخصوصًا فيما يتعلق بتقنيات إدارة نظم التكاليف كنظرية القيود والمنبثق ت
وتطبيق احتياجات اإلدارة من المعلومات الالزمة لدعم  لتوفيرعنها محاابة اإلنجاز، 

ال ايما فيما يتعلق باإلنتاج في الوقت المنااب والتخطيط مفاهيم التطوير الماتمر، 
زون واالاتغال: األمثل للموارد وصواًل لرفع الكفاءة التشغيلية للربحية وتقليل فترة المخ
 ومن ثم تعظيم الربحية.

أن محاابة اإلنجاز يوفر للمنشأة مؤشرات جديدة في عملية ترشيد القرارات اإلدارية 
تمكنها من اتخاذ أي قرار إداري يتعلق بالعملية اإلنتاجية، مثل مؤشر قيمة اإلنجاز 

بحيث يمد  ومؤشر قيمة اإلنجاز لكل ريا: من تكاليف التشغيللكل دقيقة في القيد 
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اإلدارة بالمعلومات الاليمة لمااعدتها في أداء وظائفها المهمة المتمثلة بالتخطيط 
 والرقابة واتخاذ القرارات الرشيدة. 

إن تطبيق نظم تكاليف تقليدية ال تااهم في تقديم المعلومات التي  مشكلة البحث:
القرارات اإلدارية الاليمة، وهذا يوجهنا للبحث في نظم حديثة تااعد  تااعد في اتخاذ

كأداة  هفي ترشيد القرارات اإلدارية الايما نظام محاابة االنجاز لمعرفة أثر تطبيق
اإلجابة عن التااؤ: الرئيس لمشكلة البحث ، لترشيد القرارات اإلدارية وذلك من خال:

  "؟ز كأداة لترشيد القرارات اإلداريةما أثر تطبيق محاسبة اإلنجا " اآلتي 
 من الاؤا: الرئيس تتفرع األائلة اآلتية  

هل لتطبيق محاابة اإلنجاز أثر على قياس التكلفة بهدف تطوير التقارير  -0
 الداخلية؟

هل لتطبيق محاابة اإلنجاز كأداة أثر لترشيد قرارات تخطيط الربحية وتحديد تشكيلة  -2
 المنتجات؟ 

 اإلنجاز كأداة أثر لترشيد قرارات الشراء أم الصنع؟ هل لتطبيق محاابة -3
هل لتطبيق محاابة اإلنجاز كأداة أثر لترشيد قرارات االاتثمار في اآلالت  -4

جراء تحاينات على المرحل؟  وا 
أثر تطبيق محاابة اإلنجاز يهدف البحث أاااًا إلى التعرف على أهداف البحث: -

ل تحقيق هذا الهدف الرئيس ال بد من تحقيق ، في ابيكأداة لترشيد القرارات اإلدارية
 أهداف فرعية وهي  

معرفة أثر تطبيق محاابة اإلنجاز في أغراض قياس التكلفة بهدف تطوير  -0
 التقارير الداخلية.

معرفة أثر تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة لترشيد قرارات تخطيط الربحية وتحديد  -2
 تشكيلة المنتجات. 

 نجاز كأداة لترشيد قرارات الشراء أم الصنع.معرفة أثر تطبيق محاابة اإل -3
معرفة أثر تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة أثر لترشيد قرارات االاتثمار في اآلالت  -4

جراء تحاينات على المرحل.  وا 
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 للبحث أهمية علمية وعملية: أهمية البحث:-
تظهر أهمية هذه البحث في ضرورة مواكبة المنشآت الصناعية  :األهمية العلمية -0

بين التطور العلمي وخاصة األااليب الحديثة في المحاابة اإلدارية ونظم 
التكاليف التقليدية المطبقة في المنشآت الصناعية، التي أصبحت ال تالئم بيئة 
التصنيع الحديثة، الايما تطبيق محاابة اإلنجاز من أجل تطوير نظم التكاليف 

ر المعلومات التكليفية واإلدارية المطبقة في المنشآت الصناعية الفلاطينية، وتوفي
 المالئمة لتااعد إدارة المنشآت الصناعية على اتخاذ القرارات الرشيدة.

إن تطبيق محاابة اإلنجاز ايااعد إدارة المنشآت الصناعية  :األهمية العملية -2
على كفاءة وفعالية نظم التكاليف الماتخدمة وترشيد القرارات اإلدارية في ظل 

 لحديثة. بيئة التصنيع ا
بناًء على مشكلة البحث وأهداف البحث يمكن صياغة مجموعة فرضيات البحث:  .0

 من الفرضيات على النحو اآلتي 
تطبيق محاابة اإلنجاز ألغراض قياس التكلفة يؤدي إلى تطوير  الفرضية األولى:
 التقارير الداخلية.
ات تخطيط الربحية تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي لترشيد قرار  الفرضية الثانية:

 وتحديد تشكيلة المنتجات. 
تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى ترشيد قرارات الشراء أم  الفرضية الثالثة:

 الصنع.
تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى لترشيد قرارات االاتثمار  الفرضية الرابعة:

جراء تحاينات على المرحل  .في اآلالت وا 
شتمل البحث على متغيرين )ماتقل، تابع(، حيث أن المتغير ي متغيرات البحث:-

 الماتقل يتمثل في محاابة اإلنجاز، أما المتغير التابع فيتمثل في القرارات اإلدارية.
 تمثلت حدود البحث في الحدود اآلتية  حدود البحث:-
تقتصر الدرااة على المنشآت الصناعية العاملة في حدود الحدود المكانية:  -0

 زة.غقطاع 
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 .فترة اعداد الدرااة تقتصر الدرااة على الحدود الزمنية: -2
تناولت  المحلية والعربية واألجنبية هناك العديد من الدرااات الدراسات السابقة:

محاابة اإلنجاز كأحد األااليب الحديثة في المحاابة اإلدارية حيث كان الموضوع 
هذه الدرااة من الناحية المنهجية،  تفيدأن لألبحاث والتي يمكن  وااعاً  واليزا: مجاالً 

 ومن أهم تلك الداراات التي توصل اليها الباحث ما يلي 
هدفت هذه الدرااة إلى المقارنة بين كل . Sheu Chwen, (2003)(1)دراسة -

من مفهوم محاابة اإلنجاز ومفهوم التكاليف حاب األنشطة لبحث تحقيق التكامل 
قادرة على اتخاذ قرارات تشغيلية أفضل في ظل بين النظريتين؛ ذلك لجعل اإلدارة 

إن كاًل من مفهوم  النتائجأهم كانت  ،وجود أنشطة متنوعة وتكاليف تم ارتكابها
محاابة اإلنجاز ومفهوم التكاليف حاب األنشطة يمكن أن يمكن اإلدارة من قياس 

ت تشكل أفضل لألداء لمختلف األنشطة اإلنتاجية، وال ايما أن التكاليف التي ارتكب
 عاماًل مهمًا، وعليه فإن االقتراحات كانت توصي بدمج النظريتين.

ونظام المحاابة على أااس TOC قد أوصت الدرااة بضرورة دمج نظرية القيود
 لما توفره لإلدارة من قياس أداء أفضل ألنشطة اإلنتاج المختلفة. ABC األنشطة

ة إلى إبراز وتشخيص هدف هذه الدراا. (2)(8992هبة محمود مؤمنة ) دراسة-
أهم الماتجدات في بيئة التصنيع الحديثة وأثرها على نظام التكاليف، وتقويم مدى 
فاعليته في توفير المعلومات المالئمة لمااعدة اإلدارة في ترشيد القرارات، وتقويم 

مكانية تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة لتقويم األداء بالمنشآت الصناعية و  ،األداء ا 
من نتائج الدرااة الميدانية وجود العديد من القيود التي تعوق و الاعودية،  بالمملكة

  .العمليات اإلنتاجية، التي تؤثر على معد: اإلنجاز الكلي في المنشآت الاعودية
أوصت الدرااة بضرورة االهتمام بتطبيق محاابة اإلنجاز كمدخل لتوفير معلومات 

وألغراض قياس وتقويم األداء في ظل بيئة تكاليفية بهدف ترشيد القرارات اإلدارية 
 التصنيع الحديثة وتزايد المنافاة العالمية.

