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لي         " وعوناإلى من كانوا سنداً
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  ا البحثعلى توفيقه لي في إتمام هذأشكر الله تعالى 
  

  :تقدير إلى كل منيتقدم الباحث بخالص الشكر والكما 
ـ  للباحث ولمـا قدم   ا ومتابعته  باإلشراف على هذا البحث   التفضله رزان شهيد  .د ه مـن آراء   ت

 يتقدم الباحث بأسمى آيات   ا فلسيادته ،ا البحث ها أبلغ األثر في إنجاز هذ   وتوجيهات سديدة كان ل   
  . الصحة والعافية اهللا بوافرا خير جزاء ومتعه تعالى عني اهللااالشكر والعرفان بالجميل وجزاه

 وعلى مالحظاته القيمة التي أثـرت فـي    لتفضله باإلشراف على هذا البحث   خالد القطيني . د
  . حفظه اهللا تعالى بصحته وعافيته، البحث فله كل االحترام والتقدير

  :ضاء لجنة الحكم والمناقشةكما أتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة األفاضل رئيس وأع
 لتفضلهم بقبول قراءة هذه الرسـالة   )هائل أبو رشيد   . ، د رزان شهيد . يم، د محمود ابراه . د( 

  .والحكم عليها
 سـهيل الشـيخ،         . د(: ءة األوليـة ير إلى السادة األفاضل لجنة القـرا   كما أتوجه بالشكر والتقد   

  .ءة هذه الرسالة وإبداء مالحظاتهم القيمةل قرا لتفضلهم بقبو)ضحى عداس. د
 جامعـة حلـب وأعضـاء الهيئـة   –شكر واالمتنان إلى عمادة كلية االقتصـاد   كما أتوجه بال   

  .التدريسية والعاملين فيها
كما أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز الدراسة الميدانية من العـاملين فـي   

  .الذين شملتهم عينة البحث مدينة حلب  المنشآت الصناعية في فيالقطاع العام والخاص
  

  حثالبا    
  عبد الغفور أخرس
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التكاليفي لتحقيق ميزة يكل المعلوماتي وأثر أسلوب التكلفة الراجعة في اله : الرسالةعنوان
  )عدد من المنشآت الصناعية في سوريةدراسة ميدانية على ( تنافسية للمنشأة 

ـ    و  إلى التعرف على أسلوب التكلفة الراجعة   الدراسةهدف   ت  اإلدارةد   مدى قدرتـه علـى تزوي
نظـام المعلومـات   أثر أسلوب التكلفة الراجعة في    و ، الالزمة  المحاسبية والتكاليفية   بالمعلومات

طبيق الدراسة   تحيث تم   ،  من خالل تخفيض التكاليف   تحقيق ميزة تنافسية    ل المحاسبية والتكاليفية 
 حلب   ي مدينة ون في المنشآت الصناعية ف   يعمل"افرد) 83(على عينة مؤلفة من   بإجراء استبيان   

  .)مدير إنتاج، محاسب تكاليف، ساباتمدير ح، مدير مالي(:بالتخصصات التالية
 :النتائج التالية إلى  الدراسةتوقد توصل

  التكاليفيفي الهيكل المعلوماتي وسلوب التكلفة الراجعة ألد أثر ذو داللة إحصائية يوج. 
   تنافسيةميزة ليفي في تحقيق  للهيكل المعلوماتي والتكاد أثر ذو داللة إحصائيةيوج. 
   ألسلوب التكلفة الراجعة في تحقيق ميزة تنافسيةيوجد أثر ذو داللة إحصائية. 
   المعلوماتيالهيكل بتنافسية ميزة  تحقيقأسلوب التكلفة الراجعة وتتأثر العالقة بين         

 .التكاليفيو
  
  
  
  
 

  
. الميزة التنافسية،نظام اإلنتاج اآلني،  أسلوب التكلفة الراجعة:الكلمات المفتاحية  



  ذ
 

Table of Contents
  لصفحةرقم ا  الموضوع

  12-1   للدراسةاإلطار العام: الفصل األول

  2  مقدمة الدراسة": أوال

  3   مشكلة الدراسة": ثانيا

  3  أهمية الدراسة": ثالثا

  4  أهداف الدراسة": رابعا

  4  الدراسات السابقة": خامسا

  11  فرضيات الدراسة": سادسا

  11  متغيرات الدراسة": سابعا

  12  منهجية الدراسة": ثامنا

  12  حدود الدراسة": تاسعا

  34 - 13  أسلوب التكلفة الراجعة: لثانيالفصل ا

  14  مقدمة 

  15  اإلطار النظري ألسلوب التكلفة الراجعة: المبحث األول

  15  مفهوم أسلوب التكلفة الراجعة": أوال

  17  طرق تحديد التكلفة الراجعةآلية عمل و": ثانيا

  17   آلية عمل التكلفة الراجعة- أ



  ر
 

  20   طرق تحديد التكلفة الراجعة-ب

  21  انتقادات أسلوب التكلفة الراجعةمزايا وو  شروط":ثالثا

  21   شروط استخدام أسلوب التكلفة الراجعة- أ

  22   مزايا أسلوب التكلفة الراجعة-ب

  23   انتقادات أسلوب التكلفة الراجعة- ج

  26  نظام اإلنتاج اآلني: المبحث الثاني

  26  ظام اإلنتاج اآلني نتعريف": أوال

  27  مرتكزات نظام اإلنتاج اآلنيأهداف و": ثانيا

  31  انتقادات نظام اإلنتاج اآلنيمزايا و": ثالثا

  31   مزايا نظام اإلنتاج اآلني- أ

  32   انتقادات نظام اإلنتاج اآلني-ب

  34  خاتمة 

  45 - 35  التكاليفيلهيكل المعلوماتي وا: الفصل الثالث

  36  مقدمة 

  37  ةنظام المعلومات المحاسبي: لمبحث األولا

  37  ةمفهوم نظام المعلومات المحاسبي": أوال

  38  ةشروط فعالية نظام المعلومات المحاسبي": ثانيا

  38  لمنشأةنشطة ا في تحقيق قيمة ألةدور نظام المعلومات المحاسبي": ثالثا

  39  خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية": رابعا



  ز
 

  42  ية التكاليفنظام المعلومات: ث الثانيالمبح

  42  مفهوم نظام محاسبة التكاليف": أوال

  42  أهداف نظام محاسبة التكاليف": ثانيا

  43  أهمية نظام محاسبة التكاليف": ثالثا

  44  ةالتكاليفيمنافع نظام المعلومات المحاسبية و": رابعا

  45  خاتمة 

  قتها بأسلوب التكلفة الراجعة وعالالميزة التنافسية: الفصل الرابع
  والهيكل المعلوماتي والتكاليفي

46 -72  

  47  مقدمة

  48  اإلطار النظري للميزة التنافسية: المبحث األول

  48   التنافسية أنواعمفهوم و": أوال

  49  أنواع الميزة التنافسيةتعريف و": ثانيا

  49   تعريف الميزة التنافسية- أ

  50  ية أنواع الميزة التنافس-ب

  52  مصادر تحقيق الميزة التنافسية": ثالثا

  53   الموارد- أ 

  54   الكفاءات البشرية-ب

  54  راكتبالا -ت

  54   االستراتيجيات-ث

  59  جودة الميزة التنافسيةمحددات و": رابعا



  س
 

  59   التنافسية محددات الميزة- أ

  61   التنافسية جودة الميزة-ب

 اجعة والهيكلافسية وأسلوب التكلفة الرالميزة التن: المبحث الثاني
  التكاليفي ويالمعلومات

63  

  63  التكاليفي الهيكل المعلوماتي وفيأثر أسلوب التكلفة الراجعة ": أوال

  66   الميزة التنافسية فيالتكاليفيأثر الهيكل المعلوماتي و": ثانيا

  70   الميزة التنافسيةفيأثر أسلوب التكلفة الراجعة ": ثالثا

  72  خاتمة 

  93 - 73  الدراسة الميدانية: الفصل الخامس

  74  تصميم الدراسة الميدانية: المبحث األول

  74  مجتمع وعينة الدراسة": أوال

  76  أسلوب جمع البيانات": ثانيا

  77  صدق وثبات االستبانة": ثالثا

  78  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ":رابعا

  80  نتائج التحليل اإلحصائي: المبحث الثاني

  80  الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة": أوال

  85  اختبار الفرضيات": ثانيا

  91  النتائج": ثالثا

  92  التوصيات": رابعا



  ش
 

    103- 94  المراجع

  94   المراجع العربية-أ

  98   المراجع األجنبية- ب

  116-104  المالحق

  104  االستبيان) : 1(الملحق رقم 
  110  يل اإلحصائينتائج التحل): 2(الملحق رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  ص
 

List of Tables

  رقم الصفحة عنوان الجدول  رقم الجدول

المستوفاة و المستخدمة في التحليل و نسبة عدد االستبانات الموزعة و  1
  االستجابة

75  

  77  ألفا كرونباخ ألسئلة االستبيانقيمة معامل   2

  80  توزيع أفراد العينة وفق القطاع  3

  81  توزيع أفراد العينة وفق النشاط  4

  81  توزيع أفراد العينة وفق العمر  5

  82  توزيع أفراد العينة وفق المؤهل العلمي  6

  83  توزيع أفراد العينة وفق التخصص العلمي  7

  84  توزيع أفراد العينة وفق التخصص الوظيفي  8

  84  توزيع أفراد العينة وفق سنوات الخبرة  9

الهيكل المعلوماتي سلوب التكلفة الراجعة والرتباط و التحديد ألمعامل ا  10
  والتكاليفي

85  

نموذج االنحدار ألثر أسلوب التكلفة الراجعة على الهيكل المعلوماتي   11
  والتكاليفي

85  

  87  التحديد للهيكل المعلوماتي والتكاليفي والميزة التنافسيةمعامل االرتباط و  12

  87  التكاليفي على الميزة التنافسيةي ور الهيكل المعلوماتنموذج االنحدار ألث  13

  88  التحديد ألسلوب التكلفة الراجعة والميزة التنافسيةمعامل االرتباط و  14



  ض
 

  88  نموذج االنحدار ألثر أسلوب التكلفة الراجعة على الميزة التنافسية  15

  90  فسيةالميزة التناة واالرتباط الجزئي بين أسلوب التكلفة الراجع  16

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ط
 

List of Figures
  رقم الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  12  متغيرات الدراسة  1

  17  أسلوب التكلفة الراجعة  2

  19   التكلفة الراجعة في نظام التكلفة التقليدي وأسلوبمقارنة بين تدفق التكاليف  3

  28  مرتكزات نظام اإلنتاج اآلني  4

  29  نظام الجذبرنة بين نظام الدفع ومقا  5

  51  أنواع الميزة التنافسية  6

  52  مصادر تحقيق الميزة التنافسية  7

  Porter 55االستراتيجيات التنافسية ل  8

  58   العامةمخاطر االستراتيجيات التنافسيةمتطلبات ومنافع و  9

  60  دورة حياة الميزة التنافسية  10

  66 ة والتكاليفية نظام المعلومات المحاسبيفيعة أثر أسلوب التكلفة الراج  11

  
  

  
  
  
  



  ظ
 

Table of Expressions
  رقم الصفحة  المصطلح األجنبي  المصطلح العربي

  Backflush costing  15  أسلوب التكلفة الراجعة

  Just In Time 26  نظام اإلنتاج اآلني

  Accounting Information System  37  ةنظام المعلومات المحاسبي

  Cost Accounting System 42  نظام محاسبة التكاليف

  Competitive Advantage  49  الميزة التنافسية

  Cost leadership strategy  56  إستراتيجية قيادة التكلفة

  Differentration strategy  56  إستراتيجية التميز

  Focus strategy  57  إستراتيجية التركيز

  
  
  
  
  
  



     اإلطار العام للدراسة                                                                                                                                                                                                    الفصل األول
 

1 
 

  الفصل األول

   للدراسة اإلطار العام

  

  مقدمة ":أوال
  مشكلة الدراسة": ثانيا
  أهمية الدراسة": ثالثا

  أهداف الدراسة": رابعا
  الدراسات السابقة": خامسا
  فرضيات الدراسة": سادسا
  متغيرات الدراسة": سابعا
  منهجية الدراسة": ثامنا
  حدود الدراسة":تاسعا

  
  
  
  
  
  
  
  



     اإلطار العام للدراسة                                                                                                                                                                                                    الفصل األول
 

2 
 

  األولالفصل 
  العام للدراسةاإلطار 

  
   :مقدمة": أوال

اتسم القرن العشرين بتحوالت فكرية جذرية نتيجة التطورات السريعة والمتالحقـة لتقنيـات             
التصنيع والمعلومات كان لها األثر في والدة أساليب إدارية جديدة حيث شكلت تلك التحـوالت نـواة     

دي والعشرين وبدأت مشـاكل مواكبـة       التغير في بيئة زادت فيها حدة المنافسة مع مطلع القرن الحا          
  .بشدة أمام المنشآت  جديدة واإليفاء بمتطلباتها تظهرالبيئة ال
 المنافسـة   تمكن من دام أقصى طاقاتها ومواردها لت     استخ  ضرورة على المنشآت   الواقع الجديد  أوجب

لـة   حيث ظهرت متغيرات أخـرى شـكلت نق        ،في بيئة لم يعد المتغير الرئيسي فيها هو الكم فحسب         
  .نوعية في أداء المنشآت واستراتيجياتها 

إلشـباع رغبـات    وتحقيق أهدافها من جهـة    ل  المنشآت أدى هذا إلى زيادة حدة المنافسة بين      
 لما  " نظرا التكاليفي و وإن محور تحقيق ذلك هو نظام المعلومات المحاسبي        أخرى، من جهة    عمالئها

 القرار بما يكفل الحفاظ على وجودها التنافسـي        يقدمه لإلدارة من معلومات تستطيع من خاللها اتخاذ       
  ".بل وتعزيزه أيضا

 علـى المنشـآت أن   "إال أن تعدد رغبات العمالء وكثرة التنوع في المنتجات أضحى لزامـا          
ها بالمعلومات الالزمة من جهة و يالئم متطلبات البيئة الحديثة مـن جهـة       زود ي " جديدا "اتتبنى أسلوب 

 مـن   تسعى إليه المنشآت كافة بشكل أو بـآخر "كاليف الذي يعتبر هدفا   ناهيك عن تخفيض الت    ،أخرى
 تلـك   أحدBackFlush costingفكان أسلوب التكلفة الراجعة  ،أجل تحقيق وتعزيز المزايا التنافسية

  .) Just In Time) Jit في ظل نظام اإلنتاج اآلني طبق والذي ياألساليب
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  :مشكلة الدراسة": ثانيا
  في المعلومات التي يوفرهـا الهيكـل المعلومـاتي        "  بأن هناك قصورا   دراسةالة  تكمن مشكل 

هذا القصور يضعف قدرة إدارة هذه المنشـآت        ، " حاليا التكاليفي إلدارة المنشآت الصناعية في حلب     و
لهذا كان ال بد من سـعي إدارة هـذه          ) خاصة فيما يتعلق بالتكلفة     ( في سعيها لتحقيق ميزة تنافسية      

ر لـإلدارة   تـوف لبات الحالية للبيئة التنافسية و    المتطام أدوات محاسبية حديثة تتالءم و     ستخدالمنشآت ال 
  .من هذه األدوات كان أسلوب التكلفة الراجعةو، المعلومات المناسبة

  :التالية التساؤالت خالل من دراسةال مشكلة صياغة ويمكن
 ي والتكاليفي؟ نظام المعلومات المحاسب فيعةالراج  أسلوب التكلفةهل يؤثر - 1
  هل يؤثر نظام المعلومات المحاسبي والتكاليفي في تحقيق ميزة تنافسية؟ - 2
 مـن خـالل     )تخفيض التكلفة ( في تحقيق ميزة تنافسية للمنشأة       عةالراج  أسلوب التكلفة  هل يؤثر  - 3

 ؟تطوير نظام المعلومات المحاسبي والتكاليفي
قة بين أسلوب التكلفة الراجعة والميـزة       هل يؤثر نظام المعلومات المحاسبي والتكاليفي في العال        - 4

 التنافسية؟
 

   : الدراسةأهمية": ثالثا
  : من خالل النقاط التالية دراسةتنبع أهمية ال   

مبسـط يخفـض     حـديث و   هو أسلوب محاسـبة تكـاليف      و التكلفة الراجعة  أسلوب   تطرق إلى ت - 1
 المعياريـة فـي     التكاليفاإلجراءات المحاسبية ويستخدم التكاليف الفعلية في قياس المدخالت و        

مسـاوئه  وحيث يتناوله بالدراسة والتحليل لتوضيح ماهيته النظرية ومزايـاه          ، قياس المخرجات 
 . التطبيقية

افسية من خـالل تخفـيض      لقي الضوء على أهمية تخفيض التكلفة بما يحقق ويعزز الميزة التن          ت - 2
 .  األنشطة المحاسبيةاإلجراءات و

ام ت - 3 ي نظ ل ف ر الحاص ح األث بیة والموض ات المحاس ة علوم لوب التكلف تخدام أس دى اس ة ل التكالیفی
 .  ودوره في تحقیق المیزة التنافسیةالراجعة
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    : الدراسةأهداف": رابعا
  : إلى دراسة الههدف هذت  

 .التعرف على أسلوب التكلفة الراجعة كأحد أدوات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية - 1
 . الالزمة المحاسبية والتكاليفية اإلدارة بالمعلوماتتزويدجعة على بيان قدرة أسلوب التكلفة الرا - 2
 .  بيان أهمية تخفيض التكاليف لتحقيق ميزة تنافسية - 3
 في تحقيق الميزة    ةالتكاليفيو كل من أسلوب التكلفة الراجعة ونظام المعلومات المحاسبية          ثربيان أ  - 4

 ).تخفيض التكلفة(التنافسية 
 

   :الدراسات السابقة": خامسا

  :الدراسات باللغة العربية 
  

  :بعنوان 1)1998، نبيه عبد الرحمن الجبر، محمد مصطفى الجبالي(دراسة  -1
الفائض المحاسبي  تحديد التكلفة بالتدفق العكسي و   أسلوبتطوير نظام التكاليف من خالل استخدام       (

 ) الفورياإلنتاج نظام تلمواجهة احتياجا
 نظام محاسبة التكاليف في المنشآت المطبقـة لنظـام          يرهدفت هذه الدراسة إلى محاولة تطو     

كما يهدف إلـى    ، بالتأكيد على ضرورة استخدام أسلوب تحديد التكلفة بالتدفق العكسي        ، اإلنتاج اآلني 
بيان أثر استخدام مدخل الفائض المحاسبي كمدخل معاون لتوفير بيانات التكاليف الالزمـة التخـاذ               

  .القرارات المختلفة 
  :ت الدراسة لعدة نتائج أهمها وقد توصل

  منهـا فـي  السـتفادة وا حو التأصيل العلمي لهـا    السعي ن  للتكاليف و  الحديثةأهمية تبني المفاهيم     - 1
 .العمليالتطبيق 

ضرورة السعي نحو تطوير بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو إضافة بعض المبـادئ               - 2
 تـدفق إجـراءات    المخـزون و   تقويملفة و صة فيما يتعلق بتخصيص التك    األخرى إليها بصفة خا   

تحديد التكلفة  وكذلك  ، لمتعلقة بالمخزون السلعي   وتلك ا  المحاسبة بما يالئم بيئة نظام اإلنتاج اآلني      
                                                             

         تحديد التكلفة بالتدفق العكسي أسلوبتطوير نظام التكاليف من خالل استخدام "،نبيه عبد الرحمن الجبر، الجبالي محمد مصطفى 1
  .1998، 4العدد، 37المجلد ،  العامةاإلدارة، " الفورياإلنتاج نظام تتياجاوالفائض المحاسبي لمواجهة اح
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ات الحديثـة فـي مفـاهيم       لتواكب التطور ، ليس على مستوى المنتجات   على مستوى األنشطة و   
 .القياس المحاسبيراءات التسجيل وإجالتكاليف و

 

  :بعنوان 1)2006، أحمد عبد الهادي شبير(ة  دراس-2
دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة في       "دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات       (

 ")ينطفلس
  :وقد هدفت هذه الدراسة إلى عدة نقاط من بينها         

 .ريةعملية اتخاذ القرارات اإلداعالقة بين المعلومات المحاسبية وتحديد ال - 1
التعرف على جودة وكفاءة المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القـرارات اإلداريـة فـي                - 2

 .المنشآت المساهمة العامة في فلسطين
المتطلبات التي يجب مراعاتها في المعلومات المحاسبية المالئمة للوفـاء   دراسة الخصائص و   - 3

 .ينباالحتياجات اإلدارية في المنشآت المساهمة العامة في فلسط
التعرف على مدى كفاية المعلومات المحاسبية المتوفرة للمديرين بهـدف اتخـاذ القـرارات               - 4

 .اإلدارية
  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 

حيوي عند اتخاذ القـرارات اإلداريـة فـي     لومات المحاسبية ذات دور محوري و     تعتبر المع  - 1
 .المنشآت المساهمة العامة

أدائها لوظائفهـا   المحاسبية في اتخاذها للقرارات و    إلدارة على المعلومات    تمثل نسبة اعتماد ا    - 2
 %.90المختلفة 

، تمثل قائمة التدفقات النقدية المرتبة األولى في األهمية للحصول على معلومـات محاسـبية              - 3
 .تليها قائمة المركز المالي ثم قائمة الدخل ثم قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

  
  
  
  
  

                                                             
، "ينطسى الشركات المساهمة العامة في فلدراسة تطبيقية عل"دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات  "، شبير أحمد عبد الهادي1

  .2006 ، غزة-اإلسالميةالجامعة ،رسالة ماجستير
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  :بعنوان 1)2008-2007، عثمان بودحوش( دراسة -3
حالة شـركة   "تخفيض التكاليف كمدخل لدعم الميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية الجزائرية           (

 " )اسمنت عين الكبيرة
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد أهم أبعاد الميزة تنافسية لدى العديد من المنشآت                   

  .العالمية و هو خفض التكاليف 
  :ومن نتائج هذا البحث 

 بالبحث عن منهج حديث يمكنها من التزود بالمعلومات التي تؤهلهـا            ضرورة توجه المنشآت   - 1
 . لمواجهة المنافسة بشكل أفضل بالبقاء في سوق تعد الميزة التنافسية سمته األساسية

لفهـم  تعتبر إستراتيجية تخفيض التكاليف الخيار األمثل للمنشآت يمكن تحقيقها مـن خـالل ا    - 2
 .الواضح لألنشطة

تعد الجودة العالية للمنتج ذات تأثير مضاعف على الميزة التنافسية باعتبارها تزيد من قيمـة                - 3
ترشيد التكلفة من جهة أخرى مـن خـالل   المستهلك من جهة كما تسمح بضبط والمنتج لدى  

 .عملية الصيانة الشاملة
 

  :بعنوان 2)2010، أحمد محمود خليل األسطل( دراسة -4
دراسة تطبيقيـة علـى   "دور بيانات التكاليف في تفعيل القدرة التنافسية في ضوء آليات الحوكمة            (

 ")الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
دعـم  دقيق لتكلفة المنتجات في تفعيـل وزيـادة و        هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر التحديد ال           

كمـا هـدفت إلـى      ناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة         القدرة التنافسية للمنشآت الص   
للتكلفـة  مبادئ الحوكمة المتمثلة في محاسبة المسؤولية واإلدارة اإلسـتراتيجية          التعرف على آليات و   

  .دعم القدرة التنافسية وإدارة الجودة الشاملة وانعكاس تطبيقها على تفعيل وزيادة و
  :ومن نتائج هذه الدراسة 

                                                             
 حالة شركة اسمنت (فيض التكاليف كمدخل لدعم الميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية الجزائرية تخ "،بودحوش عثمان1

  .2008-2007، كلية التسيير والعلوم االقتصادية،  الجزائر، غير منشورةرسالة ماجستير ،)"عين الكبيرة 
 دراسة تطبيقية على الشركات (ية في ضوء آليات الحوكمة دور بيانات التكاليف في تفعيل القدرة التنافس "،األسطل أحمد محمود خليل 2

  .2010،  غزة– الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير ، ")الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
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 .إدراك لدى متخذي القرار بتطبيق آليات الحوكمة من أجل تحسين أداء المنشآتوجود  - 1
لتكلفـة  اهتمام المنشآت الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بالتحديد الدقيق             - 2

 . على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية لتلك المنشآتهتأثيرالمنتجات و
في توفير المعلومات الالزمة لتنفيذ خطـوات       " هاما" لفة دورا تلعب اإلدارة اإلستراتيجية للتك    - 3

هيكـل  سـية و  اإلستراتيجية التنافسية للمنشآت الصناعية من خالل تركيزها على الميزة التناف         
حيث تتمثل أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية           ، المنافسة

   .ونظام اإلنتاج اآلني، وب التكلفة المستهدفةأسلو، بمحاسبة تكاليف األنشطة
 

  :بعنوان 1)2011،سعد سلمان عواد المعيني( دراسة -5
إطار تكاملي  "بية في تحقيق الميزة التنافسية      تقنيات إدارة التكلفة المطلوبة لمنظمات األعمال العر      (

 ")مقترح لتقنيات التحسين المستمر
المتغيرات الرئيسـية لتقنيـات التحسـين    امل يحدد ر متك هذه الدراسة إلى صياغة إطا   تهدف    

التفاعل بـين   وإجراء المقارنة و  ) المقارنة المرجعية ،  التدريجي التخفيض، التكلفة المستهدفة (المستمر
في البحث  ألعمال العراقية العتماده كدليل     ووضع ذلك اإلطار أمام إدارات منشآت ا      ، تلك المتغيرات 

  .عن التقنية المناسبة لمنشآتهم 
  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 

 منشآت األعمال العراقية من المعلومات      التكاليف التقليدية على تلبية احتياجات    عدم قدرة نظم     - 1
الرائـدة   بـين المنشـآت      فيدة في مجاالت تخفيض التكاليف وردم الفجوة بينها         المناسبة والم 

 .األجنبية العاملة في النشاطات المماثلة 
م تحقيق المنشآت العراقية لميزة تنافسية أو ميزة تنافسية مستدامة بسبب ابتعادهـا عـن                عد - 2

 . تطبيق تقنيات التحسين المستمر
تطبيق أساليب جديـدة فـي مختلـف      افسية مستدامة من خالل اإلبداع و     يمكن تحقيق ميزة تن    - 3

 على المنشـآت    وظائف سلسلة القيمة مع تحسين األداء بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة تفوقها           
 .المنافسة

                                                             
إطار تكاملي مقترح  ( تقنيات إدارة التكلفة المطلوبة لمنظمات األعمال العربية في تحقيق الميزة التنافسية "،المعيني سعد سلمان عواد 1

  .2011، 30االصدار، 7المجلد ، المجلة العراقية للعلوم اإلدارية، ")لتقنيات التحسين المستمر 
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  :لدراسات باللغة األجنبية ا
  

  :بعنوان 1999Durden, Hassel, Upton,(1( دراسة -1
"Cost accounting & performance measurement in a Just -In -Time 

production environment"                                                                              
  )محاسبة التكاليف وقياس األداء في بيئة نظام اإلنتاج اآلني(

  

هدفت الدراسة إلى دراسة وجود ارتباط ايجابي بين أداء المنشآت المطبقـة لنظـام اإلنتـاج            
 100حيث أجريت الدراسة على عينة مؤلفة مـن  ،  و تعديل أنظمتها المحاسبية والتكاليفيةJIT اآلني

   % . 85كانت نسبة االستجابة يلندا وية في نيوزمنشأة صناع
  :وقد أظهرت نتائج الدراسة أن

المنشآت المطبقة لنظام اإلنتاج اآلني في نيوزيلندا لم تعدل نظام محاسبة التكاليف لديها لمقابلة               - 1
أن على المنشـآت تغييـر نظـام محاسـبة          و، ثها تطبيق نظام اإلنتاج اآلني    التغييرات التي يحد  

الذي يجب أن يعدل كجزء من حزمة التغييرات المرافقة لتبنـي نظـام اإلنتـاج    و  لديها التكاليف
   .Backflush Costing  اآلني كأسلوب التكلفة الراجعة