هدفت هذه الدرااة إلى بيان مدى جدوى  (Pekka-Olli(2007) )3دراسة-
وخلصت الدرااة إلى أن هذا األالوب  .ااتخدام محاابة اإلنجاز في المدى القصير
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أفضل بكثير من غيره من األااليب يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثلى تقريبًا وأداء 
المحاابية، مقارنة مع أااليب التحاين الثابتة )المعيارية(. أشارت النتائج إلى أنه 
وعلى ماتوى الشركة فإن اإلنتاج يتحان في المرحلة من انتعاش األاعار، فأاعار 

ًا في المواد المباشرة تتغير بتغير أاعار البيع ولكن ارعة التنفيذ هذه تخلق انتعاش
 األاعار في جميع الحاالت تقريبًا، ومن َثمَّ تحاين الربحية في نهاية المطاف.

أوصت هذه الدرااة على ضرورة االهتمام بإدارة العائدات ومرحلة دورة حياة المنتج  
وااتخدام التكنولوجيا لمجموعة من المنتجات تبدو أنها قادرة على إنتاج أنماط مختلفة 

 ار.في اإلنتاجية واألاع
هدفت هذه الدرااة إلى  (Olli.Pekka and Lattila (2008))4دراسة  -

محاكاة مشكالت المزيج األصلي لمحاابة اإلنجاز، مع ااتخدام التباين العشوائي في 
جميع مراحل العملية اإلنتاجية، وحتى نهاية الطلب على المنتجات، وأوضحت النتائج 

أرباح النظام زادت بصورة كبيرة، وهذا  أن تلك االنحرافات خلقت حالة مفادها  أن
باالعتقاد بأن المصادر المقيدة لديها دورات وقت أقل من حين آلخر وال تحبذ إنتاج 

في الطلب، ومن ثم ارتفاع المنتجات ذات الهامش القليل، بابب عدم وجود ارتفاع 
ز أوصت الدرااة بضرورة االهتمام بتطبيق مدخل محاابة اإلنجا ؛عليه، و العائد

بوصفه مدخاًل لتوفير معلومات تكاليفية، بهدف ترشيد القرارات اإلدارية ألغراض 
 قياس وتقويم األداء في ظل بيئة التصنيع الحديثة وتزايد المنافاة العالمية.

بيان إمكانية  هدفت هذه الدرااة إلى، (5)(8900دراسة عبد العزيز العجلة )-
جدات الحديثة في بيئة التصنيع، كأداة خل محاابة اإلنجاز في ضوء الماتتطبيق مد

لتوفير المعلومات المالئمة لمااعدة اإلدارة في ترشيد القرارات، وتقويم األداء في 
المنشآت الصناعية العاملة في قطاع غزة والوقوف على أهم معوقات التطبيق 

ن غالبية الشركات أهمها، أ وتحليلها. توصلت الدرااة إلى مجموعة من النتائج
ناعية لديها مقومات تطبيق محاابة اإلنجاز ولكن ال تقوم بتطبيقه برغم رغبتها الص

ويعزى ذلك ، في تحقيق العديد من األهداف والحوافر الناجمة من تطبيق هذا المدخل
إلى أاباب عديدة منها عدم رغبة الشركات في التغيير واهولة إعداد قوائم التكاليف 
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أوصت الدرااة، بضرورة تطبيق محاابة ية، و التقليدفي ظل المداخل المحاابية 
يد القرارات وقياس وتقويم اإلنجاز بغرض توفير معلومات تكاليفية تااعد في ترش

 .األداء
 TOCهدف البحث المقدم إلى مؤتمر )، Rick Denison (8908)(6)دراسة -

ICO إلى كيفية ااتخدام محاابة اإلنجاز للتغلب على العديد من مشكالت تنفيذ )
 توصلت إلى النتائج اآلتية ، عين واتخاذ القرار المنااب بشأنهظام من

( TAتاتخدم محاابة اإلنجاز )الخاصة توصل البحث إلى جعل العديد من الشركات 
ضفاء الصفة الرامية عليها، تشكل إضافة نوعية للتغلب على الصعوبات التي  وا 

يز على ااتخراج بيانات تواجه تخطيط موارد الشركات وتحديد الماؤوليات، والترك
التكاليف وزيادة المبيعات، والمااعدة في إعداد التقارير بالارعة المطلوبة التخاذ 

إنشاء أنظمة تدفق المنتجات بااتخدام نظرية القرارات في الوقت المطلوب، كما تم 
أوصت الدرااة بضرورة تطبيق مدخل محاابة االنتاج لما له أثر ، (TOCالقيود )

لقرارات الاليمة لدى اإلدارة بحيث يعطي تقارير داخلية وبيانات دقيقة في اتخاذ ا
 واليمة.

دفت الدرااة إلى تحقيق الدمج والتكامل بين كل ه، (7) (8902دراسة )الكومي، -
من ايجما اتة ومحاابة اإلنجاز، ألغراض تطوير ماتوى جودة الخدمات القطاع 

ااتخدام المنهج الوصفي التحليلي، المصرفي الاعودي، لتحقيق أهداف الدرااة تم 
خلصت الدرااة إلى التأكيد على جوهرية االعتماد على المدخل ، و يالمنهج االاتنباط

المقترح )ايجما اتة( ألغراض تطوير ماتوى جودة الخدمات المصرفية داخل بنوك 
الاعودية لتحقق من فاعلية تضمين محاابة اإلنجاز في المرحلة الخاماة )الضبط 

أوصت ، ابة( من مراحل تنفيذ ايجما اتة بما يااهم في تفعيل التطوير الماتمروالرق
الدرااة بالتواع في الكتابات البحثية لدرااة التكامل بين منهجية ايجما اتة وأدوات 

 التكلفة الماتهدفة، نظام االنتاج في الوقت المنااب.-التكلفة االاتراتيجية المختلفة  
هدفت الدرااة إلى بناء نموذج محاابي بااتخدام ، (8) (8902دراسة العربي )-

توصلت الدرااة الى ، و تكلفة صناعة الغال: في الاودان نظم تكاليف حديثة لقياس
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النتائج التالية  ال تمكن الطريقة التقليدية لتحميل التكاليف لتحديد تكلفة الوحدة 
لي ية في الوقت الحاأن زيادة األهمية النابية في التكاليف الصناعو ، بدقة المنتجة

على  )التكلفةإمكانية تطبيق األااليب الحديثة ، تتطلب تطبيق األااليب الحديثة
توصلت الدرااة  .أااس النشاط، المحاابة عن اإلنجاز( في مطاحن اين للغال:

على  إلى التوصيات منها  تطوير نظم التكاليف التي تالئم بيئة التصنيع الحديثة
بيق أالوب التكلفة على أااس النشاط وتخصيص التكاليف تطو الشركات الصناعية 
 على مراكز النشاط.