أن وجود تأثير   و، المحاسبي على األداء أو العكس    ليس من الواضح وجود تأثير لتعديل النظام         - 2
التي تميل إلى تعديل أنظمتهـا  ي وج اآلنقد يرجع إلى األداء العالي للشركات المطبقة لنظام اإلنتا     

  .المحاسبية لدعم تبني نظام اإلنتاج اآلني
 .أنظمة المحاسبة ءمة بين أنظمة التصنيع الحديثة وضرورة أن تكون هناك مال - 3

  

  :بعنوان  Dalci,2003-2004&2 (Tanis( دراسة-2
"The Effect and Implementation of JUST-IN-TIME System from Cost 

Accounting Perspective"                                                                              
  )أثر تطبيق نظام اإلنتاج اآلني من منظور محاسبة التكاليف(

  

  . على التكلفة JITهدفت هذه الدراسة إلى مناقشة تأثيرات نظام اإلنتاج اآلني     
  :لت إليهاومن أبرز النتائج التي توص

                                                             
1Chris H. Durden, Lars G. , Hassel & David R. Upton,., "Cost accounting &performance  measurement in 
a Just -In -Time production environment", Asia pacific Journal of  Management ,V.16, 1999  
2  Illhan Dalci , Veyis Naci Tanis , "The Effect and Implementation of JUST-IN-TIME System from Cost 
Accounting Perspective" , Review of Social , Economic & Business Studies, Vol.3/4 ,2003-2004  
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أن نظام اإلنتاج اآلني هو أحد األدوات التنافسية التي يمكن اسـتخدامها كونـه يـؤدي إلـى                   - 1
يخفض تكاليف التصنيع   كاليف المخزون ويزيد من الجودة ويخفض وقت االنتظار و        تخفيض ت 

 .بتخفيض تكاليف األنشطة التي ال تضيف قمة 
المحاسبة اإلدارية فهو يساعد علـى      وة  يسبب بعض التغييرات للشركات المطبقة له في التكلف        - 2

كما أن تطبيقـه  ، تحقيق وفورات هامة في التكلفة باإلضافة أنه يبسط عمليات محاسبة التكاليف 
 .يتطلب تغيير في أنظمة قياس األداء

 

  :بعنوان Fullerton,2004) & McWatters(   1 دراسة -3
"An Empirical Examination of Cost Accounting Practices Used In 
Advanced Manufacturing Environments"                                                        

  ) لممارسات محاسبة التكاليف المستخدمة في بيئات التصنيع المتقدمةدراسة تطبيقية(
  

 تعتمـد  تقدمـة م التي تعتمد تقنيات التصنيع المنشآتذا كانت الإهدفت هذه الدراسة لتحديد ما      
 المنشـآت  مـن  121وقد أجري مسـح علـى    ، فمحاسبة التكالي ل األدوات الحديثة وبالتكامل  " ضاأي
بطاقـة  من بينهـا    أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية      للعديد من     المطبقة  في نيوزيلندا  صناعيةال

   ....نظام اإلنتاج اآلني، التكلفة الراجعة، تكاليف األنشطة، األداء المتوازن
  : نتائج الدراسةأظهرتوقد 

التخطـيط و   لتتكامل مـع     غير تت أن إلى المحاسبة التقليدية قد تقادمت فهي تحتاج        أساليبن  إ - 1
 . رقابية جديدةأدوات

 التصنيع المتقدمة تتطلب معلومات تتجاوز ما تقدمه طرق تحديد التكلفة التقليدية وعلـى              ةبيئ - 2
 . اآلني نتاجاإل تطبيق أنظمة متقدمة مثل نظام منشآتال
  

  :بعنوان (Mahmuda & Fowzia,2011)2 ة دراس-4 
"Appraisal of Cost Management Tools in Manufacturing Organizations 

of Bangladesh"                                                                                             
  )فة في المنظمات الصناعية في بنغالديش أدوات إدارة التكلتقييم(

                                                             
1 Rosemary R. Fullerton, ,Cheryl S. McWatters," An Empirical Examination of Cost Accounting Practices 
Used In Advanced Manufacturing Environments" , Advances In Management Accounting , Elsevier Ltd 
,Volume 12,2004   
2 Rehana Fowzia,  Mahmuda Nasrinv ," Appraisal of Cost Management Tools in Manufacturing 
Organizations of Bangladesh" , World Journal of Social Sciences , Vol.1 ,No2, May 2011 .  
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تخـاذ  هدفت هذه الدراسة إلى فحص تأثير األنواع المختلفـة ألدوات إدارة التكلفـة علـى ا                  
مـن أدوات إدارة    " المقبولة عموما ري أدوات إدارة التكلفة الهامة و     تحو، القرارات في تخطيط الربح   

أدوات إدارة التكلفة لعشرين أداة مـن أدوات         منشأة صناعية تتبنى تطبيق      70حيث تم مسح    ، التكلفة
  .إدارة التكلفة 

  :وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها 
على المنظمات  المثمرة إزاء المنافسة الشديدة و    إن تقنيات المحاسبة التقليدية ال تعطي النتيجة         - 1

 .تبني تقنيات محاسبة تكاليف متقدمة 
محاسـبة التكـاليف    :التخاذ القـرارات هـي  " تأثيرار األكثةهناك خمس أدوات إلدارة التكلف  - 2

 .التكلفة الراجعة ، التكاليف الغارقة، تكاليف األنشطة، تكلفة الجودة، التقليدية
 .كيزن ، التكلفة التفاضلية، تكاليف األنشطة:  التي لقيت القبول العام هياألدوات - 3

 

  :بعنوان  Al- Zeaud &(Al-Dalabeeh 1  (2012, دراسة-5
"Accounting Information Systems and Their Role in the Measurement 
and Cost Thrifting in Public Shareholding Industrial Companies in 

Jordan"                                                                                                          
ركات الصناعية المسـاهمة   التكلفة في الشدورها في قياس وترشيد المحاسبية و أنظمة المعلومات (

 )يةاألردنالعامة 

التقنيات والمتطلبات التنظيمية ألنظمة المعلومات     راسة إلى تمييز الخصائص و    هدفت هذه الد          
  .المحاسبية الضرورية لمقابلة متطلبات اإلدارة الحديثة لشركات األدوية في األردن

  :برز نتائج هذه الدراسة من أو
 .هناك أثر ايجابي ألنظمة المعلومات المحاسبية في قياس التكاليف  - 1
من العينة على مخرجات نظام المعلومات المحاسـبية فـي عمليـة التخطـيط             % 95تعتمد   - 2

 .لعناصر التكاليف 
                                                             

1 Al- Dalabeeh ,Abed El- Rahman kh., Al- Zeaud ,Hussein Ali," Accounting Information Systems and Their 
Role in the Measurementand Cost Thrifting in Public Shareholding Industrial Companies in Jordan", 
International Journal of Business and Management Vol. 7, No. 12; June 2012 
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 من المنشآت بأن نظام المعلومات المحاسبية يساهم فـي اتخـاذ القـرار الجيـد        % 89 تؤكد - 3
  .بكفاءةالذي يحقق أهداف الشركة اصة فيما يتعلق بالتكاليف وخ

 يتبين أن بعضها أشار إلى أهمية أسلوب التكلفة الراجعة لكن           بعد عرض الدراسات السابقة   و        
 وضع إطار نظري متكامل ألسـلوب التكلفـة   ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تتناول     

 التكاليفي من حيث اإلجـراءات     تطوير نظام المعلومات المحاسبي و      في سلوباأل  هذا أثرو، الراجعة
 إضافة إلى بيان أثر استخدام أسـلوب        ، في تخفيض التكاليف    ودورها التكاليفيةوالعمليات المحاسبية و  

التكاليفي بما يدعم تحقيـق المنشـآت ميـزة         تدعيم نظام المعلومات المحاسبي و    التكلفة الراجعة في    
  . نامي واشتداد حدة المنافسةتنافسية في ظل ت

  

  :فرضيات الدراسة": سادسا
  تكلفة الراجعة في الهيكل المعلومـاتي     ألسلوب ال  يوجد أثر ذو داللة إحصائية    ال  :H1الفرضية األولى 

  .التكاليفيو
التكاليفي في تحقيـق ميـزة      لة إحصائية للهيكل المعلوماتي و    يوجد أثر ذو دال   ال  H:2الفرضية الثانية 

  .تنافسية
  .ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألسلوب التكلفة الراجعة في تحقيق ميزة تنافسيةH:3لفرضية الثالثةا

ة  تنافسـية بالهيكـل      تحقيق ميـز  قة بين أسلوب التكلفة الراجعة و     ال تتأثر العال  :H4الفرضية الرابعة 
  .التكاليفيالمعلوماتي و

  

  : متغيرات الدراسة":سابعا
  :ة متغيرات أساسية هي تتضمن فرضيات الدراسة ثالث

 .أسلوب التكلفة الراجعة: المتغير المستقل  - 1
 .التكاليفيالهيكل المعلوماتي و: ير الوسيط المتغ - 2
 . الميزة التنافسية: المتغير التابع  - 3

  :التالي ) 1( يمكن تمثيلها بالشكل رقم
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  المتغير التابع               ير الوسيط      المتغ  المتغير المستقل                           
                    H1                                   2H 

  
                    3H                   4H       

   
   :منهجية الدراسة": ثامنا

  : و اختبار فرضياته على المنهجية التاليةعتمد الباحث في تحقيق أهداف الدراسةا    
ذلك باالستفادة من الدراسات المماثلـة      اعتماد المنهج الوصفي التحليلي و    تم  :  النظري الجانب - 1

 في الكتب العربية واألجنبية والدوريات والمقاالت المتخصصة
ـ      : الجانب العملي  - 2 راء استقصـاء آلراء عينـة مـن        ويتمثل بالدراسة الميدانية من خالل إج

تحليلها باسـتخدام   لغرض ثم جمع البيانات و    مم لهذا ا  ت الصناعية باستخدام استبيان ص    المنشآ
 .SPSS,V18برنامج 

 
  : حدود الدراسة":تاسعا

للظـروف  " نظرا اقتصرت الدراسة على المنشآت الصناعية في محافظة حلب       : الحدود المكانية    -1
  .السائدة في سورية

  .2012-8-3لغاية  و2012-6-5ين ب راء االستبيان في الفترة ماتم إج: الحدود الزمانية  -2
 اقتصر الباحث في دراسته على ميزة خفض التكلفة فقط دون التطرق لألبعاد األخـرى للميـزة                 -3

 .التنافسية 
 

 الميزة التنافسية وب التكلفة الراجعةأسل

  متغيرات الدراسة ) : 1( الشكل رقم 

 لتكاليفيا والهيكل المعلوماتي
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  الفصل الثاني
  أسلوب التكلفة الراجعة

  
  مقدمة 

  اإلطار النظري ألسلوب التكلفة الراجعة: المبحث األول
  مفهوم أسلوب التكلفة الراجعة": أوال
  طرق تحديد التكلفة الراجعةآلية عمل و": ثانيا
  انتقادات أسلوب التكلفة الراجعةمزايا وشروط و": ثالثا

  

  نينظام اإلنتاج اآل: المبحث الثاني
   نظام اإلنتاج اآلنيتعريف": أوال
  مرتكزات نظام اإلنتاج اآلنيأهداف و": ثانيا
  انتقادات نظام اإلنتاج اآلنيمزايا و": ثالثا

   خاتمة
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  الفصل الثاني
  أسلوب التكلفة الراجعة

   :مقدمة
 علـى  "ح لزامـا  ظل متغيرات بيئة التصنيع الحديثة التي تشتد فيها حدة المنافسـة أصـب   في
، على المنافسة "دة لتكون أكثر قدرة    مع المعطيات الجدي   تكيفن ت أ هذه المتغيرات و   واجه ت أنالمنشآت  

 ضـرورة اسـتحداث   إلـى كما أن التكنولوجيا قد أثرت بشكل كبير على عمليات اإلنتاج  مما دعـا     
النظم التقليدية قادرة علـى  حيث لم تعد ،  أكثر فاعلية  نجديدة أو تحديث األساليب القائمة لتكو     أساليب  

  .ة الصناعية الحديثيئةالوفاء بمتطلبات الب
 "لمتطلبات المنافسة قدمت المحاسبة العديد من التقنيات شكلت على اختالفها طرقـا           " استجابة   

ـ " جوهريـا " ما تزال عنصرا   كانت و  التكلفةأن  وحيث  ، لتحقيق مزايا تنافسية  " متعددة  عناصـر   نم
يطبق في ظل   الذي  و  التكاليف مية أسلوب التكلفة الراجعة في قدرته على خفض        أه  فقد برزت  التنافس

  .هو ما سيتناوله الباحث في هذا الفصلنظام اإلنتاج اآلني و
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  األول المبحث
  سلوب التكلفة الراجعةأل اإلطار النظري

  

فقـت  تسعى المنشآت على اختالف أنشطتها إلى تبني أساليب محاسـبية جديـدة بعـدما أخ              
األساليب القديمة في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمنشآت في ظل التطورات المتسارعة في البيئـة              

  . أسلوب التكلفة الراجعة ومن هذه األساليب،"حادا" تنافسيا" التي تشهد زخماو الصناعية الحديثة
 (Backflush Costing)                                      : التكلفة الراجعةمفهوم أسلوب" : أوال

  

 حيث،  المتسلسل للتكلفة  تتبع ال  أسلوب  التقليدية والمعيارية للمحاسبة عن التكلفة     النظم تستخدم
 عمليـات الشـراء   حـدوث   أي طريقة لتحديد تكلفة المنتج تكون متزامنة مع تسلسـل          إجراءاتأن  

إال أن هـذا    ، التـام    اإلنتـاج إلـى    تحت التشغيل    باإلنتاج" مرورامن المواد األولية    " بدءا، واإلنتاج
واألجـور  ، اد األولية من بطاقـات صـرف المـواد        للغاية إذا ما تم تتبع المو     " األسلوب يعتبر مكلفا  

  1.ليف على كل عملية وعلى كل منتج التكاوتخصيصالمباشرة من بطاقات الوقت 
وليـة مـن     يتم الحصول علـى المـواد األ    Just In Time في ظل نظام اإلنتاج اآلنيأما
ية  عقود طويلة األجل وقت الحاجة لها دون أن يتم تخزينها وإدخالها في العملية اإلنتاج              قالموردين وف 

  .ويتم تسليم اإلنتاج إلى الزبون فور االنتهاء منه ، مباشرة
 اعتبار طلب الزبون للمنتج بمثابة نقطة االنطالق لكافـة العمليـات            ويتم في ظل هذا النظام    

بكافة العمليات على طول    " تتحرك فوراً في تتابع عكسي يبدأ من طلب الزبون مرورا         الصناعية التي   
  .خطوط اإلنتاج وصوالً إلى طلب توريد المواد الخام من الموردين 

 ،تحت التشغيل يكونان في أقـل مسـتوى       من مخزون المواد األولية ومخزون      "  أن كال  على اعتبار و
 تكلفـة   تحديـد  سيط لتب " أسلوبا يقدم اآلني   اإلنتاج نظام   نفإ، يوالتتبع المفصل للمخزون غير ضرور    

 الذي يـتم فيـه   Backflush Costing  خالل استخدام أسلوب التكلفة الراجعةن منالمخزووالمنتج 
  2.تحديد التكلفة عند اكتمال دورة اإلنتاج 

  

                                                             
1Charles T. Horngren , George Foster , Cost Accounting ,7th  Edition , 1991, P 627.   
2Rosemary R. Fullerton and Cheryl S. McWatters , An Empirical Examination Of Cost Accounting 
Practices Used In Advanced Manufacturing Environments ,OP-Cit, P 93.   
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  :  هي ويطلق على هذا األسلوب مصطلحات أخرى
 Delayed costing    التكلفة المتأخرة             تحديد
 Endpoint costing نقطة النهاية        في التكلفة تحديد
  Post-deduct costing                المرحلة التكلفة تحديد

  

أسـلوب  : علـى أنـه    Stration  عرفـه  حيث التكلفة الراجعة    أسلوب تعددت تعاريف    وقد
 ةرصدأ فيها    التي تنخفض  بيئةالي  يسرع ويوضح ويخفض الجهد المحاسبي ف     ، محاسبة تكاليف مبسط  

ستخدم التكاليف المعيارية حيث تكون االنحرافات عن       وت، تتطلب عمليات تخصيص قليلة   و، المخزون
   1.المعايير في أدنى مستوى 

 لتحديد التكلفة يحذف بعض أو كل قيـود اليوميـة   أسلوب: أنه  Karan& Lalitha حين يرى في
   2.راء المواد المباشرة إلى بيع المنتجات التامة  من ش المحاسبيةالمتعلقة بالدورة

 محاسبية مبسطة يمكن تبنيها لتخصيص التكـاليف بـين تكلفـة    إجراءاتبأنه :  فيعرفه Druryأما
   3.المبيعات والمخزون

  4. إلدارة التكلفةجوهريةجديدة و،  بأنه صيغة حديثةوصفه  Gerald  لكن
  

على سـمات   لى مزايا هذا األسلوب من ناحية و      ع أن التعريف األول قد ركز        الباحث الحظي
 قـد ركـزا     الثالثفي حين أن التعريف الثاني و     ، ب التكلفة الراجعة من ناحية أخرى     بيئة عمل أسلو  

 ها على جانـب مـن   منكل التعاريف السابقة قد ركز  أن من وعلى الرغم ، على الجانب المحاسبي له   
  ." بعضاا أنها تكمل بعضهإال ألسلوبهذا ا

  

 ومن خـالل    لتكلفة الراجعة التي وردت ألسلوب ا   التعاريف  على اختالفات   " بناء  الباحث يرى
 يضـع التعريـف اآلتـي     أن،استطاع الباحث الوصول إليهـا  واألسلوب هذا ت التي وضح  األدبيات
  : التكلفة الراجعةألسلوب

  

                                                             
1William O.Stration , and others , Introduction To Management Accounting , 7th  Edition , Prentice – Hall 
International –Inc , 1999 ,P549  
2V.Rajase Karan, R.Lalitha ,Cost accounting , India , Dorling Kindersley pvt .ltd ,2011, P 324.  
3Colin Drury  , Management & Cost Accounting ,7Th Edition ,Pat Bond ,2008 ,P90  
4 Gerald Aranoff ," No-Inventory standard costing For JIT Manufacturers : Maximizing Backflush 
costing" , Cost Management ; ABI / Inform Global; Jan/Feb 2010; 24; 1, P 34.  
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 التـي    من المخرجـات   أبدية لنظام اإلنتاج اآلني     طبقكلفة اإلنتاج في المنشآت الم    لتحديد ت أسلوب   هو
يقوم بتخفـيض األنشـطة     ، ةفعليال  التي تقاس بالتكلفة   المدخالتإلى  " رجوعا ،تقاس بالتكلفة المعيارية  

  . المحاسبية
  :التالي) 2( بالشكل رقم سلوبيمكن تمثيل هذا األو
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . من إعداد الباحثالشكل:المصدر 
 

  :ة آلية عمل وطرق تحديد التكلفة الراجع": ثانيا
  :آلية عمل أسلوب التكلفة الراجعة   -  أ

تأجيل قيود تحديد التكلفة    على  لهذا المصطلح   "  آلية عمل أسلوب التكلفة الراجعة استنادا      تقوم   
  1.ع التكاليف خالل النظام المحاسبي ترتجثحتى تتم عملية البيع حي

ـ     لجمي مباشر أخرى فإن مصطلح التكلفة الراجعة يشير إلى التسجيل ال         وبعبارة  ناعيةع التكـاليف الص
 علـى نقـاط    يفعلى المنتجات التامة أو المنتجات المباعة ثم الرجوع إلى الخلف لتخصيص التكـال            

  2.تبقى فيها بعض المخزوني قد التي اإلنتاج

                                                             
1Charles T. Horngren , George Foster , Cost Accounting , OP-Cit, P 627    
2 Kip R Krumwiede, "How standard costs can help with backflush costing", Cost Management Update, 
Accounting & Tax Periodicals, Apr 2000. P106. 

   التكلفة الراجعةأسلوب ) : 2( الشكل رقم 

                                                                                                                            

  

  

                        

                       التكلفة الراجعة
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 التقليـدي لتحديـد   األسـلوب  اآلني واإلنتاج المقارنة بين أسلوب التكلفة الراجعة في ظل نظام      ولدى
  1:التكلفة نجد مايلي 

 بمخزون تحت   "في النظام التقليدي يتم تتبع تكلفة المنتجات من مخزون المواد األولية مرورا            - 1
حتـى تكتمـل    ه ينتظر   فإن الراجعة   التكلفةأما أسلوب   ،  البضاعة التامة  ونالتشغيل إلى مخز  

 .اإلنتاجالوحدات لتسجيل تكلفة 
أما في أسـلوب    ، اإلنتاجملية  في النظام التقليدي يتم تتبع التكاليف المرتبطة بالوحدات في ع          - 2

 تحـت التشـغيل فهـو    لمخزون مستقل ابال يحتاج إلى حسالتكلفة الراجعة ال يتم ذلك ولذا      
 في حساب واحد يسمى حسـاب المـواد         التشغيليوحد حساب المواد األولية ومخزون تحت       

 .  التشغيلتحت 
أما في أسلوب   ، اج النهائية في النظام التقليدي ال يمكن تتبع العمل بشكل مباشر لوحدات اإلنت           - 3

 ولـذا يمكـن      النهائية اإلنتاجالتكلفة الراجعة يمكن تتبع العمل البسيط بشكل مباشر لوحدات          
  .تكاليف التصنيع اإلضافية في حساب يسمى تكاليف التحويلتوحيد تكاليف العمل و

  

  :رهالتالي يبين الفرق السابق ذك ) 3( والشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Charles T.Horngren ,and others , Accounting , Pearson Prentice –Hall ,6th  Edition , 2005, P 1053. 
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  بضاعة تامة الصنع              

  

          

  

  تدفق التكاليف في النظام التقليدي

  

  

   

  

    بضاعة تامة الصنع                                   

                                      

   التكلفة الراجعة أسلوبتدفق التكاليف في

  
Sourse : Illhan Dalci , Veyis Naci Tanis ,"The Effect and Implementation of JUST-IN-TIME System from 

Cost Accounting Perspective" , OP-Cit ,P 46-47.                                                                                                

  

 مواد مباشرة

تكاليف التحويل 
 المطبقة

 التشغيل مخزون المواد و تكلفة البضاعة المباعة

 مواد مباشرة

 عمل مباشر

 إضافيةتكاليف 

 مخزون تحت التشغيل  الموادمخزون

  اإلنتاج التام مخزون

  الراجعة التكلفةأسلوبمقارنة تدفق التكاليف في نظام التكلفة التقليدي و ) : 3( الشكل رقم 
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  : بالنقاط التالية اجعة آلية عمل أسلوب التكلفة الرتتحدد على ذلك "تأسيسا
 قيود محاسبية للمواد عند ورودهـا أو  ية أإجراء األولية حيث ال يتم      اد حساب مخزون المو   إلغاء - 1

 . وفق أساس معيارياإلنتاجصرفها إنما يتم تسجيل القيود عند االنتهاء من 
 وعلى  جاإلنتا تحت التشغيل ألن تحميل التكاليف يكون فقط عند االنتهاء من            اإلنتاج حساب   إلغاء - 2

 .أساس معياري 
 في حساب تكاليف     دمج كل من عنصري األجور المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة          يتم - 3

 . التحويل الفعلية والمحملةتكاليف حساب مستقل لكل من فتحالتحويل مع 
نقطة االستهداف هـي    (  حسب نقاط االستهداف     وذلك تكاليف التحويل الفعلية في حسابها       تسجل - 4

 .)لقياس وتسجيل التكاليف " طة التي تتخذ أساساالنق
 تكـاليف   حسـاب  التام في    اإلنتاج على   اإلنتاج التحويل المحملة عند االنتهاء من       تكاليف تسجل - 5

 .التحويل المحملة
 معالجتها في حساب تكلفـة    تم التحويل الفعلية والمحملة ت    كاليف بين ت  وقات حال ظهور أية فر    في - 6

 .البضاعة المباعة 
  

  :تحديد التكلفة الراجعة طرق   - ب
   توجد ثالثة طرقحيث اتخاذ نقطة معينة أو أكثر تمثل نقطة البدء بقياس وتسجيل التكاليف يتم      

  1:هذه الطرق هي ، لتحديد التكلفة الراجعة 
 ): بيع اإلنتاج– إتمام اإلنتاج – موادشراء ال( نقاط االستهداف ثالثة :  األولىالطريقة -1

) عدم وجود حساب مستقل له      ( ة يتم حذف حساب اإلنتاج تحت التشغيل         هذه الطريق  بموجب
 الكثير من اإلجراءات المحاسبية حيـث يـتم فـتح           تختصر لم أنهاويالحظ في هذه الطريقة     

 اإلنتاج وحساب لمراقبة تكاليف التحويل وحساب مراقبة        التشغيلتحت   موادحساب لمراقبة ال  
  .التام 

  
  
  

                                                             
  .48 – 47ص ، 2007 – 1ط ،  دار الحامد ، المحاسبة االداریة، كریتي و آخرون اسماعیل یحیى الت 1
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 ): بيع اإلنتاج التام –شراء المواد األولية ( الستهداف إثنان  اطنقا:  الثانيةالطريقة -2
 في هذه الطريقة أن نقطة االستهداف األولى هي نفسها نقطة االستهداف في الطريقة              ويالحظ
 بيـع   نقطة هيوأن نقطة االستهداف الثانية     ، " التام ألغي أيضا   اإلنتاج حسابإال أن   ، األولى

   . المعياريةالتكلفة الفعلية وتقيم المخرجات بتكلفةل المدخالت باتقيمالمنتجات حيث 
 ): بيع اإلنتاج – اإلنتاج تمامإ: ( الثالثةالطريقة -3

ت صغيرة وأن البيـع      وتفترض هذه الطريقة أن الشراء يتم بكميا       " طريقة مختصرة جدا   وهي
أجيـل   التكلفة الراجعة حيث يـتم ت       مفهوم  هذه الطريقة متوافقة أكثر مع     تعد، والتسليم فوري 

  .تسجيل القيود حتى تتم عملية البيع 
حدى الطرق الثالث السابقة يخضع إلى حجم وطبيعة النشاط الـذي          إلن اختيار المنشأة    يرى الباحث أ  

  .مات الذي ترغب بتوفره من ناحية أخرى مدى التفصيل في المعلوباإلضافة إلى، تزاوله من ناحية
  

  :ب التكلفة الراجعة  أسلوتطبيق انتقادات شروط ومزايا و":ثالثا
خلو من شروط تضبط تطبيقه أو من بعض        ي ال   ، التكلفة الراجعة كغيره من األساليب األخرى      أسلوب

 إلـى ال بد من اإلشـارة  و، تطبيقهخلو من سلبيات قد تعيق     يلتطبيقه كما ال    " المزايا التي تعطي دافعا   
التكلفة الراجعة أحد ثمار نظام اإلنتـاج       بين نظام اإلنتاج اآلني على اعتبار أن أسلوب         التداخل بينه و  

  .اآلني
  : التكلفة الراجعة أسلوب  تطبيقشروط –أ 

 

 المنشآت التي تعتمـد  أن Bhatt acharyya 2 و Horngren& 1 Foster من"  كاليرى
  : بشروط ثالثة هي ضبطتالتكلفة الراجعة غالبا ما تطبيق أسلوب 

 يس التتبع المفصل لعنصري المواد المباشرة       المحاسبي ول  ام اإلدارة في تبسيط النظ    رغبة
 .ة حتى الوصول إلى اإلنتاج التامواألجور المباشرة خالل سلسلة العمليات خطوة بخطو

 أو كما يرى آخرون وضع تكلفة مستهدفة معيارية لكل منتج تكاليف موازنة أو وضع. 
 ابتة مخزون تحت التشغيل وتكلفة مخزون المواد المباشرة منخفضة أو ثتكلفة 

 

                                                             
1 Charles T. Horngren , George Foster , Cost Accounting ,Op-Cit, P 627.   
2 Asish K. Bhatt acharyya , Principles and Practice of Cost Accounting ,3Rd  Edition, 2008, p504.   
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المعطيات الحالية لظروف   يرى الباحث أن توجه اإلدارة إلى تبسيط نظامها المحاسبي ضرورة تمليها            
ني الذي يبدأ عمله من     كما أن وضع تكلفة مستهدفة للمنتج يتماشى أكثر مع نظام اإلنتاج اآل           ، المنافسة

ـ  ثبات تكلفة مخزون تحت التشغيل و      أما بالنسبة النخفاض أو   ، طلب الزبون  زون المـواد فـذلك     مخ
النعدام حسابات المخزون في أسلوب التكلفة الراجعة وبالتالي إمكانية دمج كل مـن حسـاب تحـت                 

  . المواد تحت التشغيل حساب هوالتشغيل وحساب المواد بحساب واحد
  

   : أسلوب التكلفة الراجعةتطبيقمزايا  –ب 
  : آلتي و ذلك حسب ا  باختالف وجهات النظرألسلوب مزايا هذا اتعددت

  

 : تسهيل عمليات المحاسبة  -1
 عمليات المحاسـبة مـن خـالل تبسـيط األنشـطة      تسهيل أسلوب التكلفة الراجعة يقوم ب   إن

 عليه في النظام التقليدي كما يقوم بتخفيض المعامالت المحاسبية مـن            موجودةوالمعامالت عما هي    
ة إلى تبسيط الحسابات نتيجـة       العمل باإلضاف  تتبع معامالت حركة المواد والمخزون و     تخفيض خالل

  1.االعتماد على حسابات موحدة
أقل كلفة لتحديد تكلفة المنتج من األنظمة التقليدية رغـم أنـه يـزود          أنه أسلوب أسهل و    كما

التكلفة يتحقق فيما   / بمعلومات تفصيلية أقل من تلك األنظمة حيث أن اتخاذ القرار حسب قيد المنفعة              
  2.برر القلة في تفاصيل المعلومات إذا كانت وفورات التكلفة ت

  
  

 :تخفيض التكاليف  زيادة الكفاءة و-2
 فإنه يزيد من كفاءة العمليـات المحاسـبية         ة اعتبار أنه يقوم بتبسيط العمليات المحاسبي      على      

  هذا األسلوب يوفر كلفة التتبع المباشر لطلبات المواد األولية ودخولها          تطبيقكما أن   ، 3وفعالية التكلفة 
  4.في العملية اإلنتاجية وبطاقات وقت العمل لألقسام المختلفة والمنتجات 

  
  

                                                             
1 James R . Huntzinger, Lean cost management: Accounting for lean by establishing flow, J Ross            
publisher, 2007, P 240.  
2 Roland W.Hilton , Managerial Accounting ,The McGraw-Hill Companies-Inc , 3rd  Edition, 1997, P273.  
3 Frank J. Fabozzi ,and others , The Complete CFO Handbook From Accounting to Accountability, John 
Wiley & Sons, Inc ,2008 , P694.  
4 Charles T.Horngren ,George Foster, Srikant M.Datar, Cost Accounting A Managerial Emphasis ,Prentice 
Hall International –Inc,1997,P   726 
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  : اعتماد مقاييس غير مالية -3
االعتماد على مقـاييس أداء غيـر       فإنه يمكن من     يؤدي إلى تخفيض التكاليف      باإلضافة أنه       

رفع كفاءة األداء   ة و  تخفيض حجم المدخالت المحاسبي     وذلك بسبب  ،1) الخ ... الجودة   – الوقت (مالية
 .المحاسبي

    :أسلوب التكلفة الراجعة انتقادات -ج 
 التكلفة الراجعة هـو صـعوبة   سلوب وغيره أن أهم انتقاد يوجه ألBhatt acharyya2 يرى       

 بالمبـادئ  كذلك عدم التزامه   ،إنشاء مسار تدقيق الستخدام الموارد في كل خطوة من عمليات اإلنتاج          
بالتزويـد بالمعلومـات     ال يقوم     أنه كما، ةنسبة للتقارير المالية الخارجي   بال" بولة عموما المحاسبية المق 

  . المحاسبية من أجل عملية الرقابة
 البيانات تغـذى  كون أنه من الصعوبة معرفة رصيد المخزون بدقة         Ahmed3  حين يرى  في

  .مرة واحدة في اليوم
  .ر بعين االعتباتالف القيمةيأخذ   بأنه الألسلوبهذا ا Bragg4 وينتقد   
 وهو ما يستدعي وجود نظام تكاليف        إلى أنه ال يعطي أهمية لألنشطة ذات التكلفة المرتفعة         باإلضافة 

   .األنشطة
  : سابقةاالنتقادات الفيما يتعلق ب يوضح الباحث النقاط التالية

ـ ن صعوبة إنشاء مسار لتدقيق استخدام الموارد يكاد يتالشى       إ -1 لوب التكلفـة  وذلك أن تطبيق أس
 لتصاميم بسيطة   " يتم اإلنتاج في هذا النظام استنادا      ، اإلنتاج اآلني  نظام   الراجعة يستلزم تطبيق  

ن التقنيات الحديثة بما في ذلك الحواسيب قد أتاحت إمكانيـة تـدقيق المـوارد               فإ إضافة لذلك 
عنـد   تكلفة اإلنتاج    نتيجة تحديد " المستخدمة باإلضافة إلى أن هذه الموارد قد تم معرفتها مسبقا         

   تكاليفية تستمد من نظام المعلومـات المحاسـبي         الزبون وذلك استنادا لقاعدة بيانات       التعاقد مع 
 .التكاليفيو

  

                                                             
1 Gerald Aranoff , No-Inventory Standard Costing For JIT Manufacturers : Maximizing Backflush 
Costing , Cost Management ;OP-Cit, P36.   
2 Asish K. Bhatt acharyya , Principles and Practice of Cost Accounting  ,OP-Cit ,P 505.    
3 M.N .Ahmed ,Cost Management For Hospitality Industry ,1st  Edition , New Delhi , Anmol Publications 
pvt.ltd , 2005 , P110.   
4Steven M Bragg, Inventory Accounting A comprehensive Guide, New Jersey, John Wiley & Sons,Inc, 
2005, P 33.  
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أما بالنسبة للتقارير المالية الخارجية فإن اإلفصاح عن المعلومات الكاملة والتفصيلية سـتؤدي              -2
أما ،  تحليل تلك المعلومات التخاذ القرار     إلى غزارة المعلومات للمستخدمين وعدم قدرتهم على      

 ،االختصار فقد يؤدي إلى إغفال غير مقصود للمعلومات مما قد يؤثر علـى اتخـاذ قـرارهم                
حيث أن المسـتخدم  ، دي إلى اتخاذ قرار رشيد للمستخدموبالتالي فالعرض الكافي للمعلومات يؤ 

 المنشأة طالما أن هـذه اآلليـة ال         الخارجي للمعلومات ال يكترث باآللية التي تعمل من خاللها        
 .تؤدي إلى تشويه الحقائق 

  

نظام هـو انخفـاض     ال  هذا من سمات  و JITبما أن أسلوب التكلفة الراجعة يستلزم تطبيق نظام          -3
اآلنية بتسليم المنـتج  و م هذا النظام باآلنية في اإلنتاجرصيد المخزون إلى أدنى حد ممكن التسا    

للطاقـة اإلنتاجيـة واإلمكانـات      " وجد يمكن معرفته استنادا    فإن رصيد المخزون إن      ،للزبون
" وهو ما ينفي أيضـا    ، ر بشكل كبير على القوائم المالية     وتقييمه لن يؤث  " المتاحة المعروفة مسبقا  

التكلفة الراجعة ال يزود بالمعلومات المحاسبية نتيجة التأخر فـي تسـجيل القيـود              أسلوب  أن  
 وليس االنتظار لنهايـة     اإلنتاج المنتج للزبون أي انتهاء دورة       المحاسبية ألن االعتبار هو تسليم    

  .الفترة المحاسبية 
  

 بعين االعتبار فإنـه فـي حـال         لفة الراجعة ال يأخذ قيمة التالف     أما ما يتعلق بأن أسلوب التك      -4
ومهـارات  متعاقد عليها والجودة في العمل واإلنتاج        الجودة في المواد األولية ال     مراعاة المنشأة 

  ." يكاد يكون مهمال" ضئيل جداتالففإن احتمال وجود " إمكانية رقابة الجودة آليامال والع
 
 

 ،سعي نظام اإلنتاج اآلني إلى تخفيض عدد األنشطة التي ال تضيف قيمة هذا مـن ناحيـة                إن   -5
ومن ناحية أخرى تبسيط شكل وتخفيض عناصر المنتج يؤدي إلى تخفيض إجمـالي لألنشـطة        

كما أن وضوح الرؤية لتحديد وحصر األنشطة يسـاعد علـى التحميـل    ، فعةذات التكلفة المرت 
وبالتالي تطبيق نظام تكاليف األنشطة يعطي دقة نسبية أكثر لتكاليف التحويل           ، المباشر للتكاليف 

وهذا يعني  ، حيث يأتي دور أسلوب التكلفة الراجعة بعد ذلك       ، لكل وحدة من المنتجات المختلفة      
  1.ف األنشطة يعزز أسلوب التكلفة الراجعة أن تطبيق نظام تكالي

  .التكامل بين األسلوبين يكون في المنشآت الكبيرة ذات اإلنتاج المتماثل  أي أن

                                                             
1 Charles T.Horngren ,and others ,Cost Accounting A Managerial Emphasis ,OP-Cit ,1997, P 734  
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ال بد من اإلشارة أن التجارب العملية في بعض الشركات أثبتت أن تطبيـق نظـام تكـاليف                  و
 أنه كلما اتجه حجـم المنشـأة   فقد تبين،  يزيد عن تكلفة تطبيقه بشكل دائم   ال يأتي بعائد  األنشطة  

فإن تجميع  ، إلى الصغر كما هو في منشآت اإلنتاج اآلني حيث تتعدد الطلبيات مع صغر حجمها             
للغايـة وهـو مـا    " البيانات الالزمة للحصول على معلومات التكلفة حسب األنشطة يعتبر مكلفا  
وهو مـا   ، ك المنشآت يتعارض بنفس الوقت مع اعتبار هدف تخفيض التكلفة الذي تسعى إليه تل           

لعدم التطبيق الكامل لنظام تكاليف األنشطة أو قصور تطبيقه على بعـض            " مقنعا" يعطي مبررا 
  .األنشطة 

حيث يوجد تعارض بـين  ، لنظام تكاليف األنشطة في اليابانهذا ما يفسر عدم االنتشار الواسع     و
الذي يقوم على أساس تخفـيض       نظام اإلنتاج اآلني  وتطبيقه الذي ينتج عنه ارتفاع تكلفة القياس        

لـى تطبيـق أسـاليب    وهو األمر الذي دعا المنشآت اليابانية إ، التكاليف بشتى الطرق والوسائل 
 1.أخرى مثل أسلوب التكلفة الراجعة بهدف الوصول إلى تخفيض التكلفة

   
لتـالي زيـادة   إن األنظمة التقليدية لإلنتاج تتسم بكثرة األقسام اإلنتاجية وتعدد مراكز التكلفة وبا      -6

وقد يؤدي إلى   " ووقتا" هو ما يستغرق جهدا   عمليات المحاسبية وزيادة عدد التقارير وتحليلها و      ال
نتيجة ذلـك   و،  الحصول على المعلومات الالزمة    التأخر في إعداد التقارير نتيجة تأخر     التعقيد و 

 .اءاتلتبسيطه لإلجر" ما يتالفاه أسلوب التكلفة الراجعة نظرا وهو زيادة التكلفة
 

 بالتوازي مع التطبيـق الكامـل       يتحققتطبيق أسلوب التكلفة الراجعة       نجاح أنيؤكد الباحث   
 الذي يؤدي بدوره إلى تحقيـق المنـافع         ")و هو ما سيتم شرحه الحقا     ( الصحيح لنظام اإلنتاج اآلني   و

  . الراجعة وتجاوز تلك االنتقاداتالمتوخاة من أسلوب التكلفة

  
  
  
  
  

                                                             
  .644ص ، مرجع سابق، نبیھ عبد الرحمن الجبر ، محمد مصطفى الجبالي  1
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  ثانيلمبحث الا
  م اإلنتاج اآلنينظا

  

ترتب على إثـره تغييـر فـي         خالل العقدين الماضيين     "حادا" تنافساشهدت البيئة الصناعية    
             بنـي وتطبيـق العديـد مـن الفلسـفات         الخطط اإلستراتيجية لمواجهة هذا التنافس فكانت تتضمن ت       

 المنشآت المعتمدة على التشغيل     الذي يالئم ، األساليب في المجال اإلنتاجي ومنها نظام اإلنتاج اآلني       و
  .اآللي في أداء أنشطتها التصنيعية

  :JUST IN TIME اآلني اإلنتاجنظام تعريف ": أوال
  

للصناعات خاصة في اليابان التي قامـت       " متناميا" تلت مرحلة الحرب العالمية الثانية نهوضا     
  الذي طبقته شـركة تويوتـا   Just in timeاآلني اإلنتاج بتطبيق العديد من األنظمة من بينها نظام 

Toyota             الواليـات  إلـى لصناعة السيارات وحققت من خالله انجازات مهمة ثم انتقل هذا األسلوب 
  .ت في جميع أنحاء العالم منشآتطبقه العديد من ال" بح نظاماالمتحدة األمريكية إلى أن أص

  :نها اآلني وماإلنتاج نظام تعريفتعددت اآلراء التي تحدثت عن وقد 
  

 "   فلسفة عامة هدفها البحث عن االمتياز في اإلنتاج بمعناه الواسع حيث يقوم على أسـاس أداء
الشيء المطلوب في التوقيت المحدد ودون تأخير أو تقديم مع مراعاة حسن إدارة وتوظيـف               

  1 ."العنصر البشري
   اإلنتـاجي  النظام الذي يستند إلى أن إنتاج خط إنتاجي معين يـأتي لمتطلبـات الخـط      "هوو 

 2".الالحق في الخطوة الالحقة

    تخفـيض المخـزون   الذي سيؤدي إلى ج فيه الوحدات في الوقت المحدد و هو النظام الذي تنت
أقل في تقييم المخـزون للتقـارير       " هو ما سيجعل المحاسبين يقضون وقتا     إلى الحد األدنى و   

  .3الخارجية
  

نظام كونه يضم أساليب متعددة كما أن تطبيقه        ويرى كثيرون أنه ال يمكن وضع تعريف جامع لهذا ال         
  .ال ينحصر فقط في المجال الصناعي 

                                                             
  .21 ص ، 2007 ،1ط ، عمان األردن ،  دار المسیرة ، اإلداریةالمحاسبة  -مؤید الفضل وآخرون   1
  .36ص . مرجع سابق اإلداریةالمحاسبة ،  اسماعیل یحیى التكریتي و آخرون 2

3 Charles T.Horngren ,and others ,Cost Accounting A Managerial Emphasis, Op-cit, P-720   
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  :مرتكزات نظام اإلنتاج اآلني أهداف و": ثانيا
  

لألساليب التقليديـة حيـث   " يعتبر نظام اإلنتاج اآلني نقلة نوعية في الفلسفات اإلنتاجية خالفا         
  1 :ةلتالي بتحقيق األهداف ا اآلنياإلنتاجتتمحور فلسفة نظام 

، مخـزون تحـت التشـغيل   ، مخزون المواد األولية( إلغاء أو تخفيض كافة أنواع المخزون     -1
 .باعتباره أساس المشاكل في المنشآت ) مخزون اإلنتاج التام 

تقليل الفاقد و التالف في الوقت والموارد الالزمة للعملية اإلنتاجية من خالل إزالة األنشـطة                -2
  .التي ال تضيف قيمة للمنتج

 .الشراء بالكميات المناسبة لتلبية طلبات العمالء في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة  -3

  .تنمية و زيادة الثقة وتقوية الروابط بين المنشأة ومورديها  -4
 

ومن أجل نجاح تطبيق نظام اإلنتاج اآلني البد من توفر بعـض المرتكـزات والتـي تعـد                  
تي تحدثت عن فلسفة نظام اإلنتـاج اآلنـي يمكـن وضـع     من خالل الكتابات ال و، مرتكزات رئيسية 

  :التالي  ) 4( يمكن تمثيلها بالشكل رقم و،  لهذا النظام التاليةمرتكزاتال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
على األداء التشغیلي في ) JIT(أثر تطبیق نظام تكالیف اإلنتاج في الوقت المحدد " ،سلیمان حسین  البشتاوي ، غسان فالح المطارنة 1

  .304ص ،2007عام  ، 2العدد  ، 34مجلد ، دراسات العلوم اإلداریة ،  "الشركات الصناعیة األردنیة
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   من إعداد الباحث الشكل:المصدر

  
  

ض  خف
ة  تكلف
رات  وم

 التجھیز

اج  إنت
ات      دفع

 صغـیــــرة 

  

خفض وقت 
 االنتظـــار

دد  تع
ارات  مھ

 العمــــــال

ة  العالق
طویلة األمد 
ع  م

 الموردین

ترتیب    
اآلالت على 

شكل 
 ـــاخالیـ

  

ودة  الج
 الشـــــاملة

ام  د نظ یعتم
ذب  الج
 ولیس الدفع

یض  تخف
زون  المخ

 الــسلعـــي

  

  إلغاء الفاقد

 والضیاع

  

مرتكزات نظام 
 اإلنتاج اآلني

 

  مرتكزات نظام اإلنتاج اآلني ) : 4( الشكل رقم 
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  :وفيما يلي شرح لهذه المرتكزات 
  في فلسفة"حادا" مثل تغيراي اإلنتاج اآلني ماإن نظ:  وليس نظام الدفعيعتمد نظام الجذب - 1

 1.التصنيع من نظام الدفع التقليدي إلى نظام السحب 
"  قيام كل مرحلة من مراحل اإلنتـاج بـدءا          التقليدية على نظام الدفع ويعني     حيث تعتمد نظم اإلنتاج   

التالية حتى ولو كانت هذه المرحلة مشغولة وال        بتخزين المواد األولية بدفع ما قامت به إلى المرحلة          
وبالتالي وجود مخزون من كل من المواد األولية وتحت التشغيل والتـام            " تحتاج لهذه العناصر حاليا   

  .الصنع في كل عملية إنتاجية 
) وهي طلبـات الزبـون   (  فهو يعتمد نظام الجذب ويعني قيام المرحلة األخيرةاإلنتاج اآلني مانظ أما
سال طلبها إلى المرحلة التي قبلها وهكذا إلى أن نصل إلى شراء المواد الخام حيث تتحدد كمياتها                 بإر

ومواصفاتها وترتيب احتياجات اإلنتاج منها وتسلم إلى الموردين وبالتالي انعدام أو انخفـاض كبيـر               
  .في المخزون بكافة أنواعه " جدا

   :النظامينيوضح الفرق بين كل من  )  5( الشكل التالي رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Sourse : Colin Wilks, Louise Burke , Mnagement accounting –Dcision management , Elsevier –1st Edition - 
2008 .p267.  

  

                                                             
1 Ahmed ,Magdy , Michael , Enterprise Resource Planning , Palgrave Macmillan - First published - 2008 . p32.  

عملية 
 تاجاإلن

عملية 
 اإلنتاج

                       

                  نظام الدفع  مخزون                       مخزون                      مخزون                 

        الزبون                                                                                 المورد

  نظام الجذب       مخزون          مخزون                     خزون            م                  

        الزبون                                                                                 المورد

    

    أدنى كمية من المخزون :

عملية 
 اإلنتاج

عملية 
 اإلنتاج

عملية 
 اإلنتاج

عملية 
 اإلنتاج

 نظام الدفع ونظام الجذبمقارنة بين  ) : 5( الشكل رقم 
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  : تخفيض المخزون السلعي -2
اج اآلني مانظإن اعتماد  دون على نظام الجذب يضمن تدفق المواد من مرحلـة إلـى أخـرى     اإلنت

نـه  إ التقليدي حيث إن وجد أي مخـزون ف االحتفاظ بكميات كبيرة من المخزون كما في نظام اإلنتاج       
  . يكون في حده األدنى 

اج اآلني مانظيعتمد :  خفض تكلفة ووقت تجهيز اآللة-3  على تقنيـة متطـورة تعتمـد علـى     اإلنت
لتالي تدفق مستمر لعناصـر     الحاسوب مما يترتب على ذلك خفض في تكلفة ووقت تجهيز اآلالت وبا           

  .و هذا يؤدي إلى خفض تكلفة اإلنتاج للوحدة وخفض المخزون ، إلنتاجومكونات ا
ـ  يدعم ABCنظام تكاليف األنشطة ن أنظمة المحاسبة اإلدارية الحديثة مثل كما أ اج اآلني مانظ  اإلنت

  1.التكلفة بتخفيض عدد مرات التجهيز في وفورات بتحقيق من خالل قياس منافعه 
وذلك من خالل التوريد للمواد األولية في الوقت المحدد من قبل موردين            :  خفض وقت االنتظار   -4

 تخفيض عدد مرات تجهيز اآللة هذا بدوره ال يترك فجوة زمنية بين العمليات              إلى باإلضافةموثوقين  
  .يهاإلنتاجية مما يؤدي إلى تسليم المنتج أو الخدمة إلى الزبون في الموعد المتفق عل

حيث يتم ترتيب اآلالت على شكل خاليا أو جزر إنتاجية  على            :  ترتيب اآلالت على شكل خاليا       -5
وذلك باالعتماد على تحليل أجزاء     " متكاملة" إنتاجية"  تشكل فيما بينها خطوطا    Uشكل دائرة أو حرف     

  .المنتج وخصائصه لتكوين مجموعات إنتاجية متشابهة من الناحية التشغيلية 
هذا األسلوب ميزة االنسياب والتدفق كما في خط اإلنتاج وميزة تعـدد المخرجـات وإنتاجهـا             يحقق  

من مزاياها األخرى خفض كل مـن وقـت          في الترتيب على أساس العمليات و      بكميات صغيرة كما  
إعداد اآلالت وعدد عمليات التحول ووقت دورة اإلنتاج وحجم وتكلفة المخزون وعـدد تصـميمات               

  2. ة المناولة وتكلفة اإلنتاج األجزاء وتكلف
إزالة كافة صور الفاقد والضياع في استخدام القـوى العاملـة           من خالل   :  الفاقد والضياع    إلغاء -6

 التي ال تضيف قيمـة      األنشطة جميع   بإلغاءورأس المال واآلالت والمعدات واألرض والمواد وذلك        
   .....التأخير ، مواد نقل ومناولة ال، الفحص ، أنشطة التخزين : للمنتج مثل 

                                                             
1Ahmed ,Magdy , Michael, Enterprise Resource Planning, op, cit . p32.   

 .29  ص ،ابقمرجع س ،   مؤید الفضل وآخرون2
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حيث يقتصر فقط على عمليات التحول التي تؤدي إلى تغيير مادي في المنتج وتضيف قيمة لـه وال                  
  1.من مجموع األنشطة فيها  % 11يتعدى عدد هذه العمليات في كثير من الصناعات 

 الطلب علـى    تقوم فلسفة هذا النظام على تحقيق استجابة سريعة لتغيرات        :  إنتاج دفعات صغيرة     -7
إلـى تخفـيض    " المنتج لذا فهو يعتمد على إنتاج دفعات صغيرة لدرجة اعتبارها وحدة واحدة استنادا            

  .وقت إعداد وتجهيز اآلالت وحل احتمال مشكلة حدوث عيوب إنتاجية قد تستمر في الدفعة الكبيرة
ي العمل فإن العامل    على عكس النظم التقليدية التي يسود فيها التخصص ف        : تعدد مهارات العمال     -8

 يقوم بأكثر من عمل مما يتطلب أن يكون العامل متعدد المهـارات كونـه   اإلنتاج اآلني مانظفي ظل 
بإصالح آلة قد يصيبها خلل ما فيمـا        " يعمل في خلية إنتاجية فيها عدة آالت كما يجب أن يكون ملما           

  .  لو حدث حتى ال يكون هناك وقت انتظار مهدور أو توقف لخط إنتاج 
التي تبدأ باستالم المواد األولية بالجودة المطلوبة كونها تخفض مـن تكـاليف             :  الجودة الشاملة    -9

 وحـدات   إنتـاج الفحص للمواد المستلمة وتؤدي إلى تدفق المواد مباشرة إلى العملية اإلنتاجية وعدم             
لجودة التـي يطلبهـا   معيبة سببها رداءة بعض المواد األولية وبالتالي ضمان تسليم منتجات تتصف با     

  .  الزبون 
وذلك باالتفاق مع مورد أو موردين محـدودين موثـوقين          :  العالقة طويلة األمد مع الموردين       -10

بعقود طويلة األجل على توريد المواد المطلوبة بالجودة والسعر المتفق عليه وبكميات محـددة فـي                
  . وقت محدد لتحقيق االنسياب في العملية اإلنتاجية 

بين المرتكزات السابقة فكـل منهـا تعتمـد علـى           " ووثيقا" شديدا"  أن هناك ترابطا    أن نستنتج  يمكن
  .األخرى بعالقة تبادلية وبالتالي ال غنى عن مرتكز دون آخر 

  

  :  اآلنياإلنتاجمزايا وانتقادات نظام ": ثالثا
   : اإلنتاج اآلني نظام مزايا-أ

إال أن المنشآت المطبقة    "  حسب متطلباته صعبا   على الرغم من أن تطبيق هذا النظام قد يبدو        
  .له قد حققت العديد من الفوائد 

  2 :اإلنتاج اآلني منها لتطبيق نظام زاياأوردت العديد من المراجع عدة موقد 

                                                             
 .31ص ، مرجع سابق  ،مؤید الفضل وآخرون  1
مجلة المثنى للعلوم اإلداریة  ، أھمیة تطبیق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد في الشركات العامة، على نعیم جاسم ، سعود جاید مشكور 2

  .104ص ، 2012 ، 1اإلصدار  ، 2مجلد ، جامعة المثنى ، واالقتصادیة 
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انخفاض في مستويات المخزون بأنواعه وبالتالي انخفاض حجم األمـوال المسـتثمرة فيـه               - 1
  .وتوجيهها الستثمارات أخرى 

 . اآلالت إعدادستجابة للعمالء نتيجة تخفيض وقت االنتظار ومرات سرعة اال - 2

انخفاض كبير في عدد الوحدات التالفة وإعادة التصنيع للمعيب نتيجة تطبيـق إدارة الجـودة      - 3
 .الشاملة 

لطويلة األجـل مـع مـوردين       انخفاض في كلف المواد األولية المشتراة من خالل العقود ا          - 4
 .موثوقين

  .اإليراداتسليم للزبائن مما يؤدي إلى زيادة مرونة في وقت الت - 5

 . األنشطة التي ال تضيف قيمة  إلغاء نتيجة اإلجماليةانخفاض في التكلفة  - 6

   .اإلنتاجاستثمارات أقل في مساحات المصنع سواء للمخزون أو  - 7

  
    :اإلنتاج اآلنيانتقادات نظام  -ب

تاج اآلني إال أن له بعض االنتقادات فقد        على الرغم من المزايا الكثيرة التي يحققها نظام اإلن        
  1 :اإلنتاج اآلني إلى بعض المشاكل التي قد ترافق نظام Williamsonأشار 

نقـص  ، أو وصول أجـزاء خاطئـة      ، أو وصول أجزاء غير كافية     ،مشاكل في تأخر طلبات التسليم    
  .الموظفين الماهرين 

 والنتائج ربمـا لـن      ،طيط والرقابة والتنفيذ   من التخ  ويشير البعض أن تطبيقه بحاجة إلى فترة طويلة       
  .قصيرة األجل    الذين يركزون على الفترةري المنشآتديلمتكون مرضية 

  

أن يحدث بعض التغييرات والتي قد تكـون   ال بد واإلنتاج اآلنينظام  يرى الباحث أن تطبيق  
 لكنه يعتبر أداة فعالة من      ، للمنشآت "أن تطبيقه لربما سيكون مكلفا    و،  المنشأة انهامة وجوهرية في كي   

 فـي   ي رياد تسعى لتحقيق ميزة تنافسية وموقع    أدوات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية للمنشآت التي       
الكثير من المنشآت اليابانية واألمريكية وغيرها قد قامت بتطبيقه والحصـول            كما أن البيئة التنافسية   

 اإلنتاجمتع بها النظام اآلني سواء في الشراء أو في          أن سمة اآلنية التي يت    كما  ، على المنافع المرجوة  
 يتطلب وجود نظام لتحديد التكاليف يضمن سهولة اإلجراءات والحصول على المعلومات             أو التسليم 

                                                             
1Duncan Williamson , Cost and Management Accounting ,Prentice Hall, 1996 , P111.  
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 أسـلوب التكلفـة     آلية عمل النظام اآلني ولـذا كـان       يتوافق مع إجراءات و   الالزمة التخاذ القرار و   
  .الراجعة

ن أوائل المتحدثين عن الحاجة لتغيير أنظمة محاسبة التكاليف  مSchwarzbach 1قد كان و
  .في المنشآت التي تستخدم مستوى عال من التشغيل اآللي لتعكس البيئة التي تعمل فيها

  2: بعدة خصائص هي اآلنيحيث يتميز النظام المحاسبي في ظل نظام اإلنتاج 
   تتبع مباشر للتكاليف -4لية  مقاييس أداء غير ما-3 حسابات موحدة -2معامالت أقل  -1

  .اإلضافية
 دقة التخاذ القرارات يجـب تبنـي   أوضحت الدراسات أنه للحصول على معلومات أكثر       كما

  3. أسلوب التكلفة الراجعة تكاليفية جديدة مثلأساليب
  

 يـرات فـي مجـال     ي اآلني سوف يحـدث تغ     اإلنتاجت لنظام   الباحث أن تطبيق المنشآ   يرى  
هـا  تنظمت إجراء التغييرات الالزمة أل    وعلى المنشآ ، التكاليففي مجال   وفرها و لومات الواجب ت  المع

األسـلوب  ويأتي في مقدمـة هـذه التغييـرات    ،  اآلنياإلنتاج نظام  تطبيق لتالئم متطلبات المحاسبية  
أسلوب التكلفـة  ب يتمثلقد  الذي اآلني واإلنتاجنظام مع  ليتوافق تغير الذي يجب أن ي    التكاليفي المطبق 

   .راجعةال
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Mikko Varila , Marko Seppänen , Esko Heinonen , Effects of Automation on cost Accounting (A cace 
study in warehouse logistics ) , 7TH Manufacturing Accounting Research Conference , Tampere , Finland , 
May 30- Jun 1 , 2005 , P 5.   
2 warren, Reeve, Fess, Managerial Accounting , South-Western College Publishing, 6Th Edition, P 1030.   