الحديثة م يهامفطبيعة العرف على تهدف الدرااة إلى الت، (9) (8902دراسة بورقو )
( وأالوب محاابة عن اإلنجاز ABCمحاابة التكاليف على أااس النشاط )في 

ودانية للزيوت النباتية المحدودة مع لزيادة كفاءة القياس التكالفي للشركة العربية الا
القرارات المتعلقة بقياس  اتخاذ والمااعدة في مقارنته بالقياس وفقًا لألالوب التقليدي،

ن التكامل بين أالوبي التكلفة على أهمها، أتوصلت الدرااة إلى عدة نتائج ، تكلفي
اعتماد  ة يمكنأااس النشاط وأالوب المحاابة اإلنجاز يوفر معلومات تكاليفية اليم

أوصت الدرااة إدارة الشركة العربية الاودانية إلنتاج ، و عليها في اتخاذ القرارات
الزيوت النباتية المحدودة االهتمام بقام التكاليف وتزويده بالموظفين بما يتنااب مع 

قة القياس التكلفي حجم العمل المطلوب منهم، وتوفير أااليب جديدة ألغراض د
 .وتقييم األداء

تعدُّ محاابة اإلنجاز هي التطور الطبيعي  مفهوم محاسبة اإلنجاز:الجزء الثاني 
دارة االختناقات، كما أنها النموذج المتطور في منظومة إدارة التكلفة  لنظرية القيود وا 
القادر على إنتاج المعلومات التكاليفية والكمية الالزمة لرفع كفاءة وفاعلية إدارة 

االختناقات، فضاًل عن توفير المعلومات الالزمة لتخطيط الوقت في إطار إدارة 
لقد عرف أحد الكتاب "محاابة ، و (10)وتنفيذ برامج التطوير والتحاين الماتمر 

اإلنجاز نظام للمحاابة اإلدارية يركز على الطرق التي يمكن بها تحقيق أقصى عائد 
 . (11) لوحدة نشاط مقيدة "
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لقد تم تطوير مفهوم محاابة اإلنجاز ، اإلنجازأساليب وأدوات القياس في محاسبة 
حيث أوضحا كيفية ااتخدام محاابة  Gallowey& Waldronعلى يد كل من 

تشتمل اإلدارية. و اإلنجاز في مجا: قياس التكاليف ودورها في ترشيد القرارات 
 أااليب وأدوات القياس في محاابة اإلنجاز علي 

قد عرفا هامش اإلنجاز على أنه  :Throughput Marginهامش اإلنجاز -أ 
المااهمة التي يتم الحصو: عليها من بيع المنتجات، وباعتبار أن تكلفة المواد 

  (12)فإن المباشرة هي التكلفة المتغيرة الوحيدة مع ثبات باقي التكاليف 
 تكلفة المواد المباشرة. –هامش اإلنجاز = المبيعات 

د: حصو: المنشأة على الما: هو مع :Throughput Rateمعدل اإلنجاز -ب
عن طريق المبيعات وليس اإلنتاج ويقاس بطرح تكلفة المواد المباشرة من إيراد 

 المبيعات.
عند الربط بين مقدار هامش اإلنجاز المتحقق وبين ما معدل استغالل اآلالت: -ج

ااتنفده من تكلفة المورد المقيد، حتى يمكن ترتيب المنتجات بهدف ترشيد القرارات 
  .المتعلقة بالمزيج األمثل للمنتجات

ياتند محاابة اإلنجاز الي تبويب عناصر  نجاز في قياس التكلفة:محاسبة اإل -د
التكاليف إلى نوعين األو: وهو عنصر المواد المباشرة والثاني هو عنصر نفقات 
التشغيل، في ظل ذلك يتم توزيع نفقات التشغيل )لاهولة تحديد تكلفة الخامات 

ة الماتنفذة في إنتاج الوحدة من المنتج المراد قياس تكلفته( وعلى أااس وقت المباشر 
 اإلنجاز مرجحًا بكمية الوحدات المباعة واعر بيعها.

ن مدخل إ، استخدام محاسبة اإلنجاز لقياس التكلفة وترشيد القرارات اإلدارية
الءم تطبيقها المحاابة االنجاز يرتكز على مجموعة من االفتراضات والمفاهيم التي ي

المنشآت التي تعمل في بيئة التصنيع الحديث وفى ظل بيئة من الموارد المقيدة. 
م مع امات بيئة ءير المعلومات التكلفية التي تتالوبذلك فهو يتيح الفرص لتوف

مما يؤدي إلى تحاين وترشيد القرارات اإلدارية المختلفة وتطوير  ،التصنيع الحديثة
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ويمكن ذكرها في ، توفير مقاييس أداء غير ماليةو ء التقليدية نظم قياس وتقييم األدا
 مجالين رئيايين هما  

استخدام محاسبة االنجاز في أغراض قياس التكلفة بهدف تطوير التقارير  أثر-أ
إن مدخل المحاابة اإلنجاز يعتمد وقت اإلنجاز في تخصيص التكاليف : الداخلية

ت التامة المباعة فقط باعتبارها وحدات غير المباشرة على التخصيص على المنتجا
يشتمل وقت اإلنجاز العديد من الحوافز التي تشجع المائولين على ، و اإلنجاز

ااتخدامه باعتباره أفضل من أاس التحميل التي يتبعها النموذج التقليدي في قياس 
التكلفة ففي ظل هذا األالوب تنخفض األنشطة التي ينشأ عنها األعباء اإلضافية 

ثل تكاليف االحتفاظ بالمخزون والتدابير الرقابية المختلفة، مما ينعكس بالضرورة م
على تخفيض قيمة األعباء اإلضافية أو التقليل من معد: نموها، كما ينعكس في 

وهو األمر الذي له  –وقت اإلنجاز  –محاولة تخفيض الوقت الماتنفد في اإلنتاج 
ر محاابة اإلنجاز بعض توف، و (13)ككل  مردوده الجيد في تحاين األداء للمنشأة

المفاهيم واالفتراضات والتي يمكن االاتناد اليها لتطوير التقارير الداخلية ألغراض 
ترشيد القرارات اإلدارية المختلفة وتطوير نظم قياس وتقييم األداء التقليدية، وذلك من 

 خال: إعادة تصميم هذه التقارير بهدف 
 األداء الفعلي مع الهدف الكلي للمنشأة وهو تعظيم الربح.التحقق من تطابق نتائج -أ
تحليل هامش اإلنجاز للتعرف على مقدار المااهمة الحقيقية لكل منتج على -ب

 حده، بهدف ترشيد القرارات اإلدارية المتعلقة باختيار المزيج األمثل للمنتجات.
 .(14)أن تكون حافزًا لتخفيض المخزون ألدنى حد ممكن -ج
تشتمل : ستخدام مدخل المحاسبة اإلنجاز كأداة لترشيد القرارات اإلداريةأثر ا-ب

 القرارات اإلدارية حاب الفترة الزمنية لها على ثالثة قرارات وهي 
القرارات التشغيلية  وهي تلك القرارات المتعلقة بعمليات التشغيل اليومية مثل تحديد -أ

 ها من العمليات التشغيلية.مجموعة معينة من اآلالت ألداء مهام معينة وغير 
القرارات التي تتعلق بالبرامج  وهي تلك القرارات التي تتعلق بإدخا: منتجات أو -ب

 خدمات جديدة أو برامج تحاين الجودة.
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القرارات االاتراتيجية  وهي قرارات طويلة األجل وعادة ما تهدف هذه القرارات إلى -ج
خفض التكلفة( و تراتيجية تنوع المنتجات مثل ااتخطيط وتنفيذ ااتراتيجيات الشركة )

 والتي تهدف المنشأة من وراءها تحقيق ميزة تنافاية.
وفق منهج محاابة اإلنجاز فإن معيار الحكم على صحة القرارات اإلدارية يتمثل في 
تأثير هذه القرارات على مفاهيم محاابة اإلنجاز الثالثة هامش اإلنجاز والمخزون 

وفر للمنشأة مؤشرات جديدة في عملية تأن محاابة اإلنجاز كما ، ونفقات التشغيل
ترشيد القرارات اإلدارية تمكنها من اتخاذ أي قرار إداري يتعلق بالعملية اإلنتاجية، 
مثل مؤشر قيمة اإلنجاز لكل دقيقة في القيد ومؤشر قيمة اإلنجاز لكل ريا: من 

 . (15) وشاملر كلى تكاليف التشغيل، وهذه المؤشرات تتام بأنها ذات بعد نظ
نارد اليكم : محاسبة االنجاز كأداة لترشيد تلك القراراتالقرارات اإلدارية وأثر دور 

 بعض القرارات اإلدارية وهي تتمثل بالتالي 
 محاسبة االنجاز كأداة لترشيد القرارات المتعلقة بتكاليف الجودةاستخدام  .0

تكاليف الفشل الداخلي،  إن تكاليف الجودة تشتمل على العديد من العناصر مثل
تكاليف الفشل الخارجي، تكاليف المنع، تكاليف االكتشاف. وقد ذكرت بعض 
الدرااات أن إنفاق على أنشطة المنع ايترتب عليها توفير في التكلفة الناتجة عن 
كل من تكاليف الفشل الداخلي والخارجي وهو األمر الذي يلفت نظر اإلدارة إلى 

 . (16) تي تااعد عل تخفيض التكلفةأهمية أنشطة المنع ال
محاسبة االنجاز كأداة لترشيد قرارات تخطيط الربحية وتحديد تشكيلة استخدام  .2

لكي تتمكن االدارة من التخطيط الربحية وتحديد شكل المنتج واتخاذ : المنتجات
القرارات تعتمد على عملية قياس التكلفة لكل منتج وتحديد اعر بيعه ومن ثم 

جات األكثر ربحية والتركيز عليها في عملية البيع والتاويق مع األخذ تحديد المنت
في االعتبار متطلبات ورغبات العمالء. وفي ظل ظروف المنافاة العالمية أصبح 
اعر البيع من المتغيرات الخارجية التي ال يمكن لإلدارة التحكم فيها ومن ثم 

تجات تتمثل في تحديد أصبح جوهر مشكلة تخطيط الربحية وتحديد تشكيلة المن
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وقياس تكلفة كل منتج على حدا ومحاولة تخفيض تلك التكاليف بأكبر قدر ممكن 
 اعيا وراء تعظيم الربحية.