دراسة استطالعية في عينة من ( إستراتيجية توظيف المعلومات الكلفوية في إدارة األزمات الصناعية  "، صالح ابراهيم يونس الشعباني3
  .264ص ، 2011، 6اإلصدار ، 3مجلد ، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، ")ات الصناعية في نينوى الشرك
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  :اتمةخ
النظام اآلني أدى إلى تأثر محاسـبة التكـاليف        الحديثة وفي مقدمتها     إن التطورات الصناعية  

ولقد ساعد النظام اآلني من خالل تخفيض أو إلغاء المخزون وكـذلك تخفـيض أو               ، بشكل كبير بها  
، على المنشآت " نعكس ايجابا اء واإلنتاج مما ا   إلغاء األنشطة التي ال تضيف قيمة في رفع مستوى األد         

  .عادة ما يتم تطبيق أسلوب التكلفة الراجعة في النظام اآلني لتحديد تكلفة المنتجو
، نـي  اآل أسلوب التكلفة الراجعة الذي يعد ثمرة من ثمار نظام اإلنتـاج  ناول هذا الفصل  توقد  

كما تنـاول مفهـوم     ، طبيقيةانتقاداته الت ومزاياه و ، ول هذا األسلوب من حيث المفهوم واآللية      حيث تنا 
  .انتقاداتهومزاياه و، لوب التكلفة الراجعة بمرتكزاته وأهدافهاآلني الداعم ألسالنظام 

  
  
  
  
  

...................................  
.............................  

................  
......  
...  
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  الفصل الثالث
   والتكاليفيي المعلوماتالهيكل

  

   مقدمة
   ةنظام المعلومات المحاسبي: المبحث األول

  ةمفهوم نظام المعلومات المحاسبي": أوال
  ةنظام المعلومات المحاسبيشروط فعالية ": ثانيا
   في تحقيق قيمة للمنشأةةنظام المعلومات المحاسبيدور ": ثالثا

  المعلومات المحاسبيةخصائص الجودة في ": رابعا
  

  ةي التكاليف المعلوماتنظام: المبحث الثاني
  مفهوم نظام محاسبة التكاليف": أوال
  أهداف نظام محاسبة التكاليف": ثانيا
  أهمية نظام محاسبة التكاليف": ثالثا

  ةيالتكاليفة وومات المحاسبيلمنافع نظام المع": رابعا
   خاتمة
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  الفصل الثالث
  التكاليفيوي وماتالمعلالهيكل 

  
  :مقدمة

ر المزيـد مـن     يفة الصناعية الحديثة إلـى ضـرورة تـو        ت التي شهدتها البيئ   اأدت التطور 
يعد نظام المعلومات   و، يكفل اتخاذ قرارات استراتيجية   المعلومات التي تغطي أنشطة المنشأة كافة بما        

 ية اتخاذ القـرارات بصـفة عامـة   ركيزة أساسية لعمل  وسيلة هامة وأداة فعالة و     ةوالتكاليفي ةالمحاسبي
  .االستراتيجية بصفة خاصةو

ئفهـا   معلومات تفيد في قيـام اإلدارة بوظا       ةالتكاليفي و ة يوفر نظام المعلومات المحاسبي    حيث
المناسبة في الوقـت    وإن عدم توفر المعلومات الكافية و     ، المختلفة من تخطيط ورقابة وتنظيم وتوجيه     

تمد فعالية القرار علـى     القرارات التي يترتب عليها تكلفة حيث تع      المناسب هو سبب فشل الكثير من       
  .كفاية المعلومات التي تبنى عليهصحة و
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  المبحث األول 
  ةالمعلومات المحاسبي نظام

  

احهـا علـى تـوفير      التي يتوقف نج  ارات التي تتخذها و   تعتمد كفاءة اإلدارة على جودة القر     
تعد المعلومات المحاسبية من أكثر المعلومات أهميـة فـي          و، اسبفي الوقت المن  معلومات مناسبة و  
  .عملية اتخاذ القرار

  

  )        (Accounting Information System :ة نظام المعلومات المحاسبي مفهوم" :أوال

 فال تكاد تخلو منشـأة مهمـا         كل المنشآت  يف"  نظام المعلومات المحاسبية نظاما حيويا     يعتبر
تجاريـة  ، صناعية ( أو طبيعة نشاطها    ... ) مساهمة  ، أشخاص  ، ملكية فردية ( وني  نكان شكلها القا  

 يعتبر حلقـة الوصـل بـين    حيث ، من وجود هذا النظام  أكانت هادفة للربح أم ال     "سواءو) خدمية  ، 
مـن ناحيـة     مباشـر  غير أو  بشكل مباشر  ا األخرى المرتبطة به   األطرافإدارة المنشأة من ناحية و    

  .أخرى 
  :ومن هذه التعاريف ، تعاريف نظام المعلومات المحاسبية تعددت وقد

 المعالجـة التـي تخلـق المعلومـات المطلوبـة           واإلجـراءات هو مجموعة من البيانـات         
  .1دمينللمستخ
 بتجميع ومعالجة وتحليـل وتوصـيل المعلومـات         تصأحد مكونات تنظيم إداري يخ    رف بأنه   كما ع 

  2.اذ القرارات االقتصادية  المعنية التخافالمالية إلى األطر
        ،اإلجـراءات ، تتكون نظم المعلومات المحاسـبية مـن األفـراد        : 3 فقد وصفه بقوله   Romneyأما  

باإلضافة إلى قيام نظم المعلومات المحاسبية بثالث وظـائف رئيسـية فـي             ، تكنولوجيا المعلومات و
  :المنشأة هي 

 مما يمكن المنظمة من مراجعـة األحـداث        العمليات  تخزين البيانات عن األنشطة و    ع و تجمي
 .الماضية 

                                                             
1 Nancy A . Bagranoff , Mark G. Simkin & Carolyn Strand Norman , Core Concepts Of Accounting 
Information Systems ,John Wiley & Sons . Inc ,11th Edition, 2010 , P5.  

  .21ص ،2005، 1ط ،  األردن، ، دار وائل للنشرالمحاسبة اإلداریة لترشید القرارات التخطیطیة خلیل عواد أبو حشیش ،2
3 Marshal B. Romney, Paul John Steinbart , Accounting Information Systems , 8Th Edition , Prentice Hall 
International –Inc, Newjersey , USA , 2000 , P 8.     
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   ما يمكن اإلدارة من التخطيط     متحويلها إلى معلومات مفيدة في اتخاذ القرار        معالجة البيانات و
 .والرقابة على األنشطة 

  تأمين الرقابة الكافية على أصول المنشأة.  
  : مايلي قة الساباريف من التعالحظن

 .أة نظام المعلومات الشامل في المنشإطارة نظام فرعي في  نظام المعلومات المحاسبيأن -
 . في عمله إلى توليفة من العناصر المادية والبشريةيستند -
 إلـى   " وصـوال  من مصادرها المختلفـة وتشـغيلها     ) المدخالت( جمع وحصر البيانات     يتم -

 .)المخرجات(المعلومات 
 " وخارجيـا  "اخليامستفيدة منها د   منه هو ايصال المعلومات المحاسبية إلى األطراف ال        الهدف -

 . المتوخاة منها نفعةلتحقيق الم
 

  : نظام المعلومات المحاسبية  فعاليةشروط": ثانيا
        1:أهمهامن ال يجب أن تتوفر فيه عدة شروط لكي يؤدي نظام المعلومات المحاسبية دوره بشكل فع

 .أن يرتبط بالهيكل التنظيمي للمنشأة  - 1
ازن بين درجة الدقة والتفصيل والفترات الزمنية إلعـداد التقـارير           أن يسمح بتحقيق التو    - 2

 .وبين تكلفة النظام بما يحافظ على اقتصاديات تشغيله ، المحاسبية
بتخزينهـا  ن يقـوم    أو، ت لمتخذ القرار في الوقت المناسـب      القدرة على إيصال المعلوما    - 3

 .منتظم عند الحاجة واسترجاعها بشكل سريع و
 .واالستجابة لطلب المعلومات بصفة مستمرة ، ت وعدم تكرارهاتكاملية المعلوما - 4
 

   : في تحقيق قيمة ألنشطة المنشأةة نظام المعلومات المحاسبيدور": ثالثا
 ركيزة أساسية في تزويد المنشأة بمعلومـات مناسـبة فـي         ةيعتبر نظام المعلومات المحاسبي   

الفعالية يمكنـه    و  الذي يتصف بالكفاءة   ةسبيالوقت المناسب عن أنشطتها كافة فنظام المعلومات المحا       
  2:أن يضيف قيمة ألنشطة المنشأة من خالل ما يلي

                                                             
ة على الشركات دراسة وتقییم نظام المعلومات المحاسبیة االلكترونیة في الشركات الفلسطینیة  دراسة تطبیقی "،عدنان محمد محمد قاعود  1

  51ص  ، 2007،  غزة –الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر  ، "المساھمة في محافظة غزة
2 Marshal B. Romney, Paul John Steinbart, Accounting Information Systems, Op-Cit, P12-13.   
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 الل الحفاظ على نوعية المنتجات    الخدمات من خ  تخفيض تكاليف المنتجات و   و لجودةتحسين ا  - 1
 .إعادة تصنيع المعيب مرة أخرىوتخفيض التلف والضياع في المواد و

فاعتماد نظـام اإلنتـاج     ، ومات دقيقة في الوقت المناسب    تحسين الكفاءة من خالل توفير معل      - 2
 ...استالمهاديثة ووقتية عن المواد األولية وشحنها واآلني يتطلب معلومات ح

 .تحسين عملية اتخاذ القرار من خالل توفير المعلومات المطلوبة بوقتها لتالئم مستخدميها - 3
ن يساهم في المعرفة والخبرة مـن        يمكن أ  ةالمشاركة في المعرفة فنظام المعلومات المحاسبي      - 4

قوتهـا  ن من التعرف على أنشطة المنشأة ونقاط ضعفها و        المحاسبيل تمكين المصممين و   خال
 .من أجل تحسين العمليات مما يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية

  

  :خصائص الجودة في المعلومات المحاسبية ": رابعا
مجلس قد قام   ومات المحاسبية المفيدة و   هي الخصائص الرئيسية التي يجب أن تتسم بها المعل        

معـايير جـودة المعلومـات      ( إصدار قائمة بعنوان  ب الواليات المتحدة األمريكية     معايير المحاسبة في  
 "وفائـدة  "أوضح فيها الخصائص التي إذا ما توفرت في المعلومات فإنها تعتبر أكثر نفعا            ) المحاسبية  

  .من غيرها التخاذ القرارات
 اه تتوفر في  علومات المحاسبية نافعة للمستفيدين أو لمتخذي القرارات يجب أن        لكي تكون الم  و

  1:هماأما الخاصتين األساسيتين ، ثانويتين وخاصتين أساسيتين
  .أي إذا كان القرار المتخذ على أساسها مختلف عن القرار المتخذ بدونها : المالءمة -
الجوهرية وغير متحيـزة فـي عـرض        أي مأمونة وبالتالي خالية من األخطاء       : الموثوقية  -

  . الحقائق أي أن تمثل بصدق الموضوع الذي تتناوله
  .بغياب أي من هاتين الخاصتين فإن المعلومات تكون عديمة النفع أو عديمة القيمة 

  :وحتى تعتبر المعلومات مالئمة البد أن تتوفر فيها الخصائص التالية 
 ت متاحة عند الطلب وقبل أن تفقـد قيمتهـا أو           أن تكون المعلوما  : المعلومات) حداثة(توقيت

  .قدرتها على اتخاذ القرار أو تغييره 
  قدرة المعلومات على تقويم التوقعات السابقة : )قيمة رقابية(التغذية العكسية . 

                                                             
  . 33-30ص  ،ع سابقمرج ، المحاسبة اإلداریة لترشید القرارات التخطیطیةأبو حشیش خلیل عواد ، 1
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   أن تكون صالحة ومفيدة عند استخدامها فـي تصـميم نمـاذج التنبـؤ     : القدرة على التنبـؤ
  .ألجل باألحداث االقتصادية قصيرة ا

  :ولكي يمكن االعتماد على المعلومات المحاسبية والثقة بها البد أن تتوفر فيها الخصائص التالية 
    أن تكون مستمدة من بيانـات صـادقة وبالتـالي التعبيـر عـن        : صدق التعبير عن النشاط

  .الموضوع بأمانة
  ر ويفضل  عدم عرض المعلومات بطريقة معينة لتؤثر على مسار صاحب القرا         : عدم التحيز

 . آخر"بسببها بديال
    درجة االتفاق بين المقاييس نتيجة إتباع قاعدة معينة في القيـاس           : القابلية للتحقق أو اإلثبات

يأخذ هذا المفهوم باعتباره الشيء محل القياس والقواعد المتبعـة          . في حالة تعدد القائمين به    
 لشيء واحد يـؤثر     " متعددة "اجوهفي القياس والقائمين بالقياس حيث تعتبر العناصر الثالثة و        

 . كل منها على اآلخر ويتأثر به 
    :ن الثانويتين هما الخاصتيو أما
  إمكانية المقارنات بين األنشطة المتماثلة من جهة ومن عام آلخر من جهة            : القابلية للمقارنة

 .أخرى للحكم على ما حققه كل مشروع 
   في حـال  ات مالية مختلفة ورق المحاسبية لفترأي الثبات في استخدام الط : االتساق أو الثبات

   .غييرسبب التيير يجب اإلفصاح عن أثر والتغ
  :ولكي تكون المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة فإنه يجب أن تتوفر الشروط التالية        
المعلومـات  سهولة العرض واستخدام أسلوب واحد في القياس بحيث يسهل إجراء تقسيم تلك        -1

  .إجراء عمليات التحليل عليها عات متجانسة وإلى مجمو
عرض المعلومات من فترة زمنية ألخرى حتى يمكـن القـول أن عمليـة    والثبات في قياس     -2

 .المقارنة تتم بكفاءة وفعالية 
  :إن جودة المعلومات المحاسبية للقرارات تتوقف على عدة عوامل    
 :توقف على عدة عوامل منها منفعة المعلومات المحاسبية ت ف :مستخدمي المعلومات -1
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من الذي سيتخذ القرار ؟ ما هو نوع القرار المطلوب ؟ ما هو أسلوب التحليل المتبع في تحليـل                   
 وهذا بالطبع يتطلـب أن تكـون المعلومـات المحاسـبية            ... المعلومات واالستفادة منها ؟      تلك

  .القرار حتى يمكن االستفادة منهاالمعروضة مفهومة لمتخذ 
 :هذه المحددات هي  :ياس وعرض المعلومات المحاسبيةمحددات ق -2
 وهي ترتكز على تقديرات ذاتية وشخصية لمتخذ القرار  : األهمية النسبية .  
   بـل   ات بالنسبة لمسـتخدمها   يجب أال ينحصر االهتمام فقط بقيمة المعلوم       : التكلفة أو العائد

 ).العائد أكبر من التكلفة(ر بحيث تكون مجدية لمتخذ القرا بتكلفة الحصول عليها"أيضا
 

مما سبق نجد أن منفعة المعلومات المحاسبية تتوقف على درجة الجودة التـي تتـوفر فيهـا        
فكلما زادت درجة الجودة في المعلومات كلما كـان نطـاق           ، والتي لها تأثير كبير على متخذ القرار      

  . على القرار المتخذ" وانعكس ذلك ايجابا، االختيار بين البدائل أفضل
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  المبحث الثاني
  ةي التكاليفالمعلوماتنظام 

  

 أعمالهـا  التي تتعلـق بتخطـيط  ة ويهدف نظام التكاليف إلى خدمة األغراض الداخلية للمنشأ  
ويعد من أهم النظم التي ترتكز إليها المنشأة في القيـام  ، اتخاذ القرارات بشأنهاوالرقابة على تنفيذها و   

  .بأنشطتها كافة
  

  )(Cost Accounting System:نظام محاسبة التكاليف مفهوم : "أوال
 وتقديم المنتجـات أو     إنتاج نظام محاسبة التكاليف أداة مهمة لتتبع الموارد المستهلكة في           يعد

   .الخدمات للعمالء
  : تعاريف محاسبة التكاليف ومنها تعددتوقد 

 الصـناعية   ةر وتجميع تكلفة األنشـط     للوحدة االقتصادية يهتم بحص    اسبية فرعي من النظم المح    نظام
 االقتصادية وتحديد تكلفة السلع والخدمات التي تقـدمها ويـتم           الوحدةوغير الصناعية التي تقوم بها      
 القـوائم الماليـة وكـذلك    إعداد إلمكان نهاية الفترة    المخزون و اإلنتاجاستخدام هذه التكلفة في تقويم      
 الوحـدة  إدارةت الماليـة وغيـر الماليـة التـي تمكـن       المعلوماإنتاجتركز محاسبة التكاليف على    

  1. بوظائفها األساسية من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات وتقييم األداءقياماالقتصادية من ال
 بمحاسبة التكاليف اليوم هو دور القائد للتكاليف نحـو تكـوين            ط الدور المنا  أن الباحث   يرى

 تدعم ما يؤكده وجود العديد من األدوات واألساليب التي          األرباح وتحقيق مزايا تنافسية مستدامة وهو     
  . أسلوب التكلفة الراجعة ومنهاهذا التوجه 

  

  :أهداف نظام محاسبة التكاليف ": ثانيا
محاسبة التكاليف إلى تحقيق مجموعة من األهداف حيث يعتبر تحديد األهـداف            نظام  سعى  ي

  .أة نقطة البداية في تصميم النظام التكاليفي ألي منش
 إعادة النظر في أهداف أنظمة محاسبة التكـاليف المتعـارف عليهـا             ويرى البعض وجوب  

، التنافسـية  جديدة تتالءم مع متغيرات البيئـة        إستراتيجيةوترتيب أولوياتها مع ضرورة تبني أهداف       

                                                             
 مضغوط 2محاسبة تكالیف.. 9ص  ، 2005عام ، االسكندریة ، الدار الجامعیة  ، أصول محاسبة التكالیف، وآخرون ،  زینات محمد محرم1

 رسالة ماجستیر
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يف  التكـال   محاسبة  لنظام اإلستراتيجيةومنها اعتبار هدف خفض التكلفة الذي يعتبر من أهم األهداف           
  .1مما يساهم بفاعلية في تدعيم القدرة التنافسية للمنشأة 

  2: نظام محاسبة التكاليفأهدافأهم ومن 
 .توفير البيانات لقياس تكلفة الموارد المستنفذة في أداء أنشطة المنشأة - 1

حذف تكاليف األنشطة التي ال تضيف قيمة دون تأثير على جودة المنتجات أو القيمة              تحديد و  - 2
 .المتوقعة

 .فعالية كافة األنشطة الرئيسية للمنشأةحديد كفاءة وت - 3

  .تحديد وتقييم األنشطة التي تؤدي إلى تحسين األداء المستقبلي - 4
إلدارة التكلفة يـؤدي  " وعليه يجب عدم اعتبار نظام التكاليف مجرد أداة لتحديد تكلفة المنتج بل نظاما   

  .يق ميزة تنافسيةمنها هدف تحق األهداف اإلستراتيجية للمنشأة وإلى تحقيق
  

 :أهمية نظام محاسبة التكاليف ": ثالثا
إذا كان نظام المعلومات المحاسبية يعتبر المصدر الرئيسي للمعلومـات فـإن معظـم هـذه               

، ةالمعلومات ينتجها نظام محاسبة التكاليف الذي يعتبر بمثابة قاعدة بيانات لنظام المعلومات المحاسبي            
  :بة التكاليف يمكن أن ترد إلى النقاط التالية وبالتالي فإن أهمية نظام محاس

يقتصر دور المحاسبة المالية علـى ضـبط وتسـجيل          : لتغلب على حدود المحاسبة المالية    ا - 1
كانـت  " وأيـا ، امت بها المنشأة خالل فترة ماضية     البيانات المالية للعمليات واألنشطة التي ق     

القرار عن  في حين يبحث متخذو     ة قرارات قد اتخذت     النتيجة من ربح أو خسارة فهي حصيل      
 .معلومات أكثر فائدة يمكن أن تحقق نتائج في المستقبل 

وذلك بتقديم أفضل السبل الكفيلة باالستغالل األمثـل        : مان االستفادة القصوى من الموارد    ض - 2
ترشيد تكلفة هذه الموارد باتجـاه األهـداف         قد تتصف بالندرة وبالتالي ضبط و      للموارد التي 
 .الموضوعة 

                                                             
الجامعة ، ررسالة ماجستی،  "دراسة وتقییم أنظمة محاسبة التكالیف في الشركات الصناعیة في قطاع غزة"،  شادي صبحي أبو شنب 1

 2بة تكالیفعد مضغوط مح  مجلد م.. .53ص ، 2008،  غزة – اإلسالمیة
   . 89ص ، 2000، الجزء األول، الریاض، معھد اإلدارة العامة، المحاسبة اإلداریة مع تطبیقات بالحاسب اآللي،  أحمد محمد زامل2
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إن استخدام معلومات نظام محاسبة التكاليف يمكِّن اإلدارة         : في انجاز األعمال   تحقيق الكفاءة  - 3
ما يدعم توجهها االستراتيجي بهـدف      من مواكبة نشاطاتها المختلفة وسيطرتها على تكاليفها ب       

 .تحقيق مزايا تنافسية 
  

  :ةالتكاليفيوة منافع نظام المعلومات المحاسبي": ارابع 
 نه يمثل العمود الفقري للمنشـأة  بأهمية كبرى كوةالتكاليفي وةام المعلومات المحاسبييتمتع  نظ  

مـن  و، وائد الناتجة عن اتخاذ القـرار     حيث يقدم معلومات مختلفة للمستفيدين منها تتمثل منافعها بالع        
  1:ةالتكاليفي وةأهم منافع نظام المعلومات المحاسبي

 .تقوية الوضع التنافسي للمنشأة  -1

 . الكفاءة تحسين -2

 .أسواق جديدة فتح فرص و -3

 .معالجة المشكالت الكبيرة والمعقدة توفير إمكانية دراسة و -4

 .تقديم خدمات أفضل للعمالء  -5

 .  زيادة العائدات تخفيض التكاليف و -6

 الرقابـة ملية اإلدارية الثالثة المتمثلـة  بـالتخطيط و  أركان الع إلنجازأداة هامة   فهو وسيلة أساسية و   
  .رار اتخاذ القو

شكل مباشر في توقعات متخذ القرار      ن المعلومات المحاسبية والتكاليفية تؤثر ب     يرى الباحث أ  
ـ وإن نظام المعلو، بر ما يمكنيصبح العائد المتوقع من القرار أك  بحيث   ـ ةت المحاسـبي ام  ة والتكاليفي
 أسـلوب ي أن تطبيـق  هو ما يعنو، أة المحاسبية والتكاليفية التي تطبقها المنش   باألساليب" أساسايرتبط  

كبر في الحصول على المعلومات المفيدة لمتخـذ  أيوفر مرونة   قد التكلفة الراجعةأسلوبتكاليفي مثل   
 إلـى هذا من شأنه أن يؤدي    و مع متطلبات البيئة التنافسية      القرار وفي الوقت المناسب وهو ما يتالءم      

  .سيتنافال تعزيز الموقفتحسين و
  

  

                                                             
، مكتبة المجتمع العربي للنشر، األردن  ، ات اإلداریة و المحاسبیةتصمیم نظم المعلوم، محمد خلیل أبو زلطة ، زیاد عبد الكریم القاضي  1

  .25ص  ، 2010
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  :خاتمة
 إلى مساعدة متخذي القرارات مـن خـالل          يهدف ةالتكاليفي و ة المحاسبي لوماتالمعنظام  إن  
من ثـم تحويلهـا إلـى معلومـات تفـي           ة أنشطة المنشأة في شكل بيانات ومعالجتها و       قيامه بترجم 

حيث أصبحت المعلومات التي يوفرها من أهم الموارد        ، باحتياجات مستخدميها التخاذ قرارات رشيدة    
  .ي إلى تحقيق ميزة تنافسيةها فإنها تؤد إذا ما أحسن استثمارالتي

ه الهـام فـي     دورة وشروط فعاليته و   تناول هذا الفصل مفهوم نظام المعلومات المحاسبي      وقد  
كما تنـاول مفهـوم نظـام محاسـبة         ، خصائص جودة المعلومات التي يوفرها    تحقيق قيمة للمنشأة و   

التي تتمحـور    و ة والتكاليفي ةمات المحاسبي باإلضافة إلى منافع نظام المعلو    ، أهدافهالتكاليف وأهميته و  
  . تنافسية جوهر هذه األهداف ال حيث تعتبر الميزة للمنشأة اإلستراتيجية األهداف تحقيقفي 

  
  
  
  

...................................  
.............................  