أن مفاهيم محاابة التكاليف أهملت أحد االعتبارات الهامة عند اتخاذ قرارات تخطيط 
هذا القرار حيث  الربحية وتحديد تشكيلة المنتجات أال وهو تأثير الطاقة الداخلية على

أن محدودية الطاقة في مراحل اإلنتاج تؤدى الى محدودية حجم اإلنجاز على ماتوى 
المنشأة ككل. مما يؤدى الى اتخاذ قرارات غير صحيحة في هذا الشأن ومن هنا 
تأاات جهود المؤيدين لمحاابة اإلنجاز الى عدم ضرورة تخصيص تكاليف 

على المنتجات، طالما أن هذه التكاليف ثابتة وال التشغيل فيما عدا المواد المباشرة 
 تختلف بين مزيج إنتاجي وآخر لثبات طاقة الموارد المرتبطة بها في األجل القصير.

من هنا فان تحديد المرحلة ذات أضعف طاقة إنتاجية والتي تمثل القيد الرئياي 
فده ى ما ياتنللنظام ايكون هو الحاكم في تحديد حجم اإلنتاج من كل منتج بناء عل

 ( Galloway , D., and Waldron,D., 1988). كل منتج من زمن تلك المرحلة
 استخدام المحاسبة عن االنجاز كأداة لترشيد قرارات الشراء أم الصنع .2

إن هدف خفض التكلفة يحظى بأهمية خاصة لدى إدارة المنشأة في ظل ظروف 
هدف هو ما تقوم به اإلدارة من المنافاة القوية وأحد الواائل التي تتعلق بهذا ال

مراجعة قرار الشراء أم التصنيع. والمنهج التقليدي التخاذ هذا القرار يعتمد على 
المقارنة بين تكلفة التصنيع داخليا وتكلفة توريد األجزاء المطلوبة بناء على 
المعلومات التكاليفية فقط بدون األخذ في االعتبار تحديد نقطة االختناق/القيد في 

لنظام اإلنتاجي وما إذا كان الجزء المراد تصنيعه يحتاج إلى تلك النقطة خال: ا
  وهيهنا اتكون اإلدارة أمام ثالثة احتماالت   تصنيعه أم ال.

يقصد بالمرحلة ذات الطاقة  لمطلوب في مرحلة ذات طاقة فائضة:تصنيع الجزء ا-أ
إن كانت الطاقة الفائضة الفائضة هي المرحلة التي ال تعمل بكل طاقتها وبالتالي ف

تكفى لتصنيع الجزء المطلوب فإن تكلفة التصنيع في هذه الحالة يتمثل في تكلفة 
الخامات فقط وذلك لثبات باقي عناصر التكلفة األخرى ومن ثم فإن القاعدة القرارية 
هي المقارنة بين اعر توريد الجزء المطلوب بتكلفة خامات تصنيع هذا الجزء فإذا 
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لتوريد أكبر من تكلفة الخامات فإن القرار يكون لصالح التصنيع داخل كان اعر ا
 المنشأة والعكس بالعكس.

 تصنيع الجزء المطلوب في المرحلة التي تسبق المرحلة التى بها القيد مباشرة:-ب
إن المرحلة التي تابق القيد مباشرة تعمل بماتوى طاقة أعلى من القدر الالزم لتغذية 

ويكون  Protective Bufferلتوفير ما يامى بمخزون األمان  مرحلة القيد وذلك
دور هذا المخزون هو ضمان عمل مرحلة القيد بكامل طاقتها طوا: الوقت حتى ال 

 يتأثر حجم اإلنجاز المتولد.
تعمل المرحلة التي تمثل قيد  الجزء المطلوب في المرحلة التي تمثل قيدًا: تصنيع-ج

جد لديها أي طاقة فائضة، ومن ثم فإن تصنيع الجزء بكامل طاقتها وبالتالي ال يو 
المطلوب في تلك المرحلة ايكون على حااب تصنيع أجزاء أخرى. فعلى ابيل 
المثا: إذا كانت هذه األجزاء األخرى مطلوبة في األاواق الخارجية وبالتالي يمكن 

ل اإلنجاز بيعها فإن ااتبدا: الجزء المطلوب محلها في مرحلة القيد ايؤدى إلى تقلي
المتولد بمقدار اإلنجاز الخاص بذلك الجزء والقرار هنا هو قياس اإلنجاز لكل دقيقة، 
اواء أكان ذلك لألجزاء الماتبعدة أو للجزء المطلوب، واختيار البديل ذو اإلنجاز 
األكبر لكل دقيقة من القيد ليتم تصنيعه في مرحلة القيد أوال وما يتبقى من زمن في 

في حالة ما إذا كان الجزء ، و ص لألجزاء التالية له في الترتيبخصتلك المرحلة ي
المطلوب تصنيعه هو جزء من المنتج النهائي وال يوجد له أاواق خارجية بمعنى ال 
يمكن بيعه، فهذا يعنى أن تصنيع ذلك الجزء داخليا "في مرحلة القيد" ايؤدى إلى 

وهذا بالتالي ايؤثر على مقياس زيادة الوقت الالزم لهذا المنتج في تلك المرحلة، 
اإلنجاز لكل دقيقة والذي اينخفض لزيادة هذا الوقت، األمر الذي ايؤدى إلى 

 اختالف ترتيب المنتجات حاب ربحيتها وبالتالي اختالف التشكيلة المثلى لإلنتاج.
آلالت .استخدام المحاسبة عن االنجاز كأداة لترشيد قرارات االستثمار في ا2 

جراء تحسي يعتمد المنهج التقليدي في الحكم على قرارات و : نات على المرحلوا 
جراء تحاينات على المراحل على مبدأ تحليل التكلفة  االاتثمار المتعلقة باآلالت وا 
والعائد، ووفقا لهذا المبدأ يتم المقارنة بين تكلفة التحاينات المطلوبة والعائد الذي 
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نات، مع ضرورة أخذ المنشأة في االعتبار يعود على المنشأة نظير إجراء تلك التحاي
تكلفة الفرصة البديلة، بمعنى الربح الضائع عليها نتيجة اختيارها لبديل آخر، لكن 

رحلة القيد أو في أي مرحلة المنهج التقليدي لم يميز بين أن يكون هذا التحاين في م
قد يكون  لذلك نجد أن إجراء أي تحاين على آالت أو مراحل ال تمثل قيداً ، أخرى 

بمثابة تكلفة بدون عائد، ألن تلك المراحل أو اآلالت لديها طاقة فائضة، وبالتالي 
فإن أي قرار أو تحاين بها ايؤدى إلى ارتفاع نابة الطاقة غير الماتغلة، وهذا 

 اإلجراء لن يعود على المنشأة بأي فائدة ألن قيمة اإلنجاز لم تتغير.
إلى النتائج المفضلة وبالتالي فإن الطريقة األكثر  إن مبررات التكلفة ال تؤدي دائما