................  
......  
...  
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  الفصل الرابع
   وعالقتها بأسلوب التكلفة الراجعة والهيكل المعلوماتي والتكاليفيالميزة التنافسية

  

  مقدمة 
   اإلطار النظري للميزة التنافسية :المبحث األول

   التنافسية  وأنواعمفهوم": أوال
  أنواع الميزة التنافسيةتعريف و": ثانيا
  مصادر تحقيق الميزة التنافسية": ثالثا

  جودة الميزة التنافسيةمحددات و": اابعر
  

                                                    الهيكـل المعلومـاتي   وأسلوب التكلفـة الراجعـة   الميزة التنافسية و: المبحث الثاني 
  التكاليفيو

  علوماتي والتكاليفي الهيكل المفيأثر أسلوب التكلفة الراجعة ": أوال
   الميزة التنافسية فيالتكاليفي أثر الهيكل المعلوماتي و": ثانيا
    الميزة التنافسيةفيأثر أسلوب التكلفة الراجعة ": ثالثا
   مةخات
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  الرابعالفصل 
  عالقتها بأسلوب التكلفة الراجعة والميزة التنافسية

   والهيكل المعلوماتي والتكاليفي
  

  :مقدمة 
لكثير من المزايا التي تحققها المنشآت سببها تفهم تلك المنشآت لظروف البيئة الخارجيـة         إن ا 

ومـن ناحيـة أخـرى إدراك       ، اأنشـطته يه المنشأة   وقوى التنافس السائدة في المجال الذي تمارس ف       
ـ         ،  لنقاط ضعفها الداخلية الكامنة فيها     المنشآت اح بما يمكنها من تحقيق اسـتراتيجياتها التنافسـية بنج

ن خالل التناغم والتفاعـل     وهذا ال يتأتى إال عن طريق تحسين األداء م        ، وجوهرها بناء ميزة تنافسية   
  .ة المنشأة كافةبين أنشط

ة على إستراتيجية تخفيض التكاليف فتعمل على طرح منتجاتها أو خـدماتها            فقد تعتمد المنشأ  
أو تعتمد إستراتيجية التمييـز  ، ل الزبونبتكلفة أقل من منافسيها دون المساس بالمنفعة المرجوة من قب    

أو إستراتيجية التركيـز    ، ذو مواصفات محددة تميزها عن منافسيها     ) أو خدمة (فتتفرد في تقديم منتج     
  .التميزى كل من ميزة التكلفة المنخفضة وعل" التي تعتمد أساسا

دقيقـة  ، إلى الحصول على معلومـات محاسـبية وتكاليفيـة        وفي هذا اإلطار تحتاج المنشأة      
وتؤدي إلى اتخـاذ قـرار   حديد تكاليفها وتكاليف منافسيها تمكنها من ت، في الوقت المناسب وموثوقة  و

  .يدعم توجهها االستراتيجي نحو تحقيق ميزة تنافسية 
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  المبحث األول
  اإلطار النظري للميزة التنافسية

  

           أصـبح البقـاء   ، المستمراد و تي تتصف بالتنافس الح   الو في ظل ظروف البيئة الدائمة التغير     
التي بـدأت بالبحـث عـن الوسـائل         ، تسعى إليه المنشآت  " استراتيجيا" االستمرار في السوق هدفا   و

   .المناسبة لتحقيق ميزة تنافسية
  :ةينافس الت وأنواعمفهوم": أوال

ح مفهـوم  بين المنشآت وقد اختلفت وجهات النظر في طـر   " حادا" تشهد البيئة الحديثة تنافسا   
واضح للتنافسية فمنهم من نظر إليها على أنها ترتكز على األداء المتكامل لألنشطة الذي يؤدي إلـى                 

قدرة "  بأنها Pottierبقاء المنشآت في السوق متفوقة على المنافسين ألطول فترة ممكنة حيث عرفها             
   1"المنشأة على تحمل المنافسة بشتى أشكالها لفترة أطول 

  2: فقد ربطها بأبعاد ثالثة هي  Percerouأما 
   التكلفة – الجودة –السعر : البعد األول 
  السوق: البعد الثاني 
  السلوك التنافسي: البعد الثالث 

  3:وقد تم تصنيف التنافسية إلى نوعين 
  

 :وتتضمن  : التنافسية حسب الموضوع -1
 

غيـر  "  المنتج يعتبر مؤشرا   فسيةإن اعتماد سعر التكلفة كمعيار وحيد لقياس تنا        : تنافسية المنتج  -أ
على الرغم من أن تنافسية المنتج شرط الزم لتنافسية المنشأة إال أنه غير كاف ولذلك ال بد                 صحيح و 

من األخذ بعين االعتبار معايير أخرى يمكن أن تعبر عن تنافسية المنتج بشكل أفضل فـي السـوق                  
  .)....الصيانة ، الضمان، الجودة ( خالل مدة معينة 

                                                             
 المؤتمر إلىبحث مقدم ، اإلبداع كمدخل الكتساب میزة تنافسیة مستدامة في منظمات األعمال " ،منصوري الزین ،  بن نذیر نصر الدین 1

  .10 ص ، 2009،  جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة ،"العلمي الثالث لكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة
  .11 -10ص ، ع السابق  المرج2
كلیة العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر ،" تنمیتھا و تطویرھا، مصادرھا ، المیزة التنافسیة في المؤسسة االقتصادیة "،  عمار بوشناف 3

  .12 -11ص  ، 2002، رسالة ماجستیر ، وعلوم التسییر بالخروبة 
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ة في السوق وقدرتها على االستمرار فيه علـى مـدى           أتتوقف تنافسية المنش   : تنافسية المنشأة  -ب
 أساليب اإلنتـاج  –الوقت ( التحسين المستمر الذي تحققه في كافة أنشطتها المرتبطة باألداء التنافسي         

 نعي بتصرف) الخ ....الحديثة 

 :وتتضمن  : التنافسية حسب الزمن -2

دورة  ( ة قصـيرة مـن الـزمن   ة لنتائج ايجابية خالل فتـر    إن تحقيق المنشأ   :ظةالتنافسية الملحو  -أ
ال يعني بشكل من األشكال أنها قد حققت تنافسية تستطيع معها االستمرار فقد تكون هـذه                ) محاسبية

 .ب أن ينظر لها على المدى البعيدفالتنافسية يج، النتائج عرضية بسبب ظروف سمحت لها بتحقيقها 

منهـا  تتعلق بالمستقبل وبعدة دورات محاسبية وتحقيقها يرتبط بعدة عوامـل           : التنافسية القدرة   -ب
  الخ...... التموضع في السوقالتكلفة والجودة والمرونة و

إن التفرقة بين أنواع التنافسية يعتبر من األهمية بمكان وعلى ضوء ذلك تتمكن المنشأة من أن تـدير         
  . استمراريتها وتحقيقها ألهدافها  مواردها بكفاءة وفعالية لضمان قوة 

يرى الباحث أن التحسين المستمر الذي تقوم به المنشأة في أنشطتها من خالل تطبيق أدوات               
 يؤدي إلى تحقيق تنافسية المنتج       قد المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية والتي منها أسلوب التكلفة الراجعة       

يؤدي إلى التفوق علـى المنافسـين فـي    قد  أنه عدا..... من خالل خفض التكاليف وضمان الجودة    
  .المدى الطويل 

  

  :الميزة التنافسية أنواع وتعريف ": ثانيا
  

  )(Competitive Advantage :تعريف الميزة التنافسية -أ 
  

لألهمية التي يكتسبها هذا المفهوم فقد تعددت تعاريف الميزة التنافسية لكـن أول مـن               " نظرا
  . في كتابه الميزة التنافسية 1985 عام MICHL E . PORTER استخدم هذا المصطلح هو

ميزة أو عنصر تفوق للمنشأة يتم تحقيقها في حالة إتباعها إلسـتراتيجية      : عرفت الميزة التنافسية بأنها   
  1.معينة للتنافس

المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنشأة إنتاج قـيم ومنـافع              " :"وعرفت أيضا 
الء تزيد عما يقدمه لهم المنافسون ويؤكد تميزها واختالفها عن هؤالء المنافسين من وجهة نظر               للعم

                                                             
   37ص  ، 1998، مصر ، مركز االسكندریة للكتاب  ، لالمیزة التنافسیة في مجال األعما،  نبیل مرسي خلیل 1
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العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التـي تتفـوق                 
    1".على ما يقدمه لهم المنافسون اآلخرون

 بمجرد توصل المنشأة إلى اكتشاف طـرق جديـدة          "ويرى آخرون أن الميزة التنافسية تنشأ       
 "أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميـدانيا      

  2".وبمعنى آخر إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع
  

  :من خالل التعاريف السابقة نجد 
 التنافسية وهو استراتيجية التنافس أما التعريـف        أن التعريف األول قد ركز على أحد مصادر الميزة        

  التعريف الثالث فقـد ركـز  ا أم للعميل ودورها في تحقيق الرضا له     الثاني فقد ركز على خلق القيمة       
على جوهر الميزة التنافسية المتمثل باالبتكار سواء في األنظمة واألساليب اإلنتاجية أو المعلوماتيـة              

   لخا...... تصميم المنتجات أو 
  

  3:استنادا للتعاريف السابقة يمكن أن نخلص إلى خصائص وصفات الميزة التنافسية 
 .نسبية تتحقق بالمقارنة وليست مطلقة -1

 .تؤدي إلى تحقيق التفوق واألفضلية على المنافسين -2

  .تنبع من داخل المنشأة وتحقق قيمة لها -3

  .للعمالء أو كالهماتنعكس في كفاءة أداء المنشأة ألنشطتها أو في قيمة ما تقدمه  -4

  .تؤدي للتأثير في العمالء وإدراكهم لألفضلية فيما تقدمه المنشأة -5

  .ال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وتجديدهاتتحقق لمدة طويلة و -6

  : أنواع الميزة التنافسية -ب 
مـة  قديم سـلعة أو خد ة على تأ فإن الميزة التنافسية تتمثل بقدرة المنشPorter لما ذكره    "تبعا

  .أو تقديم منتج متميز عن نظيره في األسواق ، ذات تكلفة أقل
  . وعلى هذا يمكن التمييز بين نوعين من الميزة التنافسية هما ميزة التكلفة األقل وميزة التميز 

  .يدل على ذلك ) 6( والشكل رقم 

                                                             
  بنود. .104ص ، 2001 ،القاھرة ، دار غریب للنشر والطباعة ، إدارة الموارد البشریة و اإلستراتیجیة ،  علي السلمي 1
كلیة ، جامعة محمد بوضیاف، ورةرسالة ماجستیر غیر منش، "األسس العامة لبناء المزایا التنافسیة ودورھا في خلق القیمة"،  ھاللي الولید 2

 . 25ص  ، 2009- 2008، العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة 
 األدویة إنتاجأثر العوامل اإلستراتیجیة واستراتیجیات المنافسة على المیزة التنافسیة لشركات " ، مھدي صالح الدین جمیل عثمان  3

  .45 – 44ص  ، 2003عام ، لیرموك جامعة ا، رسالة ماجستیر ،  "األردنیة
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  سعر مرتفع

 لمنتج فرید

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

Source: Robert M . Grant , Contemporary Strategy And Analysis , John Wiley & Sons,Ltd , 7th Edition , 
2010 , P 223.  

 

 :ميزة التكلفة األقل  • 

 ، أنشطة التصميم    ،أنشطة البحث والتطوير  ( إن قدرة المنشأة على تخفيض تكاليف أنشطتها كافة         
عن تكاليف أنشطة مثيالتها من المنشآت لألنشطة التي تضـيف قيمـة             )الخ  ... أنشطة التصنيع 

 وبالتالي استقطاب شريحة واسـعة      باالنخفاض على أسعار السلع والخدمات المقدمة       "ماينعكس حت 
  .من العمالء مما يؤدي إلى تحقيق أرباح أكثر بالمقارنة بالمنافسين 

  

  :ميزة تمييز المنتج  •
 وتعني قدرة المنشأة على تقديم منتج أو خدمة ذو خصائص فريدة تحقق إشباع حاجات الزبـائن                

 أي له قيمة مرتفعة ليست موجودة لدى المنتجات أو الخدمات المقدمة مـن قبـل                "نويا ومع "ماديا
 . المنافسين  

استغالل مواردها في ممارسـة أنشـطتها        تحقيق ذلك ال بد لها من        ولكي تتمكن المنشأة من   
  . ميزة التميز فضل من منافسيها لكي تتمكن من تحقيقالتي تضيف قيمة كافة بشكل أ

  
  
  

  سعر مشابھ

 بتكلفة منخفضة

 المیزة التنافسیة

 میزة التكلفة

 میزة التمیز

  أنواع المیزة التنافسیة ) : 6( الشكل رقم 
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   منع مختلف:: :تحقيق الميزة التنافسيةادر مص": ثالثا
وقـد اختلفـت    ، تنافسية يجب عليها معرفة مصـادرها     لكي تستطيع المنشأة تحقيق المزايا ال     

 أن جذور الميـزة التنافسـية      1يرى البعض حيث  ، حدثت عن مصادر المزايا التنافسية    األدبيات التي ت  
، التحـديث ، الجـودة  ،الكفـاءة : قيق التميز في  تؤدي بدورها إلى تح   تتمثل بالموارد والقدرات والتي     

  2:في حين يحدد آخرون مصادر الميزة التنافسية بثالثة مصادر هي، االستجابة
  .غير الملموسةتتمثل بالموارد الملموسة و: لية مصادر داخ -1

  .وهي متعددة كالموارد البشرية المؤهلة: مصادر خارجية  -2

  .الخيارات اإلستراتيجية -3
  

   ) :7( مصادر الميزة التنافسية  كما في الشكل رقم يمكن تحديد و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشكل من إعداد الباحث:المصدر 

  
  

                                                             
   .361ص ،2009، الیازوري، عمان،/ھج معاصرمن/ االستراتیجیة والتخطیط االستراتیجي ، وائل محمد إدریس،  خالد محمد بني حمدان1
  .357ص، المرجع السابق،  خالد محمد بني حمدان2
 

الموارد 
ملموسة وغیر 

 ملموسة

 الكفاءات 
 البشرية

 االبتكار

اإلستراتيجية 
 التنافسية

 يق الميزة التنافسيةمصادر تحق ) : 7( الشكل رقم 

 الميزة التنافسية
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  :وفيما يلي شرح مفصل عن هذه المصادر 
 1:وتصنف إلى : الموارد  -أ

 :تقسم إلى األنواع التالية : موارد ملموسة -1

    وعلى المنشأة أن تولي هـذا      ،  الميزة التنافسية  المصادر لتحقيق وتعتبر من أهم    :  المواد األولية
 من االهتمام باختيار أفضل الموردين القادرين على توريد المواد األولية بـالجودة             "المورد مزيدا 

والبد من اإلشارة أن الكفاءة تتمثل      ،  المناسب والسعر المناسبين وكل ما يكفل وصولها في الوقت       
رجات معينة فكلما كانت المنشأة أكثر كفاءة كلما قل مقـدار    بمقدار المدخالت المطلوبة إلنتاج مخ    

وبالتالي تتمكن المنشأة من تحقيق ميزة تنافسية مـن         ، ت المطلوبة إلنتاج مخرجات معينة    المدخال
 .خالل انخفاض التكلفة 

   فحيازتها وحسن اسـتخدامها فـي العمليـة        ، وهي أهم أصول المنشأة     : وسائل ومعدات اإلنتاج
يانتها يحقق قيمة للعميل من خالل المنتج ذو الجودة المطلوبة والـذي يعـزز ثقـة      اإلنتاجية وص 

  .المنشأة

  طلـب قـروض   (  للتعامل معها  "حيث يعتبر الوضع المالي الجيد للمنشأة داعما      : الموارد المالية (
  .وعلى ذلك عليها أن تحقق استثمارات فعالة في كافة أنشطتها لتعزيز قدرتها التنافسية

 :وتقسم إلى عدة أنواع منها  : د غير ملموسةموار -2

 إن تأثير الجودة العالية للمنتج أو الخدمة يزيد من المزايا التنافسية من ناحيتين :  الجودة: 

الخدمات للعمالء مما قد يسمح للمنشأة بفرض سعر أعلـى          / من خالل زيادة قيمة المنتجات      : األولى
 .خدمات مشابهة/ ات عن مثيالتها من المنشآت التي تقدم منتج

  .من خالل الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة للوحدة: الثانية

يقتصر على بناء المزايا التنافسية بل أمرا توجبـه سياسـة البقـاء             " إن االهتمام بالجودة لم يعد أمرا     
 .واالستمرار في السوق 

 وتيرة واستخدامها يحسن مـن  تتصف التكنولوجيا بالتغير المستمر والتحديث سريع ال    : التكنولوجيا
 .عملية اإلنتاج وجودة المنتجات ويحقق خفض في التكاليف مما يمكن من مواجهة المنافسين 

                                                             
  .39-36ص ،  مرجع سابق،"ي خلق القیمةاألسس العامة لبناء المزایا التنافسیة ودورھا ف"، ھاللي الولید  1
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 يجـب   " يجب االبتعاد عنه أو خلـال      "تشكل المعلومة فرصة يجب انتهازها أو خطرا      : المعلومات 
ـ             علـى   " هامـا  "ورداعلى المنشأة معالجته وبالتالي المعلومات داخلية كانت أم خارجية تشكل م

 .المنشأة استغالله في سبيل تفوقها على المنافسين 

 وتتركز تلك االستجابة بنقطتين أساسيتين : االستجابة للعميل: 

 - السـعر –الجودة ( من خالل إشباع الحاجات المتزايدة والمتغيرة :  معنوية–استجابة مادية    -
 .... )خدمات ما بعد البيع 

 :خالل النقاط التالية وذلك من : استجابة زمنية  -

 دورة حياة المنتج ( الخدمات الجديدة / ديم المنتجات تخفيض زمن تق(. 

 تقليص دورة التصنيع.  

         الخدمة في الوقت المناسـب للعميـل أي        / تخفيض زمن الدورة للعميل وتعني تقديم المنتج
 . المرونة في التسليم تحقيق

مصـدر االبتكـار    حور تحقيق المزايا التنافسية فهو      يعتبر المورد البشري م   : الكفاءات البشرية  -ب
تنمية قدراتهم ومكافأتهم بما يضمن كفاءة      أة استقطاب أفراد مؤهلين و    وعلى المنش ، والتجديد والتحسين 

  .وفعالية أداء أنشطتها كافة

تضـمن  فهـو ي ية يعتبر عامل التجديد واالبتكار من الموارد المهمة لبناء المزايا التنافس    : االبتكار -ت
على النظم اإلنتاجية واإلدارية    الخدمات فقط بل وكل تقدم      / كل تقدم يطرأ ليس على نوعية المنتجات        

 :واالستراتيجيات المعتمدة من قبل المنشأة وذلك لسببين ... المعلوماتيةو

  . تزايد حدة المنافسة بشتى أشكالها-

حياة المنتجات والحاجة إلى منتجات      التغيرات السريعة في أذواق العمالء وبالتالي قصر دورة          -
  .بديلة

صـاغ  إن الموارد السابقة ال يكمن أن تحقق للمنشأة بناء مزايا تنافسية دون أن ت             :االستراتيجيات -ث
 أن اإلستراتيجية هي بناء المواءمة بـين أنشـطة    Porter حيث يؤكد، في إستراتيجية تنافسية شاملة

  .المنشأة والبيئة 
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مجموعة متكاملة من التصرفات تـؤدي إلـى تحقيـق ميـزة     :"ية التنافس بأنها  تعرف إستراتيج  حيث
  1".متواصلة ومستمرة عن المنافسين

  2: من خالل ثالث مكونات أساسية وهيتتحدد إستراتيجية التنافسو
  إسـتراتيجية الموقـع   ، إسـتراتيجية المنـتج   ( جيات متنوعـة    وتشمل استراتي : طريقة التنافس ،

 .)...إستراتيجية التسعير 

 من ناحية المنافسيننطاق التنافس من ناحية األسواق وتتضمن و: ميدان التنافس. 

  الميـزة   ويشمل األصول والمهارات المتوفرة للمنشأة والتي تعتبر أساس تحقيـق         : أساس التنافس 
 .التنافسية المستدامة

هـو   لإلستراتيجية التنافسية علـى مسـتوى المنشـآت     Porter يتفق الباحثون أن نموذج 
  ثالثة استراتيجيات تنافسية يمكن أن تقوم بها المنشآت كافة صـناعية   Porterاقترح حيث المفضل 

و قد قام بإعداد مصفوفة ذات بعدين يتمثالن في مصادر الميزة التنافسية             ، خدمية كانت أو تجارية أو   
  : التالي )8(  رقم  كما في الشكلمن جهة والمجال التنافسي من جهة أخرى 

 

  
  
  
  
  

   كلفة منخفضة الخدمة       -نتجتمييز الم                     
  

 واسع                                                                                                                                                                                     
  

  ضيق                                                                          
  

          
  .353ص ،2007 ،1ط، دار الحامد، ن عما، /قضایا معاصرة / محاسبة التكالیف المتقدمة ،  اسماعیل یحیى التكریتي:المصدر

  

                                                             
  .79ص ، مرجع سابق، المیزة التنافسیة في مجال األعمال ، نبیل مرسي خلیل 1
  . 80-79ص ، المرجع السابق،  نبیل مرسي خلیل 2

 الميزة التنافسية

 نطاق المنافسة

             

         قیادة شاملة للتكلفة     تمیز                      

  )التكلفة( تركیز )                    تمیز ( تركیز 

  

  Porterاالستراتيجيات التنافسية  ) :  8( الشكل رقم 
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 trategy   Cost leadership s :1: إستراتیجیة قیادة التكلفة 

تعني هذه اإلستراتيجية مجموعة األنشطة المصممة إلنتاج وتسليم السلع والخدمات بالكلفـة             
  . من الزبائن " بالمنافسين وعند مستوى النوعية الذي يعد مقبوال"األقل قياسا

ن هذا  إفإذا قامت المنشآت المماثلة بتخفيض تكاليفها بإتباع أساليب غير مدروسة بشكل جيد ف            
أما بقاءهـا  ، ما تضطر معه إلى الخروج من السوق م" على أرباحها باالنخفاض تدريجيا   "كس سلبا ينع

، تفاع التكـاليف مقارنـة بالمنافسـين      على وضعها الراهن يؤدي إلى عدم قدرتهم على المنافسة الر         
ات بالجودة  وبالتالي على المنشآت في حال إتباعها إستراتيجية قيادة التكلفة أن تعمل على تقديم المنتج             

رى المنافسة مـع قـدرتها      قدمه المنشآت األخ  تالء وبأقل التكاليف الممكنة عما      المطلوبة من قبل العم   
  .   في أرباحها " دون أن يؤثر ذلك سلبا" أو نقصانا"أسعارها زيادة على تغيير

  

  :ويتم تحقيق هذه اإلستراتيجية عن طريق إتباع عدة أساليب منها
  ويتم تخفيض تكلفة إنتاج الوحـدة عـن طريـق          : )رات االقتصادية الوفو(اقتصاديات الحجم

اإلنتاج بحجم كبير مما يسهم في تخفيض التكاليف الثابتة بتوزيعها على الحجم الكبيـر مـن                
  .الوحدات المنتجة

  على تخفيض التكـاليف مـن خـالل        "زيادة خبرة العاملين ينعكس إيجابا    : اقتصاديات الخبرة
  .أدائهم لمهامهم بكفاءة

 كما في حال تطبيق نظام اإلنتاج اآلني ونظام        : طبيق األساليب الحديثة لإلنتاج وإدارة التكلفة     ت
 مما يؤدي إلـى تخفـيض    Backflush costingالتكلفة المرتبط به أسلوب التكلفة الراجعة 

 .تكلفة النظام التكاليفي المتبع وبالتالي تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة  
  

  Differentration strategy :2  :إستراتيجية التميز
يرتكز هذا الخيار على تقديم المنتجات أو الخدمات المتميزة عن تلك المتوفرة فـي السـوق                

  .لمنافس من حيث نوعيته أو خصائصه ا
  :ومن أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها للتميز  

 تحليل احتياجات العميل.   
 االستخدام األمثل للموارد كافة.  

                                                             
 .353ص ، المرجع السابق،  نبیل مرسي خلیل 1
  .238ص ، مرجع سابق،)اصرمنھج مع( االستراتیجیة والتخطیط االستراتیجي ، خالد محمد بني حمدان 2
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 هود البحث والتطوير لتحسين جودة المنتجدعم ج.  

 التنسيق بين وظائف البحث والتطوير والتسويق.  

 قدرة تسويقية عالية.  

مطلوبـة  خدمة متميز بخصائص فريدة و/ نتج وبالتالي على المنشأة أن تمتلك القدرة على تقديم م       
  .من قبل العميل 

  Focus strategy:1 : التركيز إستراتيجية 
االستراتيجية على اختيار مجال تنافسي محدد في القطاع الصـناعي بحيـث يـتم     تعتمد هذه   

يف نشاطها فيه والعمل على استيعاب اآلخرين ومنعهم مـن    ثتركيز على جزء معين من السوق وتك      ال
  : هذه اإلستراتيجية عن طريق أحد البديلين التاليين إيجازعلى حصة المنشأة ويمكن  التأثير
 كلفة المركزةتلإستراتيجية قيادة ا.   
 إستراتيجية التمايز المركزة.  

   :بات استخدام هذه االستراتيجيات التالي يبين منافع ومخاطر ومتطل )9(  رقم و الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 357-356ص ،  /قضایا معاصرة/ محاسبة التكالیف المتقدمة ،  اسماعیل یحیى التكریتي1



    امليزة التنافسية وعالقتها بأسلوب التكلفة الراجعة واهليكل املعلوماتي  والتكاليفي                                                                           الفصل الرابع
 

 
 

58

  
  
  
  
  
  

             
   زيادة ونمو الحصة-

  السوقية
التفوق باألداء المعتمد على     -

  ارتفاع جودة وثمن المنتج

  ميز المنتج زيادة السعر نتيجة ت-
   زيادة الحصة السوقية -

 خدمة السوق بشكل أفضل من      -
خالل توجيه الجهود لخدمة قطاع     

  محدد والمرونة للتغير

   مستوى عال من التقنية -
   تغير األذواق-
   سهولة تقليد المنتج-

   التقليدإمكانية -
   صعوبة المحافظة على السعر-
 المبالغة في التمايز يؤدي إلى      -

تخدام المـوارد الـذي     توسيع اس 
  يؤدي إلى زيادة الكلف 

 احتمال فقدان المكانة التنافسية     -
  بسبب التقليد

تضارب بـين الرغبـة فـي        -
تخفيض األسـعار وتلبيـة فئـة       

  محددة من العمالء 
 مخاطر كل من االستراتيجيتين     -

  السابقتين
   

 استثمار رأسـمالي كبيـر      -
  ومتواصل 

   تعدد المهارات الصناعية -
  تصميم البسيط للمنتج ال-
   كلفة منخفضة لنظام التوزيع-

   قدرات تسويقية عالية -
   اإلبداع -
 تحقيق جودة المنـتج وكفـاءة      -

  البحوث
   الريادة التقنية -
ــات  - ــن فئ ــالء م ــوفر عم ت

وقطاعات مستهدفة لهم احتياجات   
  غير عادية 

   مزيج مما سبق-
 توجيه المزيج لتحقيق هـدف      -

  استراتيجي معين 

  من اعداد الباحثالشكل : صدر الم
  

 معينة يتوقف على ظروفها وقدراتها كما يتطلب        إلستراتيجيةيرى الباحث أن اختيار المنشأة      
 التنافسـية   اإلستراتيجيةدراسة دقيقة لوضعها في السوق الداخلي والخارجي بما يضمن حسن اختيار            

  .  وبما يؤدي إلى تحقيق مزايا تنافسية لها إتباعهاالواجب 

  إستراتيجية

  التركيز        التميز  قيادة التكلفة     

 المنافع

 المخاطر      

 األساسية المتطلبات

  متطلبات ومنافع ومخاطر االستراتيجيات التنافسية العامة ) : 9( الشكل رقم 



    امليزة التنافسية وعالقتها بأسلوب التكلفة الراجعة واهليكل املعلوماتي  والتكاليفي                                                                           الفصل الرابع
 

 
 

59

 خاصـة   لباتطتضع م تأة في وقت معين      التنافسية للمنش  اإلستراتيجية بأن   اإلشارةوال بد من    
" وعلى العكس فإن موقف المنشأة التصنيعي وعملياتها ينبغي أن تصمم خصيصا          ، في عملية التصنيع  

  1. اإلستراتيجيةالنجاز هذه المهمة التي تتطلبها الخطط 
 على النجـاح   لإلبقاءء ضروري ولكنه ليس بكاف       حاجات العمال  إشباع أن   porterوقد ذكر   

  تحقيق ميزة تنافسية تتفوق بها على المنافسين اآلخـرين         إلىالتنافسي المتواصل حيث تحتاج المنشأة      
  2 .السابقة بأي صورة من صور االستراتيجيات

  

   : و جودة  الميزة التنافسيةمحددات": رابعا
  : محددات الميزة التنافسية - أ

  :الميزة التنافسية بمتغيرين اثنين هما تتحدد  
   :  حجم الميزة التنافسية-1

ألن صعوبة تقليـد الميـزة      ، لتي وصلت إليها الميزة التنافسية    التعقيد ا تعني درجة التطور و   
ر من التطو وبالتالي يجب أن تكون     " التنافسية من قبل المنشآت المنافسة يعني استمرارية الميزة نسبيا        

ن للميزة التنافسية دورة حيـاة   من المنشآت المنافسة لتقليدها وعلى هذا فإ     " مضنيا "ابحيث تتطلب جهد  
  :التالي ) 10( به دورة حياة المنتج وفق الشكل رقم تش
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1Sohel Ahmad ,& Others ,"The role of infrastructure practices in the effectiveness of JIT practices : 
Implications for  plant  competitiveness" , Journal of Engineering and Technolgy Management , 20 , 2003 , 
P 168. .   