فعالية هي ااتخدام مبررات اإلنجاز، حيث يتم تطوير تحليل التكلفة والعائد بصورة 
  .أخرى لقياس قيمة اإلنجاز لكل جنيه من نفقات التشغيل
 الجزء الثالث اإلطار العملي للبحث )الدراسة ميدانية(:

لبحث، واإلجابة على التااؤالت البحثية التي لتحقيق هدف امنهجية البحث: -
وضعها البحث، التي تمثل جوهر المشكلة، ومحاولة الختبار فرضيات البحث 

وااتخدم  البحث،هذا المنهج الختبار فرضيات المنهج االاتقرائي ، ااتخدم الباحث
وقد  في تناو: الدرااة الميدانية من خال: التحليل والتفاير الوصفي التحليلي المنهج

تم الحصو: على البيانات الالزمة من خال: االاتبانة التي تم إعدادها لهذا الغرض، 
 .SPSSوتم تفريغ البيانات وتحليل النتائج بااتخدام البرنامج اإلحصائي 

 قطاع غزة. داخل( منشاة صناعية 06تكون مجتمع الدرااة من ) مجتمع الدراسة:
بيانات على أفراد مجتمع الدرااة المكون من قام الباحث بتوزيع االات عينة الدراسة:

( ااتبانة وكان مجموع االاتبيانات 056( منشأة صناعية في قطاع غزة بواقع )06)
(، وكانت صالحة للتحليل وهذه النابة %06( ااتبانة، وهي ما نابته )026العائدة )

ج الدرااة ميم نتائجيدة في العرف اإلحصائي والبحث العلمي لكونها تتيح المجا: لتع
 والجداو: التالية تبين خصائص وامات عينة الدرااة كما يلي ، مجتمع الدرااة
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 الجزء األول: المعلومات الشخصية
من عينة الدرااة المؤهل العلمي  %06.66( أن 0يبين جدو: رقم ) المؤهل العلمي:

من عينة الدرااة المؤهل العلمي لهم "ماجاتير"، مما  %05.66لهم "بكالوريوس"، و 
 يد: على جودة تأهل أفراد العينة بصورة تمكنهم من فهم عبارات واإلجابة عليها 

نة الدرااة تخصصهم من عي %02.56( أن 2يبين جدو: رقم ) لمي:العلتخصص ا
 اة تخصصهم العلمي "إدارة أعما:"،من عينة الدرا %02.56العلمي "محاابة"، وأن 

مما يد: على قدرة أفراد العينة فهم العبارات التي هي في مجا: تخصصهم وا عطاء 
 اجابات موضوعية ودقيقة.

من عينة الدرااة ماماهم  %26.66( أن 3جدو: رقم ) يبين الوظيفي:المسمى 
من عينة الدرااة ماماهم الوظيفي "مدير  %00.56أن  ،"وظيفي "مدير شركةال

من عينة الدرااة ماماهم الوظيفي "رئيس قام"، وأن  %05.66مالي"، وأن 
من عينة  %0.56من عينة الدرااة ماماهم الوظيفي "محااب"، وأن  46.66%

رات االاتبانة الدرااة ماماهم الوظيفي "أخرى" مما يد: على قدرتهم على فهم عبا
 واإلجابة عليها بدقة وموضوعية.

من عينة الدرااة انوات الخبرة  %06.66( أن 4يبين جدو: رقم ) سنوات الخبرة:
من عينة الدرااة انوات الخبرة لديهم  %42.56انوات"، وأن  5لديهم " أقل من 

ثر من عينة الدرااة انوات الخبرة لديهم" أك %40.56وأن ، انوات" 06 إلى 5"من 
انوات"، مما يد: على قدرتهم على فهم عبارات االاتبانة واإلجابة عليها  06من 
  .بدقة
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( توزيع 1جدول رقم )

عينة الدراسة حسب 
 المؤهل العلمي متغير

(   توزيع 2ول رقم )جد 

حسب عينة الدراسة 
 التخصص العلميتغيرم

( توزيع 3جدول رقم ) 

 عينة الدراسة حسب متغير
 ظيفيالمسمى الو

( توزيع 4جدول رقم ) 

عينة الدراسة حسب 
 سنوات الخبرة متغير
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اخرى 

 )دبلوم(
  8 8 اقتصاد  5 9

  48 40 محاسب

  875 6 أخرى  875 6 أخرى    

 188 128 المجموع  188 128 المجموع  188 128 المجموع  188 128 المجموع

  الدارسة أداة
ولقد  أثر تطبيق محاسبة اإلنجاز كأداة لترشيد القرارات اإلداريةتم إعداد ااتبانة حو: "

 كما يلي  تم تقسيم االستبانة إلى جزأين 
 فقرات 4الشخصية لعينة الدرااة ويتكون من   يتكون من البيانات الجزء األول. 
  محاابة اإلنجاز  من البيانات األاااية يتناو: أثر تطبيق الجزء الثاني: ويتكون

 محاور كما يلي  4كأداة لترشيد القرارات اإلدارية، وتم تقايمه إلى 
أثر تطبيق محاابة اإلنجاز على قياس التكلفة بهدف تطوير المحور األول:  .0

 فقرات. 0ويتكون من ، لداخليةالتقارير ا
أثر تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة لترشيد قرارات تخطيط الربحية  المحور الثاني: .8

 فقرات. 0ويتكون من  وتحديد تشكلية المنتجات،
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أثر تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة لترشيد قرارات الشراء أم  المحور الثالث: .2
 فقرات. 0التصنيع، ويتكون من 

أثر تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة لترشيد قرارات االاتثمار في  :المحور الرابع .2
جراء تحاينات على المرحل  فقرات. 0ويتكون من ، اآلالت وا 

" تعني  5إجابات حيث الدرجة "  5وقد كانت اإلجابات على كل فقرة مكونة من 
 (.5كما هو موضح بجدو: رقم ) غير موافق بشدة " تعني0والدرجة "موافق بشدة 

 ( مقياس اإلجابات5ل رقم)جدو
 غير موافق بشدة غير موافق متواط موافق موافق بشدة التصنيف
 0 2 3 4 5 الدرجة

 صدق وثبات االستبانة:
ُعرضت االاتبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من   صدق المحكمين-0

خماة أعضاء من أعضاء الهيئة التدرياية، والمتخصصين في مجا: اإلدارة 
 بة واإلحصاء وقد تمت االاتجابة آلراء الاادة المحكمين.والمحاا

تم حااب االتااق الداخلي لفقرات   صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -2
مفردة، وذلك بحااب  36ااة االاتطالعية البالغ حجمها االاتبيان على عينة الدر 

 كما يلي.  معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له
أثر تطبيق محاابة اإلنجاز على قياس : الصدق الداخلي لفقرات المحور االول .0

 .التكلفة بهدف تطوير التقارير الداخلية
أثر تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني:  .2

 لترشيد قرارات تخطيط الربحية وتحديد تشكلية المنتجات.
أثر تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة ت المحور الثالث: الصدق الداخلي لفقرا .2

 .لترشيد قرارات الشراء أم التصنيع
  أثر تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة لترشيد الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع .4

جراء تحاينات على المرحل  .قرارات االاتثمار في اآلالت وا 
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رتباط بين كل فقرة من فقرات يبين معامالت اال (9( و )0( و)0و) (0و: رقم )اجدال
والمعد: الكلي  المحور الثالث والمحور الرابع،والحور الثاني، و  األو:،المحور 
 (،6.65، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند ماتوى داللة )ملفقراته

المحاوبة أكبر من قامة  rوقيمة  6.65لكل فقرة اقل من  حيث إن القيمة االحتمالية
r  لما  األربعة صادقةور ا، وبذلك تعتبر فقرات المح6.300الجدولية والتي تااوي

    .وضعت لقيااه
 الداخلي لفقرات المحور األول ( الصدق6جدول رقم )

 م
معامل 
 االرتباط

ماتوى 
 الداللة

 م دالة عند
معامل 
 االرتباط

ماتوى 
 الداللة

 دالة عند

0 6.560 6.664 6.60 2 6.430* 6.600 6.65 

3 6.006 6.666 6.60 4 6.549 6.662 6.60 

5 6.465 6.620 6.65 0 6.034 6.666 6.60 
0 6.544 6.662 6.60     

 6.300"  تااوي 20ودرجة حرية " 6.65الجدولية عند ماتوى داللة  rقيمة 
 الداخلي لفقرات المحور الثاني ( الصدق2جدول رقم )

 م
معامل 
 االرتباط

ماتوى 
 الداللة

 م ددالة عن
معامل 
 االرتباط

ماتوى 
 الداللة

 دالة عند

0 6.402 6.624 6.65 2 6.046 6.666 6.60 

3 6.596 6.660 6.60 4 6.460 6.620 6.65 

5 6.060 6.666 6.60 0 6.099 6.666 6.60 
0 6.500 6.660 6.60     

 ( الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث0جدول رقم )

معامل  م
 االرتباط

ماتوى 
معامل  م دالة عند لداللةا

 االرتباط
ماتوى 
 دالة عند الداللة
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معامل  م
 االرتباط

ماتوى 
معامل  م دالة عند لداللةا

 االرتباط
ماتوى 
 دالة عند الداللة

0 6.306 6.644 6.65 2 6.004 6.666 6.60 

3 6.006 6.666 6.60 4 6.552 6.662 6.60 

5 6.556 6.662 6.60 0 6.050 6.666 6.60 
0 6.550 6.662 6.60     

 ( الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع0جدول رقم )

معامل  م
 رتباطاال

ماتوى 
معامل  م دالة عند الداللة

 االرتباط
ماتوى 
 دالة عند الداللة

0 6.305 6.640 6.65 2 6.004 6.666 6.60 

3 6.450 6.600 6.65 4 6.445 6.604 6.65 

5 6.542 6.662 6.60 0 6.402 6.606 6.65 
0 6.505 6.664 6.60     

 6.300" تااوي 20رية "ودرجة ح 6.65الجدولية عند ماتوى داللة  rقيمة 
 الصدق البنائي:

( يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االاتبانة والمعد: 06جدو: رقم )
الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند ماتوى داللة 

أكبر  المحاوبة rوقيمة  6.65لكل فقرة اقل من  (، حيث إن القيمة االحتمالية6.65)
، وبذلك تعتبر فقرات المجا: االو: 6.300الجدولية والتي تااوي  rمن قامة 

 صادقة لما وضعت لقيااه.
 ( الصدق البنائي لالستبانة10جدول رقم )

 دالة عند القيمة االحتمالية معامل االرتباط المحور الرقم
 6.60 6.666 6.020 المحور األو: 0
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 دالة عند القيمة االحتمالية معامل االرتباط المحور الرقم
 6.60 6.666 6.040 المحور الثاني 2
 6.60 6.666 6.002 المحور الثالث 3
 6.60 6.666 6.002 المحور الرابع 4

 6.300" تااوي 20ودرجة حرية " 6.65الجدولية عند ماتوى داللة  rقيمة 
خطوات الثبات على العينة  قد أجرى الباحث :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

 نصفية ومعامل ألفا كرونباخ.االاتطالعية نفاها بطريقتين هما طريقة التجزئة ال
تم إيجاد معامل   Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -0

ارتباط بيراون بين معد: األائلة الفردية الرتبة ومعد: األائلة الزوجية الرتبة 
لكل بعد وقد تم تصحيح معامالت االرتباط بااتخدام معامل ارتباط ابيرمان 

( حاب المعادلة Spearman-Brown Coefficientبراون للتصحيح )
التالية  معامل الثبات =  

1

2

ر

 حيث ر معامل االرتباط. ر

ااتخدم الباحث طريقة ألفا  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  -8
( 00قد بين جدو: رقم )، و ات االاتبانة كطريقة ثانية لقياسكرونباخ لقياس ثب

ثبات كبير نابيًا لفقرات االاتبيان مما يطمئن الباحث على يبين أن هناك معامل 
 ااتخدام االاتبانة بكل طمأنينة.

 ( معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباخ(00جدول رقم )

 التجزئة النصفية عدد الفقرات المحور
االرتباط  ملامع

 المصحح
 ألفا كرونباخ

 6.069 6.090 6.054 0 المحور األو:
 6.009 6.090 6.530 0 المحور الثاني
 6.003 6.064 6.543 0 المحور الثالث
 6.003 6.090 6.004 0 المحور الرابع
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 Oneللعينة الواحدة )  Tتم ااتخدام اختبار : تحليل فقرات وفرضيات الدراسة
Sample T test لتحليل فقرات االاتبانة، والجزء التالي يحتوي على النابة )

وماتوى  tائل كل فقرة وكذلك المتواط الحاابي والوزن النابي وقيمة المئوية لبد
الداللة لكل فقرة، وتكون الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا 

عند درجة  0.905الجدولية والتي تااوي   tالمحاوبة أكبر من قيمة  tكانت قيمة 
والوزن  6.65و ماتوى المعنوية أقل من " ) أ6.65" وماتوى معنوية "009حرية "

( و ، وتكون الفقرة البية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون % 06النابي أكبر من 
 –الجدولية والتي تااوي  tالمحاوبة أصغر من قيمة  tعلى محتواها إذا كانت قيمة 

قل " ) أو ماتوى المعنوية أ6.65" وماتوى معنوية "009عند درجة حرية " 0.905
( ، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا %06والوزن النابي أقل من  6.65من 

 .%06كان الوزن النابي يااوي 
هل لتطبيق محاسبة اإلنجاز أثر على قياس التكلفة بهدف تطوير السؤال األول: 

 ولإلجابة عن هذا الاؤا: قام الباحث بفرض الفرضية التالية  التقارير الداخلية؟
ضية األولى: " تطبيق محاسبة اإلنجاز ألغراض قياس التكلفة يؤدي إلى تطوير الفر 

ولإلجابة عنها قام الباحث بحااب المتواط الحاابي، واالنحراف  التقارير الداخلية"
للعينة الواحدة، لكل فقرة من فقرات  tالمعياري، والوزن النابي، وتم ااتخدام اختبار 

( يوضح تحليل فقرات 02ة للمحور، والجدو: رقم )المحور األو: واالاتجابة الكلي
  األو:محور 

 األول( يوضح استجابة افراد العينة لمحور 08جدول رقم)
 الفقرة م

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة  الوزن النسبي

القيمة 

 االحتمالية

1 

تطبيق محاسبة اإلنجاز يؤدي إلى تصميم 

نة بين االداء تقارير تساعد على اجراء المقار
 الفلي مع الهدف الكلي للمنشأة

4.300 0.751 00.88% 18.95 0.000 

2 

تطبيق محاسبة اإلنجاز توفر تقارير دقيقة 

لتخصيص التكاليف غير المباشرة على المدى 
 .الطويل

4.075 0.757 01.18% 15.54 0.000 

3 

تطبيق محاسبة اإلنجاز يوفر معلومات تفصيلية 

نشطة ومحركات األداء قبل عن تتبع تكاليف األ

وأثناء اإلنتاج وبعده وصوالً لتقارير دقيقة عن 
 المنتجات واألسعار.