 .149ص  ،2007،المكتبة العصریة، )األصالة و المعاصرة( اإلداریةالمحاسبة ،  مكرم عبد المسیح باسیلي 2
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   1                                       ميزة تنافسية 2  ميزة تنافسية 

  

  
  

             

           
  ة    المرحل    الضرورة           التقليد             التبني             التقديم                 

  

  أو سعر مرتفع / الميزة في شكل تكلفة نسبية أقل و *
  

  .86ص ، مرجع سابق، المیزة التنافسیة في مجال األعمال ،نبیل مرسي خلیل: المصدر
  
  

  :ة التنافسية هي يتضح من الشكل أن مراحل دورة حياة الميز
بـين العمـالء    " وتمثل مرحلة التعريف بالميزة التنافسية إلى أن تلقى رواجا        : مرحلة التقديم  -1

 .أكثر فأكثر 

وتمثل مرحلة استقرار حيث يبدأ المتنافسون باالهتمام بهـا لغـرض تقليـدها        : مرحلة التبني  -2
 .وتكون العوائد هنا أقصى ما يمكن 

نتيجة تقليدها من قبل المنافسـين      "  الميزة التنافسية تدريجيا   حيث ينخفض حجم  : مرحلة التقليد  -3
 .وبالتالي انخفاض العوائد منها 

تمثل مرحلة حرجة للمنشأة في حال أخفقت في تحسين الميزة الحاليـة أو             : مرحلة الضرورة  -4
لم تستطع إيجاد ميزة أخرى مختلفة عن السابقة تستطيع من خاللها تحقيق أكبر عائد مقارنة               

 .افسين بالمن

  
  
 

سية
تناف

ة ال
ميز

م ال
حج

*  
  التنافسيةدورة حياة الميزة) : 10(الشكل رقم 
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   :)السوق المستهدف (  نطاق التنافس -2
وهو المجال الذي تمارس فيه المنشأة أنشطتها بغية تحقيق مزايا تنافسية فكلما اتسع المجـال               
أدى إلى تحقيق وفورات في التكلفة عن المنشآت المنافسة وعلى العكس يمكـن أن تتحقـق مزايـا                  

  . على قطاع أو شريحة معينة في السوق تنافسية في مجال نشاط ضيق من خالل التركيز
  1:ونميز هنا أربعة أبعاد لنطاق التنافس

 وهنا، أة والعمالء الذين يتم خدمتهم    يعكس مدى تنوع مخرجات المنش    : نطاق القطاع السوقي     -1
  .يتم االختيار ما بين التركيز على قطاع معين في السوق أو خدمة كل السوق 

" أو خارجيا ) قرار التصنيع   " ( اء الشركة ألنشطتها داخليا   يعبر عن مدى أد   : النطاق الرأسي    -2
فالتكامل الرأسي المرتفع بالمقارنـة   ) قرار الشراء   ( باالعتماد على مصادر التوريد المختلفة      

من جانب آخر يتيح التكامـل درجـة    و، ايا التكلفة األقل أو التمييز    مع المنافسين قد يحقق مز    
 . صادر التوريد مأقل من المرونة للشركة في تغيير

، يعكس عدد المناطق الجغرافية أو الدول التي تنـافس فيهـا المنشـأة              : النطاق الجغرافي    -3
ويسمح النطاق الجغرافي بتحقيق مزايا تنافسية من خالل المشاركة في تقديم نوعية واحـدة              

 .من األنشطة والوظائف عبر عدة مناطق جغرافية مختلفة

ة فوجـود   أترابط بين الصناعات التي تعمل في ظلها المنش       يعبر عن مدى ال   :نطاق الصناعة    -4
عدة روابط بين األنشطة المختلفة عبر عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقيـق مزايـا                

  ).استخدام نفس التكنولوجيا أو خبرات األفراد عبر صناعات المنشأة المختلفة ( تنافسية 
  

  :جودة الميزة التنافسية  -ب 
  2:عوامل هي لميزة التنافسية بثالثة تتحدد نوعية وجودة ا

 :مصدر الميزة -1

  :يتم ترتيب الميزة التنافسية حسب درجتين هما 
     مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة مثل التكلفة األقل لكل من قوة العمل والمواد الخـام حيـث

 . من قبل المنشآت األخرى المنافسة "يسهل تقليدها ومحاكاتها نسبيا

                                                             
  .88-87ص، ابقمرجع س ، المیزة التنافسیة في مجال األعمال، نبیل مرسي خلیل 1
  .32ص  ، ابقمرجع س ،"س العامة لبناء المزایا التنافسیة ودورھا في خلق القیمةاألس" ، ھاللي الولید 2
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    ز المنـتج أو الخدمـة   رتبة مرتفعة مثل مستوى التطور التكنولوجي وتميي مزايا تنافسية من م
         السمعة الطيبة عن العالمة الناشئة بسـبب مجهـودات تسـويقية متراكمـة            ، بنوعية معينة 

 : حيث تتصف هذه المزايا بعدد من الخصائص من أهمها،عالقات متينة مع العمالءو

      درات مـن مسـتوى مرتفـع كـاألفراد         يتطلب تحقيقها ضرورة توافر مهارات وق
 . العالقات الوثيقة مع كبار العمالء، القدرات الفنية الداخلية، " خاصا"المدربين تدريبا

             تعتمد على تاريخ طويل من االستثمار المستمر والمتراكم في التسـهيالت الماديـة ،
 .التسويق ، البحوث والتطوير، التعلم المتخصص

نشطة تكوين مجموعة من األصول الملموسة وغير الملموسـة      حيث يترتب على أداء هذه األ     
وبالتالي يمكن القـول بـأن     . مالء وحصيلة من المعرفة   وعالقات وطيدة مع الع   في شكل سمعة طيبة     

 أقل قابلية لالستمرار أو التواصل عن المزايـا المترتبـة عـن       هي المزايا المترتبة عن التكلفة األقل    
  .الخدمة/ تمييزالمنتج 

  

 : عدد مصادر الميزة -2

ة على ميزة واحدة فقط كتصميم المنتج بأقل تكلفـة أو القـدرة علـى               أفي حالة اعتماد المنش   
، فإنه يمكن للمنافسين تحييد أو التغلب على آثار تلك الميـزة          ، شراء مواد خام رخيصة الثمن    

  ."نه يصعب على المنافسين تقليدها جميعاإأما في حال تعدد الميزة ف
  

 :مرار التحسين والتجديد في الميزة درجة است -3

على المنشآت التوجه نحو تحقيق مزايا تنافسية جديدة بوتيرة أسرع قبل قيام المنافسين بتقليد              
، ا تنافسية جديدة من مرتبة مرتفعـة      المزايا الحالية وهو ما يتطلب قيام المنشآت بتكوين مزاي        
زتها التنافسية  ومدى قـدرتها علـى        حيث يجب على المنشأة أن تقوم بتقييم مستمر ألداء مي         

  .تحقيق السبق التنافسي 
  على المنشأة أن تتبنى التقيـيم المسـتمر        فرضن الحفاظ على الميزة التنافسية ي     يرى الباحث أ         

لكافة أوجه وأنشطة المنشأة وهو ما يعني وجوب ترجمة ذلك التقييم في إطار من التحسين المسـتمر                 
بما يضمن خفـض    ، أساليبها المطبقة ومنها أسلوب التكلفة الراجعة     أنظمتها و ميع  ألداء المنشأة في ج   

  . التكاليف لتحقيق وتعزيز الميزة التنافسية
  



    امليزة التنافسية وعالقتها بأسلوب التكلفة الراجعة واهليكل املعلوماتي  والتكاليفي                                                                           الفصل الرابع
 

 
 

63

  المبحث الثاني
  الميزة التنافسية

  التكاليفيالهيكل المعلوماتي ووأسلوب التكلفة الراجعة و
  

        وماتي لالهيكل المع ، ة الراجعة شرح متغيرات الدراسة الثالثة المتمثلة بأسلوب التكلف      " تم سابقا 
التأثير بـين هـذه   حث الحالي يدرس عملية االرتباط و     المبو،  بشكل منفرد  الميزة التنافسية ، التكاليفيو

   .المتغيرات من الناحية النظرية
  

  : الهيكل المعلوماتي والتكاليفيفيأسلوب التكلفة الراجعة  أثر": أوال
كلفة الراجعة توصل إلـى أن      اسات التي تناولت أسلوب الت    من خالل استعراض الباحث للدر      

 هذا األسلوب سوف ينتج عنه عدد من النقاط التي تؤثر على نظـام المعلومـات المحاسـبي                  تطبيق
  :والتكاليفي والتي يمكن توضيحها بما يلي 

               شراء تمثل المواد المباشرة النسبة العظمى من إجمالي تكلفة اإلنتاج وهو ما يعني أن عملية ال
المتكررة في ظل النظام التقليدي تتطلب إدخال هذه المواد إلى مخازنها وصرفها لدى طلبهـا     

"  الـوارد أخيـرا  –" الوارد أوال صـادر أوال   ( للعملية اإلنتاجية حسب إحدى طرق التسعير       
األخطاء التي قـد تترتـب   إلى كثرة األعباء المحاسبية بل و  وهو ما يؤدي     ) ..." صادر أوال 

 أسـلوب التكلفـة     تطبيقأما لدى   ، يانات المرتبطة بالمواد المباشرة   اإلدخال الخاطئ للب  نتيجة  
الراجعة المطبق في ظل نظام اإلنتاج اآلني ال توجد أية قيـود إدخـال أو صـرف للمـواد          

وتقييـدها  المباشرة من مخازنها المختلفة حيث يتم إدخالها فور وصولها في العملية اإلنتاجية             
التشغيل وبالتالي عدم الحاجة إلى اسـتخدام إحـدى طـرق           تحت   المواد   في حساب مراقبة  

 التي يترتب على اسـتخدامها تضـخم األربـاح أو طريقـة        FIFOطريقة التسعير   ( التسعير
حيث أن سعر المـواد المباشـرة        )  ... التي يترتب عليها انخفاض األرباح       LIFOالتسعير  

  .ين وفق العقود المبرمة مع المورد" مستقر نسبيا
                السمة األساسية التي يتمتع بها أسلوب التكلفة الراجعة هي عدم وجود حسـابات للمخـزون

وخاصة مخزون تحت التشغيل ذلك أن دورة اإلنتاج لم تعد تستغرق فترات طويلة كما فـي                
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السابق بل أصبحت تستغرق ساعات معدودة في بعض الصناعات و حتى دقائق في بعضـها        
 .اآلخر

   من عناصر قائمة المركز المالي حيث تمثل االستثمارات فيـه " هاما" نصرايعتبر المخزون ع 
نسبة كبيرة من مجموع األصول وذلك لما له من تأثير على كل من قائمة الـدخل باعتبـاره           

 على قائمة المركز المالي فيما يتعلـق        هتأثيركلفة البضاعة المباعة من ناحية و     أحد عناصر ت  
اإلنتـاج  نظـام   وعلى ذلك في ظل      ،جل أي على قياس السيولة    قصيرة األ بالسداد في الفترة    

اآلني إن عدم وجود مخزون ينفي الحاجة إلى البحث عن أساس سليم للتقيـيم و فـي حـال            
 النظام وهو   اما يؤدي إلى اعتباره ضئيل األهمية حسب فلسفة هذ        " وجوده يكون منخفض جدا   

 .خزونا يوفر تكاليف االحتفاظ بالمم

   فعليـة يضـفي   جات العملية اإلنتاجية بالتكلفة المعيارية ومدخالتها بالتكلفة ال     قياس تكلفة مخر
 :لك بسبب ذ و،المتولدة عن نظام المعلومات المحاسبية والتكاليفية ثقة أكبر في التقارير

  :انخفاض درجة التباين في انحرافات المواد -1

م الدقـة فـي    لمواد هـي عـد    إن من أهم أسباب انحراف سعر ا      : انحراف سعر المواد      - أ
 زيادة في معـدالت     – تغيرات في الضرائب والرسوم      –التنبؤ بأسعار المواد    التخطيط و 

أما لدى تطبيق أسـلوب التكلفـة الراجعـة فـإن     ،ر عدم واقعية المعيا   –التلف والضياع   
نتيجة وجود عقود طويلة األجل مع الموردين بأسعار        " فض جدا خانحراف سعر المواد من   

 ."محددة مسبقا

من أهم أسباب هذا االنحراف سوء استخدام الموارد في األقسـام           :اف كمية المواد    انحر  -   ب
 ، عدم واقعية المعيار   – كثرة أعطال اآلالت     – ضعف كفاءة ومهارة العاملين      –اإلنتاجية  

نتيجـة  " منخفض جـدا " انحراف الكمية أيضاأما لدى تطبيق أسلوب التكلفة الراجعة فإن  
  .تطبيق الجودة الشاملة 

صار التكلفة المباشرة على عنصر المواد األولية المباشرة المنصرفة لإلنتاج واعتبار باقي            اقت -2
حسين نظم اإلنتـاج وأتمتـة    نتيجة تطوير وتالتكاليف بما فيها تكلفة العمل تكلفة غير مباشرة 

 .وبالتالي تم التخلص من انحراف تكلفة العمل المباشر ، مهارة العمالالعمل و
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لتكاليف الصناعية غير المباشرة بسبب العمل على إزالة األنشطة التـي ال  انخفاض انحراف ا  -3
 .تضيف قيمة للمنتج  

   تقـارير الجـودة   ،األداء تقـارير  ،تقارير االنحرافـات ( ير من ناحية   انخفاض عدد التقار   (....
 والتركيز في محتوى هذه التقارير من ناحية ثانية أعطى المجال لإلدارة إلـى التفـرغ لألمـور                

 .ستراتيجي البعد االاألكثر أهمية وذات 

  الداخلـة والمنصـرفة    تسـجيل المـواد   ( التكاليفيـة    والقيود المحاسـبية و    انخفاض اإلجراءات            
 معالجة النقص إجراءات الجرد و  ، ج تحت التشغيل  حساب نسبة اإلنتا  ، الفاقد والتالف والمرتجعة و 

  )....والزيادة 

         يترتـب عليـه تحقيـق وفـورات فـي          التكلفـة الراجعـة       تطبيق أسلوب   أن يرى الباحث 
  :  التكلفة تتمثل في 

  .تكلفة نظام المعلومات المحاسبي والتكاليفي  - 1
 .تكلفة القائمين على تشغيل هذا النظام  - 2

ـ         و ة علـى نظـام المعلومـات       يمكن تمثيل اآلثار المترتبة من تطبيق أسلوب التكلفة الراجع
  :التالي)  11(  كل رقمالتكاليفي بالشالمحاسبي و
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   من إعداد الباحث الشكل:المصدر
  

 أسلوب التكلفة الراجعة يؤدي إلى انخفاض كبير في اإلجراءات المحاسـبية            ن تطبيق حيث إ 
  . مادية وارد بشريةطلبه ذلك من موما يتوتكاليف هذه اإلجراءات  والمرتبطة بالعملية اإلنتاجية

  

  : الميزة التنافسيةفيالتكاليفي أثر الهيكل المعلوماتي و": ثانيا
  

،  في دعم األهـداف اإلسـتراتيجية للمنشـآت        "هاما" يلعب نظام المعلومات المحاسبية دورا    
ويشمل هذا الدور استخدام المعلومات المحاسبية في عمليات التخطيط والرقابة بما يمكن من تحقيـق               

  "مستندیا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أوامر الشراء*

  االستالم المؤقت للفحص*

  مذكرة استالم*

  بطاقات الصنف*

أذونات صرف المواد *
  لألقسام

مستند إرجاع المواد *
  للمخازن

  تقاریر االنحرافات* 

........*  

  "محاسبیا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قیود الشراء الیومیة*

تسجیل المواد في *
  بطاقتھا العائدة للمخزن

إخراج المواد من *
  مخازنھا 

  قیود المواد المرجعة*

.......... *  

*  

* 

تكلفة نظام المعلومات 
  المحاسبي و التكالیفي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التجھیزات*

  البرامج*

  الشبكات*

  الخبراء*

.......... *  

*  

* 

تكلفة القائمین على 
  التشغیل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رواتب المحاسبین*

رواتب أمناء *
  المستودعات المختلفة

رواتب القائمین على * 
IT  

..........*  

*  

*  

 أسلوب التكلفة الراجعة

 تخفیض التكالیف ت تخفیض اإلجراءا

   ة والتكالیفیةأثر أسلوب التكلفة الراجعة في نظام المعلومات المحاسبی ) 11( شكل رقم 
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الوسط المحـيط  ت المنشأة من جهة وبين المنشأة والوصل الرئيسية بين إدارا فهو صلة   ، تنافسيةميزة  
، كما يشكل أحد األنظمة الفرعية الهامة لنظام المعلومات الشامل فـي المنشـأة            ، بها من جهة أخرى   

ت ومـا فشأن المعلومات المحاسبية شأن أي معل     ، ونجاحه يعتمد على تكامله مع بقية األنظمة األخرى       
  .عدم التأكد لدى متخذ القرار تخفيض مخاطرأخرى يتمثل في زيادة المعرفة و

لكي يؤدي نظام المعلومات المحاسبية دوره بشكل فعال ويساعد المنشأة فـي تحقيـق أهـدافها                
  1: تتوفر فيه مجموعة من الخصائص هييجب أن ،اإلستراتيجية وتقوية وزيادة قدرتها التنافسية

علومات المحاسبية درجة عالية من الدقة والسرعة في معالجـة البيانـات            أن يحقق نظام الم    - 1
 .المالية عند تحويلها إلى معلومات محاسبية

 .أن يقوم بتزويد اإلدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية وفي الوقت المناسب التخاذ القرار - 2
 . المنشأة أن يزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحقيق الرقابة والتقييم ألنشطة - 3
 .أن يزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة من أجل عملية التخطيط  - 4
 في استرجاع المعلومات الكمية والوصفية المخزنة في قواعد بياناته          " ودقيقا "أن يكون سريعا   - 5

 .عند الحاجة لها 
 .أن يتمتع بالمرونة الكافية لتحديثه ليتالءم مع التغيرات السريعة أو الطارئة للمنشأة  - 6

 

لمحاسـبية بتقـديم   ذلك فإن نجاح القرار وزيادة كفاءته يعتمد على نجاح نظام المعلومـات ا      ل
وعدم تقديمه ذلك يعني تحمل المزيد من التكاليف التي         ، مناسبة وفي الوقت المناسب   معلومات كافية و  

  .على كافة أنشطة المنشأة وهو ما يؤدي إلى إضعاف مركزها التنافسي " من شأنها أن تؤثر سلبا
  2:فالميزة األساسية لالستخدام األمثل لنظام المعلومات المحاسبية تتمثل في 

 .التكيف األفضل مع البيئة المتغيرة  - 1
 .اإلدارة األفضل للعمليات طويلة األجل  - 2
 من التنافسمرتفعة تحقيق درجة  - 3

لبيئة التنافسـية  لمعطيات ا" لمحاسبية الذي ال يلبي حاجة اإلدارة من المعلومات تبعا فنظام المعلومات ا  
 ".من أجل وضع االستراتيجيات بما يكفل تحقيق ميزة تنافسية هو نظام متقادم حتما

                                                             
  .59ص  ، 2001، 1ط ،األردن ، دار وائل للنشر والتوزیع  ، نظم المعلومات المحاسبیة، محمد یوسف الحفناوي  1

2 Elena Urquía Grande , Raquel Pérez  Estébanez, &Clara Muñoz Colomina,"The Impact of Accounting 
Information Systems (AIS) on performance measures: empirical evidence in Spanish SMEs", The 
International Journal of Digital Accounting Research Vol. 11, 2011, P 27.  
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وقد أتاحت التطورات في مجال التقنيات إمكانية اسـتخدام وتوليـد المعلومـات المحاسـبية           
وهو ما دعـا المنشـآت إلـى وجـوب     ،  في بيئة شديدة التنافستأكدلتعامل مع ارتفاع درجة عدم ال     ل
وانعكاس ذلـك   ، الرتباطه المباشر بالنتائج المالية للمنشآت    " نظرا، حديث نظام معلوماتها المحاسبية   ت

 بأن اعتماد نظام اإلنتاج اآلني والتبـادل االلكترونـي          Nicolaou1حيث أكد   ، على الموقف التنافسي  
 التـي يمكـن أن      ن إلستراتيجية التصـنيع    بعدان هاما  في عمليات المحاسبة واإلنتاج يمثالن    للبيانات  

يؤدي بدوره إلـى تحقيـق      قد  وهو ما   ، تساعد المنشأة على االستجابة لمتطلبات بيئة التصنيع الحديثة       
  .ميزة تنافسية 

          يرى الباحث أن الدور الرئيسي لنظام المعلومات المحاسبية في تحقيق ميزة تنافسية للمنشـأة             
زمن إنجاز األعمال   يتمثل بتخفيض تكلفة و   ) تكلفة  باإلضافة إلى توفيره معلومات تفيد في خفض ال       ( 

 تتجسد أهمية نظـم المعلومـات       تها وفاعليتها وبالتالي سرعة اتخاذ القرار المناسب حيث       اءوزيادة كف 
  .المحاسبية عند اتخاذ القرارات 

للمعلومـات  " في البيئة التنافسية أداة لقياس التكاليف فقط بل نظاما        لم تعد محاسبة التكاليف     و
يث تتجسد أهمية نظام محاسبة التكاليف فيما يقدمه من معلومات مناسبة وقت الحاجة إليهـا سـواء     ح

ـ   ، االستراتيجيفي الفترة القصيرة أو الطويلة األجل في المستويين التشغيلي و          ة فالمعلومـات التكاليفي
  .تعتبر األساس في اتخاذ القرارات 

  

  2:لمنشأة تعود إلى وقد أشار البعض أن المزايا الرئيسية لنجاح ا
  خلق وتعزيز القيمة  -2لتكاليف لتحقيق الكفاءة     إدارة ا -1

ولكي يتم إدارة التكاليف لتحقيق الكفاءة ال بد من فهم واضح للعالقـات السـببية بـين المـدخالت                   
والمخرجات وبذلك تتمكن اإلدارة من اتخاذ قرارات التسعير وتحديد الربحيـة والحصـة السـوقية               

حيـث   ،  الخ ...خدمة جديدة   / أو تقديم منتج    رارات االستثمارية كإضافة خط إنتاجي جديد       واتخاذ الق 
  .فيما يقدمه من معلومات مستقبلية تبرز قيمة نظام محاسبة التكاليف 

                                                             
1Andreas I .Nicolaou  ,"Adoption of Just- in – Time and electronic data interchange systems and 
perceptions of cost management systems effectivenesss " , International Journal of Accounting Information 
Systems , 3, 2002 ,P 35   
2 Ray R.venkataraman , Jeffrey K .pinto, Cost and Value Management In Projects, john Wiley&Sons , Inc , 
2008 , p 2   
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 عندما تقدم المنشأة منتجاتها وخدماتها لزبائنها بأفضل األسـعار           فيتم خلق وتعزيز القيمة  أما  
 يمكـن أن    تطلب معلومات عن أسعار المنافسين    فتحديد السعر التنافسي ي   ، مع تحقيق الجودة المطلوبة   

كمـا أن تحقيـق الجـودة       ، يقدمها نظام محاسبة التكاليف عن طريق تحليل القوائم المالية للمنافسين         
  .يقتضي بضرورة توافر معلومات تكاليفية قادرة على مواجهة شدة المنافسة 

حيـث  يـرى     ، ة التنافسية تكاليف مع معطيات البيئ    تكيف نظام محاسبة ال     ضرورة هذا يعني 
 مـن   مصمم بشكل مرن يمكن أن يستجيب للمتطلبات العديدة والمختلفـة         التكاليف  النظام  البعض أن   

على التكيف مع التغيرات التي تحدث فـي بيئـة األعمـال والمنشـأة     " المعلومات ألنه سيكون قادرا 
  1.نفسها

ة التكاليف يشكل حجر الزاويـة الـذي  تبنـى عليـه             والبد أن نذكر أخيرا أن نظام محاسب      
مخرجات نظام المحاسبة المالية أي قائمة الدخل والمركز المالي وبالتالي فإن دقة وصحة معلومـات               

  .هذا النظام تعزز الثقة في تقارير المحاسبة المالية 
  

  :مثل بما يلي يرى الباحث أن دور نظام محاسبة التكاليف في تحقيق ميزة تنافسية للمنشأة يت
  سهولة الحصول على المعلومات المناسبة بالدقة المطلوبة وقت الحاجة إليها وألغراض 

 . الموثوقية بعبارة أخرى أن يتصف بالمرونة وو، مختلفة

  من خالل إجراءاته وعملياته يساهم في تخفيض التكاليفأن . 
 