3.975 0.761 05.18% 14.03 0.000 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة  الوزن النسبي
القيمة 

 االحتمالية

4 
تطبيق محاسبة اإلنجاز توفر تقارير تساعد في 

 .الرقابة الكافية على التكلفة بهدف تخفيضها
4.000 0.809 08.88% 13.53 0.000 

1 
نجاز توفر تقارير رقابية تطبيق محاسبة اإل

على األنشطة وتطوير الجودة وتدعيم الموقف 

 .التنافسي

4.125 0.716 02.18% 17.19 0.000 

0 

تطبيق محاسبة اإلنجاز يوفر التقارير دورية 

عن مستويات األداء وأنشطة التصميم والتنفيذ، 
 .والبيع، وما بعد البيع

4.025 1.016 08.18% 11.04 0.000 

0 

محاسبة اإلنجاز يوفر معلومات دقيقة تطبيق 

ومالئمة متضمنة تكاليف البحوث والتطوير 

 .والتخطيط، إلنتاج

3.875 0.875 00.18% 10.95 0.000 

 0.000 22.50 81.06% 0.512 4.053 جميع الفقرات

 0.905" تااوي 009ودرجة حرية " 6.65الجدولية عند ماتوى داللة  tقيمة 
للعينة والذي يبين آراء أفراد عينة الدرااة في  tدام اختبار هنا يرى الباحث بعد ااتخ

( أن المتواط الحاابي لجميع فقرات 02فقرات المحور االو: من خال: الجدو: رقم)
مما  %00.60المحور أكبر من القيمة المتواطة المحايدة والوزن النابي يااوي 

لى تطوير التقارير يد: أن تطبيق محاابة اإلنجاز ألغراض قياس التكلفة يؤدي إ
. وبالتالي قبو: الفرضية األولى القائلة )تطبيق 05.0الداخلية عند ماتوى داللة

 محاابة اإلنجاز ألغراض قياس التكلفة يؤدي إلى تطوير التقارير الداخلية(.
هل لتطبيق محاسبة اإلنجاز كأداة أثر لترشيد قرارات تخطيط السؤال الثاني: 

ولإلجابة عن هذا الاؤا: قام الباحث بفرض  جات؟المنتالربحية وتحديد تشكيلة 
 الفرضية التالية 
"تطبيق محاسبة اإلنجاز كأداة يؤدي لترشيد قرارات تخطيط  :ةالفرضية الثاني

ولإلجابة عنها قام الباحث بحااب المتواط  الربحية وتحديد تشكيلة المنتجات"
للعينة الواحدة،  tم اختبار الحاابي، واالنحراف المعياري، والوزن النابي، وتم ااتخدا

( 03لكل فقرة من فقرات المحور الثاني واالاتجابة الكلية للمحور، والجدو: رقم )
 الثاني.يوضح تحليل فقرات محور 

 الثاني( يوضح استجابة افراد العينة لمحور 02جدول رقم)

 الفقرة م
المتواط 
 الحاابي

االنحراف 
 tقيمة  الوزن النابي المعياري 

القيمة 
 حتماليةاال
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 الفقرة م
المتواط 
 الحاابي

االنحراف 
 tقيمة  الوزن النابي المعياري 

القيمة 
 حتماليةاال

0 
تطبيق محاابة اإلنجاز يوفر معلومات عن الوقت 
الذي تاتغرقه كل مرحلة من مراحل دورة حياه 

 المنتج.
4.075 0.650 00.56% 18.10 0.000 

2 
تطبيق محاابة اإلنجاز يقدم معلومات كافية ومالئمة 

 0.000 15.72 %02.56 0.783 4.125 .لمااعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات

طبيق محاابة اإلنجاز ياهم في ترشيد قرارات ت 3
 تخطيط الربحية وتشكيلة المنتجات لالاتفادة منها.

4.150 0.795 03.66% 15.83 0.000 

4 
تطبيق محاابة اإلنجاز يااعد على تحاين )معد: 

عدد الوحدات المباعة الجيدة / وقت -اإلنجاز
 التصنيع(.

4.275 0.744 05.56% 18.76 0.000 

محاابة اإلنجاز يااعد على تخفيض وقت تطبيق  5
 اإلنجاز وبالتالي تقليل التكلفة وزيادة الربحية.

4.075 0.757 00.56% 15.54 0.000 

0 
تطبيق محاابة اإلنجاز يااعد على تحديد أاعار 
المنتجات من خال: تحديد نقاط االختناق والطاقات 

 غير الماتغلة والعمل على ااتغاللها.
3.975 0.883 09.56% 12.08 0.000 

تطبيق محاابة اإلنجاز يااعد على تخفيض  0
 المخزون مع االاتجابة الاريعة لطلب العمالء.

4.200 0.717 04.66% 18.33 0.000 

 0.000 25.32 %82.50 0.486 4.125 جميع الفقرات

 0.905" تااوي 009ودرجة حرية " 6.65الجدولية عند ماتوى داللة  tقيمة 
للعينة والذي يبين آراء أفراد عينة الدرااة في  tبعد ااتخدام اختبار هنا يرى الباحث 

( أن المتواط الحاابي لجميع فقرات 03فقرات المحور األو: من خال: الجدو: رقم)
مما  %02.56المحور أكبر من القيمة المتواطة المحايدة والوزن النابي يااوي 

رات تخطيط الربحية وتحديد يد: تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي لترشيد قرا
. وبالتالي قبو: الفرضية الثانية القائلة 05.0تشكيلة المنتجات عند ماتوى داللة

)تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي لترشيد قرارات تخطيط الربحية وتحديد تشكيلة 
 .المنتجات(

 هل لتطبيق محاسبة اإلنجاز كأداة أثر لترشيد قرارات الشراء أمالسؤال الثالث: 
 ولإلجابة عن هذا الاؤا: قام الباحث بفرض الفرضية التالية   الصنع؟

الفرضية الثالثة: " تطبيق محاسبة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى ترشيد قرارات الشراء أم 
ولإلجابة عنها قام الباحث بحااب المتواط الحاابي، واالنحراف المعياري،  الصنع"
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عينة الواحدة، لكل فقرة من فقرات المحور لل tوالوزن النابي، وتم ااتخدام اختبار 
( يوضح تحليل فقرات محور 04الثالث واالاتجابة الكلية للمحور، والجدو: رقم )

 .الثالث
 الثالث( يوضح استجابة افراد العينة لمحور 02جدول رقم)

المتواط  الفقرة م
 الحاابي

االنحراف 
يالوزن الناب المعياري  القيمة  t قيمة 

 االحتمالية

0 
طبيق محاابة اإلنجاز يؤدي الى ت

توفير المعلومات الالزمة لتحاين 
 وتطوير القرارات التشغيلية.

4.425 0.589 00.56% 26.48 0.000 

2 

تطبيق محاابة اإلنجاز يااعد في 
تحديد قرارات الصنع أم الشراء 
بهدف تخفيض التكلفة في ظل 

 المنافاة.

4.125 0.875 02.56% 14.08 0.000 

3 

حاابة اإلنجاز يؤدي إلى تطبيق م
تحليل هامش االنجاز لتعرف على 
مقدار المااهمة الحقيقية لكل منتج 
 لترشيد قرارات الشراء أم الصنع.

4.100 0.892 02.66% 13.50 0.000 

4 
تطبيق محاابة اإلنجاز يؤدي إلى 
توفير معلومات كافية ومالئمة 
 .التخاذ القرارات االاتراتيجية

4.300 0.602 00.66% 23.63 0.000 

5 

تطبيق محاابة اإلنجاز يااعد في 
اتخاذ قرار الشراء أم التصنيع في 
ظل نقاط االختناق )القيد في نظام 

 االنتاج(.

4.050 0.808 00.66% 14.23 0.000 

0 
تطبيق محاابة اإلنجاز يااعد في 
تحديد الطاقة الفائضة مما يااعد 
 في ترشيد قرار الشراء ام التصنيع.

3.925 0.851 00.56% 11.89 0.000 

0 

تطبيق محاابة اإلنجاز يدعم 
االحتفاظ بحد أدني من مخزون 

مما يااعد في  االمان ومنع تراكمه
 .ترشيد قرار الشراء ام التصنيع

4.100 0.737 02.66% 16.32 0.000 

 0.000 29.06 %82.92 0.432 4.146 جميع الفقرات

 0.905" تااوي 009ودرجة حرية " 6.65الجدولية عند ماتوى داللة  tقيمة   
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للعينة والذي يبين آراء أفراد عينة الدرااة في  tهنا يرى الباحث بعد ااتخدام اختبار 
( أن المتواط الحاابي لجميع فقرات 04فقرات المحور األو: من خال: الجدو: رقم)

مما  %02.92المحور أكبر من القيمة المتواطة المحايدة والوزن النابي يااوي 
د: تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى ترشيد قرارات الشراء أم الصنع عند ي

. وبالتالي قبو: الفرضية الثالثة القائلة )تطبيق محاابة 05.0ماتوى داللة
 اإلنجاز كأداة يؤدي إلى ترشيد قرارات الشراء أم الصنع(.

االستثمار في هل لتطبيق محاسبة اإلنجاز كأداة أثر لترشيد قرارات السؤال الرابع: 
جراء تحسينات على  ولإلجابة عن هذا الاؤا: قام الباحث بفرض  المرحل؟اآلالت وا 

 الفرضية التالية 
تطبيق محاسبة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى لترشيد قرارات الفرضية الرابعة: " 

جراء تحسينات على المرحل ولإلجابة عنها قام الباحث  "االستثمار في اآلالت وا 
ط الحاابي، واالنحراف المعياري، والوزن النابي، وتم ااتخدام اختبار بحااب المتوا

t  ،للعينة الواحدة، لكل فقرة من فقرات المحور الرابع واالاتجابة الكلية للمحور
 .( يوضح تحليل فقرات محور الرابع05والجدو: رقم )

 الرابع( يوضح استجابة افراد العينة لمحور 05جدول رقم)

 الفقرة م
 المتواط
 الحاابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 tقيمة  النابي

القيمة 
 االحتمالية

0 
تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى 
توفر معلومات كافية ومالئمة ألغراض 
 .التخطيط في ااتثمار اآلالت وتحاينها

4.200 0.681 04.66% 19.30 0.000 

2 

تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى 
ت كافية ومالئمة التخاذ توفير معلوما

اواء بالتجديد لآلالت  القرارات االاتراتيجية
 أو االاتغناء.

4.050 0.633 00.66% 18.16 0.000 

3 
تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى 

التحاين الماتمر ألداء اآلالت والعمل على 
 تحاين الربحية.

3.975 0.761 09.56% 14.03 0.000 

4 
جاز كأداة يؤدي إلى تطبيق محاابة اإلن

 0.000 15.44 %06.56 0.727 4.025تعزيز الربحية خال: المدى الزمني لدورة 
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 المتواط الفقرة م
 الحاابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
القيمة  tقيمة  النابي

 االحتمالية
 حياة المنتج.

5 
تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى 
تميز المنشأة بمنتجات ذات جودة عالية 

 قيااًا بالمنتجات المنافاة.
4.125 0.903 02.56% 13.64 0.000 

0 
ز كأداة يؤدي إلى تطبيق محاابة اإلنجا

تبني طرقًا جديدة ومبتكرة في تقديم 
 منتجاتها.

4.100 0.771 02.66% 15.62 0.000 

0 

تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى 
إيجاد حلو: لما يكتشف من اختناقات وطاقة 

غير ماتغلة تؤثر على كفاءة األداء 
 وتقليص االنحرافات واالخطاء في العمليات.

4.225 0.824 04.56% 16.27 0.000 

 0.000 27.82 %02.66 0.432 4.100 جميع الفقرات

 0.905" تااوي 009ودرجة حرية " 6.65الجدولية عند ماتوى داللة  tقيمة 
للعينة والذي يبين آراء أفراد عينة الدرااة في  tهنا يرى الباحث بعد ااتخدام اختبار 

المتواط الحاابي لجميع فقرات ( أن 00فقرات المحور األو: من خال: الجدو: رقم)
مما  %02.66المحور أكبر من القيمة المتواطة المحايدة والوزن النابي يااوي 

تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى لترشيد قرارات االاتثمار في اآلالت يد: 
جراء تحاينات على المرحل وبالتالي قبو: الفرضية  05.0عند ماتوى داللة وا 

طبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى لترشيد قرارات االاتثمار في الثالثة القائلة )ت
جراء تحاينات على المرحل(.  اآلالت وا 

 النتائج: 
تطبيق محاابة اإلنجاز ألغراض قياس التكلفة يؤدي  قبو: الفرضية األولى أن .0

 إلى تطوير التقارير الداخلية.
يؤدي لترشيد قرارات قبو: الفرضية الثانية أن تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة  .2

 تخطيط الربحية وتحديد تشكيلة المنتجات. 
قبو: الفرضية الثالثة أن تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى ترشيد قرارات  .3

 الشراء أم الصنع.
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قبو: الفرضية الرابعة أن تطبيق محاابة اإلنجاز كأداة يؤدي إلى لترشيد قرارات  .4
جراء تحاينات  على المرحل. االاتثمار في اآلالت وا 

إن مفهوم محاابة اإلنجاز يمد اإلدارة بالطريقة المثلى لتعظيم األرباح في األجل  .5
 القصير في ظل بيئة إنتاجية ذات موارد مقيدة ومحدودة.

مفهوم محاابة اإلنجاز ال ياتهدف قياس التكلفة في حد ذاته، لكنه ياتهدف  .0
 اتغال: األمثل للموارد.أاااًا توفير معلومات لإلدارة عن القيود وكيفية اال

مفهوم محاابة اإلنجاز الذي يفترض وجود قيد واحد على األقل في المنشأة في  .0
 األجل القصير.

محاابة اإلنجاز من األدوات واألااليب التكاملية وليات تنافاية، حيث ياعى  .0
محاابة اإلنجاز إلى التوصل إلى الماتوى األمثل لإلنجاز، ومن َثم تعظيم األرباح 

 األجل القصير. في
يعتمد محاابة اإلنجاز في معيار الحكم على صحة القرارات اإلدارية على مفاهيم  .9

محاابة اإلنجاز الثالثة هامش اإلنجاز والمخزون ونفقات التشغيل ومعيار الحكم 
على االمة القرار يتحدد بأن أي قرار إداري ايؤدى إلى زيادة هامش اإلنجاز 

لتشغيل فإن ذلك يشير إلى االمة القرار والعكس وخفض المخزون وخفض نفقات ا
 بالعكس.

يعتمد محاابة اإلنجاز في عملية تحديد أاعار المنتجات على تحديد نقاط  .06
االختناق الرئياية في النظام، اواء كانت تلك النقاط تقع في جانب اإلنتاج متمثلة 

لى ماتوى في محدودية طاقات بعض المراحل أو الموارد، مما يحد من اإلنجاز ع
المصنع بصفة عامة، أو تقع تلك النقاط في جانب التاويق متمثلة في محدودية 

 نصيب المنتج المراد تاعيره في األاواق.
 التوصيات

 في ضوء ما ذكر من نتائج يوصي الباحث بالتوصيات األتية 
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زيادة اهتمام إدارة المنشآت الصناعية في قطاع غزة بااتخدام نظم التكاليف  -0
لقياس تكلفة االنتاج لترشيد القرارات اإلدارية من خال: التركيز على  الحديثة

 التحاين الماتمر بااتخدام مدخل محاابة اإلنجاز.
اجراء المزيد من البحوث والدرااات حو: البيئة الصناعية في قطاع غزة والعمل  -2

على تطويرها ودعم موقفها في الاوق العالمية رغم الحصار المفروض من قبل 
 تال: االارائيلي. االح

تطوير نظم التكاليف الماتخدمة لتكون نظم معلومات توفر معلومات دقيقة  -3
ومالئمة اواء كانت مالية او غير مالية وذلك بهدف الحصو: مقاييس مالية 

 وغير مالية تااعد في قياس تكلفة المنتج والتخطيط االاتراتيجي للمنتج.
الفلاطينية بااتخدام مقاييس حديثة  تطوير نظم الرقابة في المنشآت الصناعية  -4

 تتالءم مع بيئة التصنيع الحديثة لقياس وتقويم األداء.
تطوير التقارير الداخلية والخارجية في المنشآت الصناعية الفلاطينية، بحيث  -5

تقدم معلومات دقيقة وموضوعية في الوقت المنااب تااعد اإلدارة في اتخاذ 
 القرارات الرشيدة.

لمنشآت الصناعية الفلاطينية على هامش االنجاز من خال: حجم تركيز إدارة ا -0
 المبيعات وليس كم االنتاج لزيادة الربح الكلي للمنشأة.

تركيز إدارة المنشآت الصناعية الفلاطينية على القيود التي تحد العمل اواء  -0
 كانت داخلية أو خارجية والعمل على االاتغال: األمثل للموارد عندها.
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