دة المنشأة فـي تحقيـق أهـدافها        وبالتالي يجب أن ينصب تركيز نظام محاسبة التكاليف على مساع         
  .اإلستراتيجية بدعم موقفها التنافسي بقوة بما يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية  

البيئية الحديثة يجب عليها العمل علـى      لتحقيق موقع تنافسي في ظل المتغيرات       تسعى   فالمنشآت التي 
ة المطلوبة وذلـك مـن خـالل        الخدمة  بالجود  / تخفيض تكاليفها بأقل من منافسيها مع تقديم المنتج         

اليف البحث عن األساليب والطرق المالئمة والتي قد تكون تغيير طريقة العمل بهدف القضاء على تك              
حة للمنشـأة   حيث يشترط لعملية تخفيض التكلفة استخدام الموارد المتا       ، األنشطة التي ال تضيف قيمة    

  .فسي الذي يؤدي إلى تعزيز المركز التنا بكفاءة وفعالية األمر
  

                                                             
1 Radmila Jablan Stefanović, Blagoje  Novićević, Flexibly Designed Cost Accounting Information System-
Reliable Support To Modern Company Management ,Economics and Organization , Vol.9 , N.1 , 2012,    
P 54   



    امليزة التنافسية وعالقتها بأسلوب التكلفة الراجعة واهليكل املعلوماتي  والتكاليفي                                                                           الفصل الرابع
 

 
 

70

كما أن اعتماد المعلومات المقدمة من نظام محاسبة التكاليف تساعد فـي اتخـاذ القـرارات                
المرونة بما  اليف على مستوى عال من التنظيم و      اإلستراتيجية وعليه يجب أن يكون نظام محاسبة التك       
  .موثوقة ة ويثة لضمان تقديم معلومات دقيقيتالءم مع المتطلبات اإلستراتيجية لبيئة التصنيع الحد

تكـارات  وعلى الرغم من أن نظام التكاليف ال يستطيع أن يلعب الدور األساسي في إنشاء و تنفيذ االب     
  1.التغيرات التكنولوجية لكن يجب أن يتولد من مخرجاته الدافع إلى تحسين األداء التصنيعيو

اء العديـد مـن     تحسـين أد  ت نظام المحاسبة المالية ل    باإلضافة إلى ذلك يتم استخدام معلوما     
بشـكل  حيث أصبحت المعلومة    ) الخ  ......  تسويق   – إنتاج   –تخطيط  ( األنشطة المرتبطة بالمنشأة    

 إذا ما تـم اسـتغالله   – يؤدي "استراتيجيا" التكاليفية بشكل خاص مورداعام والمعلومات المحاسبية و   
تطوير نظـم المعلومـات      إلى اتخاذ قرار رشيد وهو ما يتطلب ضرورة االهتمام ب          –بالشكل األمثل   

وفي الوقت المناسب وهو مـا يـؤدي        ول على المعلومات بأقل التكاليف      التكاليفية للحص المحاسبية و 
  .  بدوره للحصول على ميزة تنافسية 

  

  :فة الراجعة في الميزة التنافسيةأثر أسلوب التكل": ثالثا
اجعة أن تطبيقـه يـؤدي    الباحث من خالل األدبيات التي تحدثت عن أسلوب التكلفة الر          يرى

  :إلى تحقيق العديد من المنافع وذلك لألسباب التالية 
  .تطبيق النظام اآلني وهو ما يستلزم بالضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة - 1
تحقيق رضا العمالء من خالل السرعة في  تقديم المعلومات الالزمة لهم عند التعاقد علـى                 - 2

المنتجات لهم حسب الجودة المطلوبة وفي المواعيد المتفـق         تنفيذ الطلبية باإلضافة إلى تسليم      
 .عليها

 .تحقيق وفر في وقت أداء العمليات المحاسبية - 3
تضاؤل حجم األخطاء المالزمة إلدخال البيانات المحاسبية وتشغيلها نتيجة اختصار الكثيـر             - 4

 .من تلك البيانات 
ت المتبعة بغية تحقيـق خفـض   اإلجراءالتركيز لتبسيط النظم والسياسات و  تؤدي إلى تحول ا    - 5

 . حقيقي في التكاليف
 .تحقق النتائج المطلوبة بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة - 6

                                                             
 .328ص  ، 2000عام ، جامعة االسكندریة  ، داریة المتقدمةالمحاسبة اإل، أحمد حسین علي حسین  1
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  .وينتج عن هذه المنافع كلها قدرة المنشأة على تقوية الوضع التنافسي ودعم تحقيق ميزة تنافسية
 أو أن   باإلضافة إلى ذلك يرى الباحث أنه ليس بالضرورة أن تخفض المنشأة مـن تكاليفهـا              

بل ال بد لها من البحث عـن أسـاليب          ) تكاليف أو نوعية المنتجات فقط      ( تتميز باألساليب النمطية    
 تستثمر كـل مـا يسـتجد مـن     أنب على  المنشآت األخرى تطبيقها و جديدة قد ال تستطيع أو يصع     

علـى أن   ....  في نظم المعلومات أو اإلنتاج أو التكاليف         "طرق على أي صعيد كان سواء     أساليب و 
  .اليب هو أسلوب التكلفة الراجعةمن أحد هذه األسيتوافق ذلك وإمكانياتها المتاحة و

إذ يمكن للمنشآت أن تحقق منافع كل من إستراتيجية قيادة التكلفة وإستراتيجية التميز بالدمج بينهمـا                
 تخفـيض  من خالل إتباع أسلوب التكلفة الراجعة الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض التكلفة مـن خـالل   

تكلفة نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات التكاليفية حيث يتم اختصار الكثير من اإلجراءات             
" ول وعـددا  أط" المحاسبية وهي ما تستغرق وقتا    التي تتطلبها العملية اإلدارية واإلنتاجية و     والتقارير  

  .أكثر من المورد البشري
تجابة السريعة والمرونة اتجاه العميـل سـواء فـي    تحقق المنشأة التميز من خالل االسكما و    

تحديد تكلفة المنتج عند االتفاق على طلب العميل أو في تسليم المنتج له وهو ما يـؤدي إلـى قـدرة            
المنشأة على المزاحمة وبقوة في السوق التنافسية وتمكنها من تحقيق ميزة أو مزايا تنافسية تتفوق بها                

سلوب بمـا   تطوع هذا األ  أن المنشأة هي من تكيف و     " علما ،ة المنافسة ها من المنشآت المماثل   على غير 
المحافظة عليها مـن     ويؤدي إلى تكوين ميزة تنافسية و      أهدافها اإلستراتيجية يحقق مصالحها و  يخدم و 
  .التقييم المستمر ألنشطتها كافةخالل 
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  :اتمةخ
 جعل تحقيق ميـزة تنافسـية       ماعلى المنشآت مواجهة التحديات م     فرضتالبيئة المتغيرة   إن  

فقـد أصـبحت   ، خاصة أن التميز لم يعد يقتصر على تميز المنتجات في حد ذاتهـا         ،ال بد منه  " أمرا
  .صعب التقليد من قبل منافسيهاالمنشآت تبحث عن التميز الشامل و

كمـا تنـاول    ، قهـا  وقد تناول هذا الفصل مفهوم الميزة التنافسية وأنواعها ومصـادر تحقي          
لهيكل باإلضافة إلى أنه تطرق إلى أثر أسلوب التكلفة الراجعة في ا          ، جودة الميزة التنافسية  ومحددات  

 الميزة  فيأسلوب التكلفة الراجعة    والتكاليفي و لهيكل المعلوماتي   أثر كل من ا   و،  والتكاليفي المعلوماتي
  .التنافسية

  
  

...................................  
.............................  

................  
......  
...  
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   الخامس الفصل
  الدراسة الميدانية 

  

  تصميم الدراسة الميدانية: المبحث األول
  مجتمع وعينة الدراسة": أوال

  أسلوب جمع البيانات": انيثا
  صدق وثبات االستبانة ": اثالث

   المستخدمة في الدراسةاإلحصائيةاألساليب ": ارابع
  

   حصائي التحليل اإل:المبحث الثاني
  موغرافية لعينة الدراسةالخصائص الدي": أوال
  اختبار الفرضيات":"ثانيا
  النتائج": ثالثا
  التوصيات": ارابع
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  لمبحث األولا
   تصميم الدراسة الميدانية

  

 أسلوب جمـع البيانـات    إلىإضافة يهدف هذا المبحث إلى تحديد مجتمع وعينة البحث،   
لتحديد مجتمـع البحـث    لى فقرات، خُصصت األو   خمسة المبحث في    تم عرض   قد، و هاوتحليل

 األداة وثباتهـا،    لصـدق   ثالثـة الصصـت    وخُ  ألسلوب جمع البيانات،   نيةالثاو وعينة الدراسة، 
  .لألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ةلرابعوا

  

  :دراسةالوعينة  مجتمع ":أوال
  :يتكون مجتمع الدراسة من أربع فئات أساسية هي      
 عـن   ة المسـؤول    المالية في المنشأة وهي   اإلدارةمثل عصب   لتي ت هي الفئة ا   و :المدير المالي  -1

التمويـل   وعالقة المنشأة بكل من العمالء ومصادر   ، التخطيط ووضع االستراتيجيات المالية   
وكذلك معرفة تكلفة الوحدة الواحدة مـن أجـل   وتوجيه االستثمار ووضع األنظمة المحاسبية   

كلية التي ستقابل اإليرادات من بيع الوحدات التامة   ، وكذلك مقدار التكاليف ال    التسعير تقرارا
 .من اإلنتاج

ة مباشر على قسم التكـاليف فـي المنشـأ    وهي الفئة التي تعنى باإلشراف ال   :مدير الحسابات  - 2
ـ اإلجمالية للتكاليف اإلنتاجية الخاصة بالمنشـأة،   نتاجية، حيث تقوم بوضع التقارير   اإل  يوه

ية ورفع التقـارير    البيانات المحاسبية وإعداد القوائم المال   معالجةالجهة المسؤولة عن توفير و   
  .للمدير المالي

التسجيل المحاسبي لتـدفقات   باإلثبات و وهي الفئة التي تعنى بشكل مباشر    :محاسب التكاليف  -3
، ولديها األرقام التفصيلية عـن العمليـة اإلنتاجيـة   ليف على المستوى اإلنتاجي المباشر   التكا

 . التكاليف وتخفيضهاوضع المعايير الالزمة لضبط عمليات ضافة إلى باإل، وأسس حسابها

تطوير المنتجات وخفـض   ، اإلنتاج عن التخطيط وبرمجة   ةمسؤولهي الفئة ال   و: اإلنتاجمدير    -4
  .ليفها و تبسيط عملياتهاتكا
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 مجتمـع   تشكلباعتبارها األربع الفئات  من فئة كل مناختيارها  تم فقدالدراسة  عينة أما   
  1:حيث تم اعتماد المعادلة التالية، واإلنتاجيةالمحاسبية  بيئة ال
  

  
  :حيث

  .حجم العينة: )ن(
  %).50(نسبة الحد األقصى لتوافر الخصائص المطلوب دراستها في أي مجتمع وتساوي : )ق(
  %).5(نسبة الخطأ المسموح به : )د(
وبذلك تكون %) 95(اره وهو الدرجة المعيارية المقابلة لمعامل الثقة الذي تم اختي: )م.د(

  ).1.96(الدرجة المعيارية المقابلة تساوي 
 وبالتعويض في المعادلة السابقة يكون حجم ،"فردا) 130(حجم مجتمع البحث ويساوي : )1ن(

أفراد العينة في المنشآت الصناعية في  على"استبيانا) 97(قد تم توزيع و ،"فردا) 97(العينة 
كما هو موضح بالجدول ، ياستمارة صالحة للتحليل اإلحصائ) 83(محافظة حلب، وتم استرداد 

   ):1(رقم 
  

  عدد االستبانات الموزعة، المستوفاة، المستخدمة في التحليل ونسبة االستجابة) (1الجدول رقم  

  
  البيان

عدد قوائم 
  االستقصاء

القوائم  عدد
  المستوفاة

الصالحة  القوائم
  لتحليلل

نسبة 
  االستجابة

  % 85.5 83 90  97  المجموع

  .من إعداد الباحثالجدول : المصدر              
  

ن نسـبة   أ، وبالتـالي يمكننـا القـول   % نالحظ من الجدول أن نسبة االستجابة بلغـت   85.5 
  .  االستجابة جيدة إلجراء التحليالت اإلحصائية على العينة

  
                                                

  .139ص، 1994 مكتبة جامعة عین شمس بالقاھرة، ،مصر، اإلحصاء وبحوث العملیات محمد فتحي علي، 1
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  : أسلوب جمع البیانات":انیثا
 لتغطـي متغيـرات الدراسـة   صممت خاصة ةستبانالبيانات األساسية بواسطة اجمعت   

  :هيو ثالثة أقسام  االستبانة إلىتوقد قسموأبعادها، 
 تعريف األشخاص الخاضـعين لالسـتبيان بموضـوع   إلىمقدمة بسيطة تهدف    : القسم األول 

  .الدراسة والجامعة المشرفة عليها ومعدها 
لك للمساعدة على فهـم أسـئلة   ذوتوضيح للمصطلحات المستخدمة في الدراسة    : القسم الثاني 

  .االستبيان
التي تتعلق بمتغيرات الدراسة وفـق المحـاور    االستبيان و   أسئلةيتضمن محاور    : لقسم الثالث ا

  :التالية 
  : عامةمعلومات: المحور األول

، القطاع الذي تعمـل بـه   و  مثل اسم المنشأة،المتعلقةمجموعة من البيانات يحتوي على   
   .العمر، والمؤهل العلمي، والتخصص الوظيفي، وسنوات الخبرةوالنشاط الصناعي، و

  : أسلوب التكلفة الراجعة: المحور الثاني
ه  هذ تصميمتم    وقد   بأسلوب التكلفة الراجعة    يحتوي على مجموعة من العبارات المتعلقة   

   .X  بالرمز المتغيرأسئلةحيث تم ترميز ، العبارات لتالئم أغراض الدراسة
الرجوع إلى األدبيات النظرية والمراجع األخرى المتعلقة بالموضوع لتكـوين    ب وقد قام الباحث   

  .العبارات المتعلقة بهذا المتغير 
  :يالتكاليفو المعلومات المحاسبي نظام: المحور الثالث

نظام محاسبة   نظام المعلومات المحاسبي و   بيحتوي على مجموعة من العبارات المتعلقة   
   .T  بالرمز المتغيرأسئلةحيث تم ترميز ، لتالئم أغراض الدراسةا صميمهالتي تم تالتكاليف 

األدبيـات     إلى الرجوع من خالل  االستقصاء   قوائموقد قام الباحث باالعتماد بشكل أساسي على   
المتعلقة بالموضوع لتكوين العبارات المتعلقة بهذا المتغير مع إجراء    النظرية والمراجع األخرى   

  .يرات الالزمةيبعض التغ
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  : الميزة التنافسية: المحور الرابع
يحتوي على مجموعة من العبارات المتعلقة بالميزة التنافسية التي تم تطويرهـا لـتالئم   

   . Y بالرمز المتغيرأسئلةأغراض الدراسة، حيث تم ترميز 
وقد قام الباحث باالعتماد بشكل أساسي على قوائم االستقصاء من خالل الرجوع إلى األدبيـات   

ية والمراجع األخرى المتعلقة بالموضوع لتكوين العبارات المتعلقة بهذا المتغير مع إجراء   النظر
  . بعض التغييرات الالزمة

، كما اعتمد الباحث على اختيار مقياس ليكرت الخماسي لإلجابة على أسئلة االسـتبيان   
يـاس ليكـرت   لمق" حيث تقابل كل عبارة من عبارات االستبيان قائمة تحمل خمسة خيارات وفقا   

و من أجل   ) غير موافق بشدة   ، غير موافق ، محايد، موافق، موافق بشدة :( مرتبة كاآلتي   الخماسي
، )5(موافـق بشـدة   : كـاآلتي ) تثقيـل (المعالجة اإلحصائية فقد تم إعطاء كل خيار درجة معينة 

    ).1(غير موافق بشدة، )2(غير موافق، )3(محايد، )4(موافق
  

  :انة االستبوثبات صدق" : اثالث
تم التأكد من صدق االستبانة بواسطة التحكيم، حيث عرضت االستبانة على محكمـين   

قسم المحاسبة واإلحصاء، وُأخذ بـآرائهم وأجريـت    في متخصصين من أساتذة كلية االقتصاد   
 أما ثبات االستبانة فتم التأكد منه باستخدام معامل االتساق الداخلي   . لالستبانة التعديالت المناسبة 

Cronbach's Alpha ) 2( كما في الجدول رقم)– كرونباخ معامل ألفا(.  
  ألسئلة االستبانة كرونباخ -ألفامعامل  قيمة ( 2 )  مرقالجدول    

 كرونباخ  –ألفا  قيمة  المحور
  %82  أسلوب التكلفة الراجعة

  %81  الهيكل المعلوماتي والتكاليفي
 %79  الميزة التنافسية

 % 93   االستبانةأسئلةإجمالي 
  . باالعتماد على نتائج التحليل االحصائيمن إعداد الباحثالجدول : المصدر                            
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سئلة المتعلقة بأسـلوب التكلفـة   أل كرونباخ ل   - أن قيمة ألفا   (2)ول رقم   يتضح من الجد   
 يالتكـاليف  و سـبي لومات المحا ، أما بالنسبة لألسئلة المتعلقة بنظام المع    %82الراجعة قد بلغت   

، أما 79 % كرونباخ لألسئلة المتعلقة بالميزة التنافسية - ألفا  في حين بلغت قيمة، %81بلغت 
 وجميع هذه النسب نسب عالية جداً، مما يشير 93 %بالنسبة إلجمالي أسئلة االستبانة فقد بلغت 

 بة المقبولة إحصـائياً أن النسإذ . إلى وجود عالقة اتساق وارتباط عالي بين عبارات االستبانة
  .منها" جزءا المحاسبية الدراسات التي تعد العلوم االجتماعية وفي) %60(تبلغ 

  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: "ارابع
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها اعتُمـد علـى مجموعـة مـن األسـاليب   

تها، وتم الحصـول علـى النتـائج باسـتخدام   اإلحصائية بما يتالءم مع طبيعة الدراسة وتوجها   
، وتمثلت األساليب اإلحصائية المسـتخدمة علـى   SPSSالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   

  :النحو اآلتي
  

لفقـرات  االتسـاق  درجة لقياس وذلك  :Cronbach's Alpha )رونباخك - ألفا(اختبار  -1
  .االستبانة وجميع أسئلة ،الدراسةمتغيرات 

لوصـف   : Descriptive Statistic Techniquesليب اإلحصـائية الوصـفية   األسـا  2-
  .متغيرات الدراسة

  Percentages                        & Recurrences.التكرارات والنسب المئوية -

                                    Inferential Methods :األساليب االستداللية -3
لقياس قوة العالقة بين متغيـرات   : )P )Pearson Correlation معامل االرتباط بيرسون -

 إذ كلمـا   . بين المتغيرات للتعرف على قوة واتجاه ومعنوية العالقة   و .الدراسة المستقلة والتابعة   
اقتربت قيمة معامل االرتباط من الواحد الصحيح كلما دّل ذلك على قوة االرتبـاط، كمـا تـدل   

  . عكسيةهاة طردية وتدل اإلشارة السالبة على أناإلشارة الموجبة على أن العالق
عد اسـتبعاد   ين ب العالقة بين متغيرإليجاد : ( Partial Correlations ) االرتباط الجزئي -

( Control ) عن هذه العالقةأثر متغير أو أكثر .  
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 قلة علىلمعرفة تأثير المتغيرات المست :)Linear Regression( االنحدار الخطي البسيط  -
 B   Unstandardized Coefficientsاستخدام درجة التأثير من خالل التابعة، وذلك المتغيرات

  .R2وكذلك معامل التحديد 
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  المبحـث الثـاني
  اإلحصائيالتحليل 

  

  :الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة": أوال
  " : فردا83 والبالغ عددهم دراسةفيما يلي نبين الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة ال

 :توزيع أفراد العينة حسب القطاع -1
وذلـك مـن خـالل   ،  القطـاع   توزيع أفراد العينة وفق   ) 3(يوضح الجدول التالي رقم   

  :وكانت النتائج كما يلي، التكرارات والنسب المئوية 
  توزيع أفراد العينة وفق القطاع) 3(الجدول رقم                         

  النسبة المئوية  التكرار  اعالقط
  41.0  34  عام

  59.0  49  خاص
  100.0  83  المجموع

  اإلحصائيالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل : المصدر
  

الذين يعملون في القطاع العـام يمثلـون مـا    نالحظ أن نسبة أفراد العينة   ) 3(من الجدول رقم   
، وبالتـالي فـإن    %59القطاع الخاص فقد بلغت نسـبتهم   ، أما الذين يعملون في  %41نسبته   
فـي     أساليب العمل واإلنتاج   تتنوع حيث،    العام والخاص    من القطاعين   "لدراسة شملت كال   عينة ا 

 .كل من القطاع العام والخاص
 : حسب النشاط الصناعي العينةأفرادتوزيع  -2

وذلـك مـن   ، لصناعي النشاط ا   توزيع أفراد العينة وفق   ) 4(يوضح الجدول التالي رقم   
  :وكانت النتائج كما يلي، خالل التكرارات والنسب المئوية 
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 توزيع أفراد العينة وفق النشاط الصناعي) 4(الجدول رقم                   

  النسبة المئوية  التكرار  النشاط
  38.6  32  غذائي
  31.3  26  نسيجي
  20.5  17  كيميائي
  9.6  8  هندسي
  100.0  83  المجموع

  اإلحصائيالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل : المصدر                   
  

 نالحظ أن نسبة أفراد العينة الذين يعملون في المنشـآت الغذائيـة بلغـت   )4(من الجدول رقم   
 والنسبة في المنشآت الكيميائية بلغـت   ، %31.3أما في المنشآت النسيجية فقد بلغت   ، 38.6%
وبذلك فقد شملت العينـة   ، % 9.6أما نسبة أفراد العينة في المنشآت الهندسية بلغت   ، 20.5%
التـي تختلـف أسـاليبها اإلنتاجيـة     و  الصناعية للمنشآت في محافظـة حلـب   األنشطة جميع

  .والمحاسبية والتكاليفية
 : حسب العمرةتوزيع أفراد العين -3

وذلـك مـن خـالل   ،  العمـر   قتوزيع أفراد العينة وف   ) 5(يوضح الجدول التالي رقم   
  :وكانت النتائج كما يلي، التكرارات والنسب المئوية 
 توزيع أفراد العينة وفق العمر) 5(الجدول رقم                        

  النسبة المئوية  التكرار  العمر
  10.8  9  30أقل من 

30- 40  30  36.1  
41- 50   29  34.9  

  18.1  15  50أكبر من 
  100.0  83  المجموع

  الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي: المصدر                            
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 سنة يـأتي   40-30بينمن عينة الدراسة عمرهم   % 36.1نجد أن   ) 5(من خالل الجدول رقم   
أن  ويمكن   ، سنة يأتي في المرتبة الثانية   50-41عمرهم بين   % 34.9 بينما   ،في المرتبة األولى   

مدير اإلنتاج    فالمدير المالي ومدير الحسابات و   ،السبب إلى طبيعة عمل فئة عينة الدراسة   عزى   ي
عمله ل إلى المستوى الذي يؤهله للقيام ب   حتى يص   سنوات 10 -7تتراوح بين   خبرة   يتطلب عادة   

 .لإلنتاج مدير للحسابات أو مدير كمدير مالي أو
 :توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي -4

وذلك من خالل   ،  المؤهل العلمي   توزيع أفراد العينة وفق   ) 6(يوضح الجدول التالي رقم   
  :وكانت النتائج كما يلي، التكرارات والنسب المئوية 

 توزيع أفراد العينة وفق المؤهل العلمي ) 6(الجدول رقم                     

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
  6.0  5  ثانوي
  77.1  64  يجامع

  7.2  6  دبلوم
  4.8  4  ماجستير
  4.8  4  دكتوراة
  100.0  83  المجموع

  الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي: المصدر                            
  

ة على مستوى جيـد جـداً مـن   نالحظ أن معظم أفراد عينة الدراس   ) 6(من خالل الجدول رقم   
 من حجـم العينـة   % 77.1فقد شكلت نسبة أفراد العينة الحاصلين على إجازة جامعية    التأهيل،

أما نسـبة   ، قد يعود ذلك إلى تفضيل المنشآت لهذا المؤهل العلمي    و ،وقد حازت المرتبة األولى   
، %7.2علـى التـوالي   فقـد بلغـت   ) دكتوراة، ماجستير، دبلوم(الحاصلين على شهادات عليا   

  ،مـا  "و هي نسبة ضئيلة نوعـا % 16.8ه النسب الثالث السابقة   مجموع هذ و، 4.8%، 4.8%
  %.6.0أما نسبة الحاصلين على الثانوية فقد بلغت و
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، ب لدى أفراد العينة ألداء مهامهم   مستوى التأهيل العلمي المناس   ما سبق يمكن القول أنه يتوفر   م
ه أن يعزز الثقة   له من شأن   هذا ك و، ياناالستبهم على اإلجابة على أسئلة ومحاور   باإلضافة لقدرت 
 .االعتماد عليها في التحليلفي إجاباتهم و

 :توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي -5
وذلـك مـن   ،  التخصص العلميتوزيع أفراد العينة وفق) 7(يوضح الجدول التالي رقم   
  :وكانت النتائج كما يلي، خالل التكرارات والنسب المئوية 

 توزيع أفراد العينة وفق التخصص العلمي ) 7(رقم الجدول                   

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي
  48.0  40  محاسبة
  21.7  18  إدارة

  4.8  4  علوم مصرفية
  19.3  16  هندسة
  6.0  5  أخرى

  100.0  83  المجموع
    التحليل االحصائيالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج: المصدر                           

  

مـن   % 48.0لمحاسبة بلغـت   نجد أن نسبة التخصص العلمي في مجال ا   ) 7( الجدول رقم   من
، وبالتـالي   %21.7كما أن نسبة التخصص العلمي في مجال إدارة األعمال بلغت   ، فئات العينة 

أو  مالي أو مـدير حسـابات    مدير يقومون بمهاممن أفراد عينة الدراسة% 69.7فإن ما نسبته   
دراسة مختصـون بالهندسـة   من أفراد عينة ال   % 19.3 فإن ما نسبته   "وأيضا. تكاليفمحاسب   

  .  االختصاص بمجال عملهمذوي، وبالتالي فهم من  مدير اإلنتاجوهم الذين يقومون بمهام
 : العينة حسب التخصص الوظيفيأفرادتوزيع  -6    

وذلك مـن   ،  التخصص الوظيفي   توزيع أفراد العينة وفق   ) 8(يوضح الجدول التالي رقم   
  :وكانت النتائج كما يلي، خالل التكرارات والنسب المئوية 
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 توزيع أفراد العينة وفق التخصص الوظيفي ) 8(الجدول رقم                  

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص الوظيفي
  22.9  19  مدير مالي

  21.7  18  مدير حسابات
  31.3  26  محاسب تكاليف

  24.1  20  ر انتاجمدي
  100.0  83  المجموع

   الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي: المصدر                  
  

 بالنظام اإلنتاجي لعينة كلهم ذو صلة مباشرة ووثيقةنجد أن أفراد ا) 8(من خالل الجدول رقم 
 .نتائجثقة أكبر في الذا كله أن يعطي وبالتالي من شأن ه، نشأةالتكاليفي للمالمحاسبي وو

 :توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة -7
وذلك من خالل   ،  سنوات الخبرة   توزيع أفراد العينة وفق   ) 9(يوضح الجدول التالي رقم   

  :وكانت النتائج كما يلي، نسب المئويةالتكرارات وال
 نوات الخبرةتوزيع أفراد العينة وفق س) 9(الجدول رقم                   

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة
  15.7  13  6أقل من 

6 -10  24  28.9  
11-15       24  28.9  

  26.5  22  15أكثر من 
  100.0  83  المجموع

  الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي: المصدر                         
  

أن نسبة أفراد العينة الذين يملكون خبرة فـي مجـال العمـل   ) 9( رقم    السابق  الجدول يوضح
، من عينة الدراسة   % 28.9  لكل منهما    بلغت سنة) 15-11( و من    سنوات )10-6(تتراوح من 

 تين النسـب وتعد هـاتين ، %26.5 سنة بلغت نسبتهم 15في حين أن من يملكون خبرة أكثر من   
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 الدراسة مـن ذوي الخبـرات   أن أغلبية أفراد عينة   مؤشر جيد وإيجابي ما دام   وهو   تين   متقارب
  .مما يؤكد مصداقية النتائج، العالية

  

  :اختبار الفرضيات -"اثاني
 الهيكـل فـي    الراجعـة  لتكلفـة سلوب ا أل إحصائية داللة ذو ثرأ  يوجد ال :الفرضية األولى  -أ

  . (0.05)عند مستوى معنوية التكاليفيوالمعلوماتي 
التكلفة الراجعة على الهيكل المعلوماتي   أسلوب   باحث بقياس أثر   الختبار الفرضية قام ال   

  رقـم   كما فـي الجـدول   ،العينة ككل والتكاليفي باستخدام تحليل االنحدار البسيط وعلى مستوى   
)10( ،)11.( 

  

  يألسلوب التكلفة الراجعة والهيكل المعلوماتي والتكاليف معامل االرتباط والتحديد) 10 (الجدول رقم

 R2  F SIGمعامل التحديد   Rامل االرتباط مع  المؤشر

  .000  89.391  .525  .724  القيمة
  حصائيمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اال: المصدر

 

  يأسلوب التكلفة الراجعة والهيكل المعلوماتي والتكاليفنموذج االنحدار ألثر 11) (الجدول رقم 

  الداللة  مستوى المعنوية  المحسوبة    Tمعامل االنحدارB   المتغير
  -----  .000  4.500  1.166  الثابت

  معنوية  .000  9.455  .743  التكلفة الراجعة
  من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي:          المصدر

  

  : السابقين )11(و ) 10(يتضح من الجدولين
 F   ـ   وهي معنوية عند مستوى   0.05) 89.391( تساوي   أن قيمة  أن المتغيـر   ي مما يعن

الهيكـل المعلومـاتي   ( صالح للتنبؤ بالمتغير التابع   ) أسلوب التكلفة الراجعة   ( المستقل   
 ).والتكاليفي

    بلغت قيمة معامل االرتباطR )0.724(    0.05، وهو أقل من   0.000وبمستوى داللة ،
لتكاليفي عالقـة    التكلفة الراجعة والهيكل المعلوماتي وا   أسلوبمما يعني أن العالقة بين   
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علـى   " هذا يعني أن تطبيق أسلوب التكلفة الراجعة ينعكس ايجابيا   و، جيدةهي   طردية و 
 .الهيكل المعلوماتي والتكاليفي 

    وبلغت قيمة معامل التحديدR2) 0.525 (   سلوب التكلفة الراجعة   أتطبيق   أن   وهذا يعني
هذا يعني أن   و) 0.525(ة   إيجابي في الهيكل المعلوماتي والتكاليفي بقيم    يؤدي إلى تغير   

  االيجـابي من التغيـر % 53يفسر ما نسبته ) أسلوب التكلفة الراجعة   (المتغير المستقل   
ترجع إلى   % 47أن نسبة   و، )لهيكل المعلوماتي والتكاليفي   ا( الحاصل في المتغير التابع   

نة  دقة اختيار العي   متغيرات أخرى لم تكن موضوع الدراسة أو إلى األخطاء الناتجة عن   
 .غيرها من العوامل و

    كما بلغت قيمة درجة التأثيرB )0.743 (   أسلوب   التغير الذي يحصل في تطبيق   أن   أي 
 الهيكل المعلوماتي والتكـاليفي وبقيمـة   يؤدي إلى التغير اإليجابي في   سالتكلفة الراجعة   

ـ    و ،)0.743( ن يمكن توضيح العالقة االنحدارية بين المتغير المستقل والمتغير التابع م
 :خالل معادلة نموذج االنحدار التالية

T = 1.166 + 0.743 ( X)  
 ال: والتـي تـنص   رفض فرضية العدم    يتم   السابقة نتائج التحليل اإلحصائي   وبناء على      

عنـد    التكـاليفي  و المعلومـاتي  الهيكل في الراجعة لتكلفةسلوب ا أل إحصائية داللة ذو ثرأ يوجد
 إحصـائية  داللـة  ذو أثـر  يوجد: ية البديلة و التي تنصو قبول الفرض(0.05) ةمعنوي مستوى

  .(0.05) معنوية عند مستوىالمعلوماتي و التكاليفي  الهيكل في الراجعة ألسلوب التكلفة
  

 تحقيـق  في والتكاليفي المعلوماتي للهيكل إحصائية داللة ذو ثرأ يوجدال   :الفرضية الثانية  -ب

 . (0.05)عند مستوى معنويةية تنافس ميزة

علـى الميـزة    الهيكل المعلوماتي والتكـاليفي   والختبار الفرضية قام الباحث بقياس أثر       
كما في الجدول رقـم   ، التنافسية باستخدام تحليل االنحدار البسيط وعلى مستوى العينة ككل   

)12( ،)13.( 
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  التنافسيةالميزة للهيكل المعلوماتي والتكاليفي و معامل االرتباط والتحديد12) (الجدول رقم 

 R2  F SIGمعامل التحديد   Rمعامل االرتباط   المؤشر

  .000  169.530  .677  .823  القيمة
  من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي: المصدر

 

  لهيكل المعلوماتي والتكاليفي على الميزة التنافسيةنموذج االنحدار ألثر ا13)  (الجدول رقم 

  الداللة  مستوى المعنوية  المحسوبة   T  حدارB معامل االن  المتغير
  ----  .794  .261  .069  الثابت
  معنوية  .000  13.020  .952  والتكاليفي الهيكل المعلوماتي

  من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي:         المصدر
  

  : السابقين )13(و) 12(يتضح من الجدولين
 F   مما يعني أن المتغيـر   وهي معنوية عند مستوى   0.05) 169.530( تساوي   أن قيمة 

الميـزة   (   متغير التـابع   صـالح للتنبـؤ بـال   ) الهيكل المعلوماتي و التكاليفي   ( المستقل
 )التنافسية

    بلغت قيمة معامل االرتباطR) 0.823 (   0.05، وهو أقل من   0.000وبمستوى داللة ،
  الميزة التنافسية عالقة طرديـة   كاليفي و لتمما يعني أن العالقة بين الهيكل المعلوماتي وا   

علـى   "  ايجابيـا   وهذا يعني أن الهيكل المعلوماتي والتكاليفي يـنعكس   ، "هي جيدة جدا   و
 .الميزة التنافسية

  وبلغت قيمة معامل التحديدR2 )0.677(    الهيكـل     فـي حسـين وهـذا يعنـي أن الت
ـ   زة التنافسية المييؤدي إلى التغير اإليجابي في   المعلوماتي والتكاليفي س     )0.677(ة  بقيم

% 68يفسر مـا نسـبته   ) الهيكل المعلوماتي والتكاليفي   (وهذا يعني أن المتغير المستقل   
ترجع إلـى   % 32أن نسبة   و، )الميزة التنافسية ( ر التابع   من التغير الحاصل في المتغي   

عينة لمتغيرات أخرى لم تكن موضوع الدراسة أو إلى األخطاء الناتجة عن دقة اختيار ا   
 .غيرها من العوامل و

    كما بلغت قيمة درجة التأثيرB) 0.952 (   الهيكل المعلوماتي والتكـاليفي    تحسينأي أن 
يمكن  و ،)0.952( وبقيمة   الميزة التنافسية  يؤدي إلى التغير اإليجابي في   سبوحدة واحدة   
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لة نموذج   توضيح العالقة االنحدارية بين المتغير المستقل والمتغير التابع من خالل معاد   
 :االنحدار التالية

Y = 0.069 + 0.952 (T)  
 ال:تم رفض فرضية العدم والتي تـنص   وبناء على النتائج السابقة والتحليل اإلحصائي ي   

عند مسـتوى   تنافسية    ميزة تحقيق في والتكاليفي المعلوماتي إحصائية للهيكل  داللة ذو  ثرأ يوجد

 إحصـائية للهيكـل    داللـة  ذو ثرأ يوجد :تي تنصالووقبول الفرضية البديلة  ، (0.05) ةمعنوي

     .عند مستوى معنوية (0.05)تنافسية  ميزة تحقيق في والتكاليفي المعلوماتي
  

 ميـزة  تحقيق في الراجعة لتكلفةسلوب ا أل إحصائية داللة ذو ثرأ يوجد ال:ةالفرضية الثالث  -ج

  . (0.05) عند مستوى معنوية تنافسية
 التكلفة الراجعة على الميـزة التنافسـية   أسلوباحث بقياس أثر   الختبار الفرضية قام الب   

  ).15(، )14 ( رقمكما في الجدول، باستخدام تحليل االنحدار البسيط وعلى مستوى العينة ككل
  

  ألسلوب التكلفة الراجعة و الميزة التنافسية  معامل االرتباط والتحديد )14(        الجدول رقم
 R2  F SIGمعامل التحديد   Rمعامل االرتباط   المؤشر

  .000  262.417  .764  .874  القيمة
 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي: المصدر                 

  

   الميزة التنافسيةعلىأسلوب التكلفة الراجعة نموذج االنحدار ألثر ) 15(الجدول رقم 

  الداللة   المعنويةمستوى  المحسوبة    Tمعامل االنحدارB   المتغير
  -----  .640  .469  .099  الثابت

  معنوية  .000  16.199  1.039  التكلفة الراجعة
  من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي: المصدر         

  : السابقين )15(و ) 14(يتضح من الجدولين
 F   عني أن المتغيـر    مما ي   وهي معنوية عند مستوى   0.05) 262.417( تساوي   أن قيمة

 .)الميزة التنافسية ( صالح للتنبؤ بالمتغير التابع ) أسلوب التكلفة الراجعة ( المستقل 
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    بلغت قيمة معامل االرتباطR )0.874 (   0.05، وهو أقل من   0.000وبمستوى داللة، 
هـي   قة بين أسلوب التكلفة الراجعة والميزة التنافسية عالقة طردية و   مما يعني أن العال   

على الميـزة   " و هذا يعني أن تطبيق أسلوب التكلفة الراجعة ينعكس ايجابيا   ، "ة جدا جيد
 .التنافسية 

    وبلغت قيمة معامل التحديدR2 )0.764(    أسلوب التكلفة الراجعة   تطبيقأن   وهذا يعني 
وهذا يعني أن المتغيـر   ) 0.764( بقيمة   الميزة التنافسية يؤدي إلى التغير اإليجابي في   

من التغيـر الحاصـل فـي   % 76يفسر ما نسبته   ) سلوب التكلفة الراجعة   أ( المستقل   
ترجع إلى متغيرات أخرى لم تكـن   % 24و أن نسبة   ، )الميزة التنافسية ( المتغير التابع   

 .غيرها من العوامل و موضوع الدراسة أو إلى األخطاء الناتجة عن دقة اختيار العينة
    كما بلغت قيمة درجة التأثيرB) 1.039 (التكلفة أسلوب   التغير الذي يحصل في   أن   ي   أ

يمكـن    و  ،)1.039( وبقيمـة   الميزة التنافسية  يؤدي إلى التغير اإليجابي في   سالراجعة   
توضيح العالقة االنحدارية بين المتغير المستقل والمتغير التابع من خالل معادلة نموذج   

 :االنحدار التالية
Y = 0.099 + 1.039 ( X)  

  

 ال:والتـي تـنص    رفض فرضية العدم    يتم    السابقة التحليل اإلحصائي  وبناء على نتائج   
 عنـد مسـتوى   تنافسـية  ميزة تحقيق في الراجعة لتكلفةسلوب ا ألإحصائية    داللة ذو ثرأ يوجد

ألسـلوب   إحصـائية    داللـة  ذو ثرأ يوجد:  وقبول الفرضیة البدیلة و التي تنص،(0.05) معنوية
  (0.05) . عند مستوى معنويةفسيةتنا ميزة تحقيق في الراجعة لتكلفةا
  

تنافسـية بالهيكـل   ميـزة   الأسلوب التكلفة الراجعة و تتأثر العالقة بين ال:الفرضية الرابعة  -د

  . (0.05)المعلوماتي والتكاليفي عند مستوى معنوية
العالقة بين أسلوب التكلفة الراجعـة والميـزة   الختبار هذه الفرضية قام الباحث بقياس   

  .)16(وكانت النتائج كما في الجدول رقم الجزئي االرتباطتخدام  باسالتنافسية
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  رتباط الجزئي بين أسلوب التكلفة الراجعة و الميزة التنافسيةاال) 16(الجدول رقم 

 المتغيرات الضابطة
  يالهيكل المعلوماتي والتكاليف

  أسلوب
  التكلفة الراجعة

الميزة 
  التنافسية

  
  0.710  0.710  معامل االرتباط الجزئي

  SIG  0.000  0.000الداللة 
  

  اإلحصائيمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل : المصدر                 
 

 و بالتالي فإن قيمـة    0.05 أقل من  0.000 نالحظ من الجدول أن قيمة مستوى الداللة    
لتكلفة الراجعـة    ا ألسلوب  هناك تأثير    أن أي" إحصائيامقبولة    )0.710(  الجزئي طاالرتبامعامل   

   . المناسبتنافسية بوجود الهيكل المعلوماتي والتكاليفي ميزة  تحقيقفي
أسـلوب التكلفـة    تتأثر العالقة بين    ال:التي تنص على    و  رفض فرضية العدم   وبناء على ذلك يتم   

ـ   ميزة ال الراجعة و وقبـول   (0.05)  ةتنافسية بالهيكل المعلوماتي والتكاليفي عند مسـتوى معنوي
تنافسية بالهيكـل   ميزة   الأسلوب التكلفة الراجعة و    تتأثر العالقة بين    :التي تنص يلة و ضية البد الفر

    (0.05) . ةالمعلوماتي والتكاليفي عند مستوى معنوي
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  :جــائـنتـال": اثالث
  :إلى الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية " توصل الباحث استنادا

، التكـاليفي المعلومـاتي و    الهيكل في الراجعة ألسلوب التكلفة  ئيةإحصا داللة ذو أثر يوجد - 1
ن قيام المنشآت الصناعية بتطبيق أساليب التصنيع الحديثة يفرض عليها اتبـاع   أ وهذا يعني 

هم تلك الطـرق أسـلوب التكلفـة   أومن ،  الحديثاإلنتاجيطرق محاسبية تالئم بيئة العمل   
جعة في تحسين الهيكل المعلوماتي والتكاليفي فـي   سلوب التكلفة الرا   أحيث يسهم   ، الراجعة
       وذلك من خالل اختصار القيود المحاسبية اليوميـة المتعلقـة بحركـة المخـزون   ، المنشأة

 ومحاسبة   باإلنتاجوكذلك انخفاض عدد التقارير المتعلقة   ، القيام بدمج الحسابات المتعلقة به   و
ها كما أن أسلوب التكلفة الراجعة يمنح مرونـة   التكاليف وزيادة جودة المعلومات التي تحتوي   

 .لنظام المعلومات المحاسبي والتكاليفي
 

 وهـذا   ،تنافسـية  ميزة تحقيق في والتكاليفي المعلوماتي إحصائية للهيكل  داللة ذو ثرأ يوجد - 2
ن االعتماد على هيكل قوي لنظام المعلومات المحاسبي والتكاليفي يسهم بشـكل   أيدل على   

 من خالل وضوح إجراءات النظـام المحاسـبي   الموقف التنافسي للمنشأة   يز   ايجابي في تعز   
مـن   خرى في المنشـأة ف نظم المعلومات األتكامله مع مختلف   بنيته و  تعقيد والتكاليفي وعدم 

شأن ذلك أن يوفر المعلومات المالئمة لمتخذ القرار تساعده في اتخـاذ قـرارات االنتـاج   
  ويدعم مر الذي يزيد   األ، تيجية المثلى لمواجهة المنافسين   والتسعير والتوقف واختيار االسترا   

  . الموقف التنافسي للمنشأةمن
 

ن أ أي، تنافسـية  ميـزة  تحقيـق  في الراجعة لتكلفةألسلوب ا إحصائية    داللة ذو ثرأ يوجد  - 3
سلوب التكلفة الراجعة في المنشآت الصناعية يزيد من القدرة التنافسية للمنشأة فـي   أتطبيق   

وذلك من خالل قيام أسـلوب   ، ال الحديثة ويزيد من فرصة تفوقها على منافسيها   بيئة االعم 
التكلفة الراجعة في العمل على تخفيض عدد األنشطة المحاسبية والتكاليفية التي ال تضـيف   

وبالتالي تخفيض الجهد والوقت المستغرق فـي أداء   ، سلسلة القيمة الخاصة بالمنتج   قيمة في   
سلوب التكلفة الراجعة   أكما يقوم   ، مة في خفض تكلفة المنتج الكلي   العمل المحاسبي والمساه   
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يطور استجابته للمتغيرات التي قـد   المعلومات المحاسبي والتكاليفي و   داء نظام   أفي تحسين   
طراف ذات العالقة بالمنشأة من زبائن وموردين   تحصل في بيئة العمل وتلبي احتياجات األ   

 .ة الصناعيةأمن القدرة التنافسية للمنشاالمر الذي يعزز ، ومقدمي خدمة لها
 

، تنافسية بالهيكل المعلومـاتي والتكـاليفي   ميزة   الأسلوب التكلفة الراجعة و    تتأثر العالقة بين    - 4
التكـاليف   تعزيز قيمة للمنشأة يبرز من خالل الترابط بـين تخفـيض    خلق و   وهذا يعني أن   
ومات المطلوبة لمتخذ القـرار   سهولة الحصول على المعل   والمحاسبية    نشطةاألومنها تكلفة   

 . التنافسيموقفوبالتالي تقوية ال، درجة عدم التأكد والتي من شأنها أن تخفض من
 

  :التوصيات": رابعا
  :يوصي الباحث بما يلي

" ضرورة قيام المنشآت الصناعية عينة الدراسة بتطبيق أسـلوب التكلفـة الراجعـة نظـرا    -1
 اإلنتاجيـة سـاليبها   أتي تفرض على المنشآت تطـوير   للتطور الحاصل في تقنيات التصنيع وال   

  .والمحاسبية والتكاليفية من أجل تحقيق أهدافها االستراتيجية
 

سلوب في   تطبيق أسلوب التكلفة الراجعة لضمان نجاح األ   ل  الالزمة مقوماتالضرورة توفير    -2
  . مزايا تنافسية للمنشآت الصناعيةتخفيض التكاليف وتعزيز تحقيق

 

      اإلنتاجيـة تطـوير مهـارات كوادرهـا    العمل على تنمية و   لى المنشآت الصناعية   يجب ع  -3
إتاحة كافة السبل لكوادرهـا لتـوفير   و ،التكاليف الحديثة واإلنتاجية فيما يتعلق بمفاهيم   المحاسبو

 وبما ينسجم مع ظـروف وطبيعـة   المالئمةيام بإجراء التغييرات المناسبة و   العوامل الممكنة للق   
نشـآت   التكاليف لالنتقال بالم   و  اإلنتاج المفاهيم الجديدة في مجال    و  لتبني األهداف   منشآتنشاط ال 

  . تحقيق وضع تنافسي أفضل منها الذي يمكنلمستوىإلى ا
 

، برمجيـات ، تجهيزات (حاسبيةم المعلومات ال   نظام وفاعلية   العمل على رفع كفاءة   ضرورة    -4
لقصوى من تلك   التقنية الحديثة لضمان االستفادة ا   بما يتوافق والمستجدات   ...) ،أفراد، إجراءات

  .المعلومات في تحقيق األفضلية على المنافسين
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البد وأن تركز المنشآت على تخفيض تكاليف األنشطة التي ال تضيف قيمة ومنها تكـاليف    -5
 .اإلجراءات واألنشطة المحاسبية

 المـدخل األساسـي لوصـول   ضرورة توجيه التركيز على النواحي التكاليفية باعتبارهـا    -6
  .المنشآت إلى مركز متميز في البيئة التنافسية

 

يجب على إدارات المنشآت أن تتمتع بالقدرة المناسـبة  للتعامـل بمرونـة وايجابيـة إزاء    -7
  المتغيرات الداخلية والخارجية والتي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تنافسية المنشأة

  
  

...................... .............
.............................  

................  
......  
...  
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  :المؤتمرات
ر استخدام تقنيات التكلفة و المحاسبة اإلدارية المتقدمـة فـي بنـاء   أث، سليمان سند ، السبوع.1

بحث مقدم للندوة الثانيـة عشـر لسـبل   ، المزايا التنافسية حالة الشركات الصناعية األردنية   
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بحث مقدم للندوة الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية   ، الصناعية
، ية و تحديات القرن الحادي والعشـرين   مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعود   : بعنوان   
   .2010مايو ، 19 -18الفترة 
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  االستبيان  /1/ الملحق رقم            ب      حلجامعة
    اد كلية االقتص

   ةقسم المحاسب
  
  

  :السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته 
  : دراسة للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة بعنوان بإعداديقوم الباحث 

  

  أثر أسلوب التكلفة الراجعة في الهيكل المعلوماتي والتكاليفي
   ميزة تنافسية للمنشأةلتحقيق

  "د من المنشآت الصناعية في سورية  دراسة ميدانية على عد"
  

أمـام   )(نأمل من سيادتكم التكرم باإلجابة على محاور االستبيان بوضع اشـارة   
مـا    دعامة أساسية للبحـث و   إجاباتكمحيث تمثل   ،  التي تمثل وجهة نظركم   اإلجابة

  .يسفر عنه من نتائج 
لن تستخدم إال لغايات البحث   بيانات سوف تعامل بسرية تامة و    ال مع العلم أن جميع   

  .العلمي فقط 
  

  حسن تعاونكم"اشاكر
  الباحث                  إشراف                                                                                                                 

  أخرس الغفور عبد  رزان شهيد.يني     دخالد القط.د
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  :شرح مصطلحات الدراسة 
فلسفة شاملة ومتكاملة للمنشأة في جميع األعمـال    : ) ( Just In Time النظام اآلني  - 1

بما يحقق الميزات التنافسية التي تسعى المنشاة للحصـول   ، من شراء وإنتاج وتسليم وتخزين   
من خالل االستخدام األمثل   ، )التسليم   ، اإلبداع، رونةالم، الجودة، الوقت، الكلفة    (    عليها

للموارد وإزالة جميع النشاطات غير الضرورية التي تؤدي إلى تكبد المنشأة لتكاليف غيـر   
 .ضرورية دون أن تضيف أي قسمة للمنتج

سواء أكـان   ، تقوم فلسفته على ضرورة الوصول إلى مستويات المخزون عند حدها األدنى   
يرتكز علـى عـدد مـن   ، لمواد الخام أو اإلنتاج تحت التشغيل أو اإلنتاج التام   ذلك بالنسبة ل   

  غدارة الجودة الشاملة  ، إبرام عقود طويلة األجل مع موردين ثقاة: العناصر منها 
  

يسـتخدم فـي المنشـآت   ، هو أسلوب لتحديد تكاليف اإلنتاج   :  أسلوب التكلفة الراجعة    - 2
 من الحسـابات واإلجـراءات نتيجـة انخفـاض حجـم   يلغي الكثير ، المطبقة للنظام اآلني   

 وفيه يتم تسجيل مدخالت العملية اإلنتاجية بالتكلفة الفعليـة ومخرجـات العمليـة   ،المخزون
يركز على المخرجات عند تحديد التكاليف ثم يرجع إلى الخلف   اإلنتاجية بالتكلفة المعيارية و   

 .لتحديد تكاليف المبيعات و المخزون إن وجد 
 

المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنشأة إنتاج قيم ومنافع   ة التنافسية   :  الميز - 3
للعمالء تزيد عما يقدمه لهم المنافسون ويؤكد تميزها واختالفها عن هؤالء المنافسـين مـن   
وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز حيث يحقق لهم المزيد من المنـافع   

  .لى ما يقدمه لهم المنافسون اآلخرونالتي تتفوق ع والقيم
  ...ويتم تحقيق الميزة التنافسية من خالل تخفيض التكاليف أو تقديم منتج متميز أو
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  :معلومات عامة ": أوال
 ) اختياري ( اسم المنشأة  - 1

............................................................. 
 :القطاع  - 2

  خاص )  (   -عام    (    ) 
 

 :النشاط الصناعي  - 3

   هندسي       (    ) –    كيميائي(    )  -نسيجي     (    )  –غذائي   )  (     
  

 :العمر  - 4
   سنة  50-41من  (    )  - سنة  40-30من (    )    - سنة 30أقل من (    ) 
   سنة 51أكبر من (    ) 

  

 :المؤهل العلمي  - 5
   ماجستير(    )  -  دبلوم    )  (-جامعي   (    ) -ثانوي  (    ) 
  دكتوراه (    ) 

  

 :التخصص العلمي - 6
  علوم مالية و مصرفية  (    )  - إدارة أعمال (    )  - محاسبة (    ) 
  أخرى  (    )   - هندسة (    ) 

  

 :التخصص الوظيفي  - 7
  محاسب تكاليف (    )  –حساباتمدير (    )  -مدير مالي (    ) 
   اجانتمدير  (    ) 

  

 :سنوات الخبرة  - 8
    سنة15 - 11من   (    ) -سنة 10 -6من   (    ) - سنة 6أقل من (    ) 
    سنة15من  أكثر(    )  
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  :دراسةأسئلة ال : " ثانيا
  :أسلوب التكلفة الراجعة : المحور األول 

ــق العبارات التسلسل  مواف
 بشدة

محايد موافق 
غيـــر 

موافق 

غيــــر 
موافـــق  

 بشدة

1 
شأة سياسة التعاقد طويل األجـل   تفضل المن 

مع موردين ثقاة 
     

2 

تعمل المنشأة أن تصل المواد األولية  فـي   
الوقت المحدد وحسب المواصفات المتفـق   

عليها 

     

3 
المخزون حيث يتم اإلنتاج حسب الطلب

تفضل المنشأة أال تحتفظ بأي نوع من أنواع   
 

     

4 

 تفضل المنشأة دمج حساب مخزون المـواد   

المواد تحت التشغيل 
األولية و مخزون تحت التشغيل في حساب   

 

     

5  
تفضل المنشأة دمج حساب تكلفة العمـل و   
تكاليف التصنيع اإلضافية في حساب تكاليف   

  التحويل 

     

6  
تفضل المنشأة لتحديد تكلفتها بتسجيل تكلفـة   
المدخالت بالتكلفة الفعليـة و المخرجـات   

  بالتكلفة المعيارية

     

 مـن كفـاءة   يزيد أسلوب تحديـد التكلفـة     7
  العمليات المحاسبية 

     

8  
 العديـد مـن   يخفض أسلوب تحديد التكلفة   

 مـوارد بشـرية   -أجهزة( متطلبات العمل   
(.....  

     

يزيد أسلوب تحديد التكلفة من االعتماد على     9
  مقاييس األداء غير المالية 

     

10  
الجـودة فـي    يحقق أسلوب تحديد التكلفـة   

المنتجات والخدمات و يؤدي إلـى تحسـين   
  األداء
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 الكثيـر مـن   يختصر أسلوب تحديد التكلفة     11
  اإلجراءات و المراحل المحاسبية 

     

12  
في الرقابة على   يساعد أسلوب تحديد التكلفة   

  عناصر التكاليف ويقلل من االنحرافات
     

الوقت  في تقليص   يسهم أسلوب تحديد التكلفة     13
  الالزم ألداء األنشطة و المهام المحاسبية

     

  
   :يةالتكاليف وةنظام المعلومات المحاسبي: المحور الثاني 

موافق العبارات التسلسل 
 بشدة

محايد موافق 
غيـــــر 

موافق 

غيــــر 
ـــق   مواف

 بشدة

1  
يوفر نظام المعلومات المحاسـبية فـي المنشـأة   

اض المعلومات المالية والكميـة الالزمـة ألغـر   
  ...التخطيط واإلنتاج والتسويق

          

يقدم نظام المعلومات المحاسبية معلومـات عـن     2  
            .....) جودة –أسعار ( احتياجات العمالء

3  
يقدم نظام المعلومات المحاسبية معلومـات عـن   

 –أسـعار   ( احتياجات المنشأة مـن المـوردين   
  ...)مواصفات 

          

4  
بية والتكاليفي على   يساعد نظام المعلومات المحاس   

تسليم المنتجات للعمالء في الوقت المحدد للتسليم   
  وفق المواصفات المطلوبة 

          

يتصف نظام المعلومات المحاسـبية والتكـاليفي     5
  بالمرونة وسرعة االستجابة ألي تعديل 

          

تساعد إجراءات نظـام المعلومـات المحاسـبية     6
  والتكاليفي في تخفيض التكاليف

          

7  
تتصف أنشـطة نظـام المعلومـات المحاسـبية   
والتكاليفي المطبقة بالوضوح والسـهولة وعـدم   

  التعقيد
          

يتالءم مع أية تغييـرات تطـرأ علـى الهيكـل     8
  التنظيمي
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            يخفض عدد التقارير ويزيد من جودتها ونفعيتها  9

            يساعد على تحسين األداء ويزيد من كفاءته  10

              في تحديد التكاليف بدقةيساعد  11

            تعتمد المنشأة على نظام تكاليفي فعال وكفء  12

تمتلك المنشأة نظام معلومات محاسبي و تكـاليفي     13
            متطور

  
  :الميزة التنافسية : المحور الثالث 

ــق العبارات التسلسل  مواف
 بشدة

محايد موافق 
غيـــــر 

موافق 

غيــــر 
ـــق   مواف

 بشدة

1  
ة بالحصول على المواد األولية بتكلفة   تقوم المنشأ 

أقل من منافسـيها مـع ضـمان المواصـفات   
  المطلوبة 

          

2  
 المنشأة القدرة على تحقيق وفـورات فـي   لدى

التكلفة من خالل تخفيض اإلجراءات والسياسات   
  المتبعة في أنظمتها

          

تقوم المنشأة بتسليم المنتجات للعمـالء حسـب     3
  هاالشروط المتعاقد علي

          

تمتلك المنشأة نظم إنتاجية ومحاسبية ومعلوماتية     4
  مؤتمتة تفي باحتياجاتها

          

            ستخدم المنشأة مواردها المتاحة بكفاءة وفعاليةت  5

            بسعر وجودة مقبولينتقدم المنشأة منتجاتها   6

            عتمد على عمال ذوي مهارة وخبرةت  7

8  
متهـا اإلنتاجيـة و   تقوم بتطوير أساليبها و أنظ   

المحاسبية و المعلوماتية استجابة لمتطلبات بيئة   
  التصنيع الحديثة

          

    تحرص المنشأة أن تتميز بالتكلفـة المنخفضـة     9
  الجودة العاليةو
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  حصائيتحليل اإلالنتائج  / 2/ لحق رقم م
  الفا كرونباخ

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.823 .834 13 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.815 .820 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.789 .791 9 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.927 .928 35 
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  والنسب المئويةتالتكرارا
 

 القطاع

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

معا  34 41.0 41.0 41.0 
 100.0 59.0 59.0 49 خاص

Valid 

Total 83 100.0 100.0  
 
 النشاط

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

 38.6 38.6 38.6 32 غذائي
 69.9 31.3 31.3 26 نسیجي
 90.4 20.5 20.5 17 كیمیائي
 100.0 9.6 9.6 8 ھندسي

Valid 

Total 83 100.0 100.0  
 
 العمر

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

30أقل من  9 10.8 10.8 10.8 
30-40 30 36.1 36.1 47.0 
41-50 29 34.9 34.9 81.9 

51أكبرمن  15 18.1 18.1 100.0 

Valid 

Total 83 100.0 100.0  
 
 التعلیم

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

 6.0 6.0 6.0 5 ثانوي
 83.1 77.1 77.1 64 جامعي
 90.4 7.2 7.2 6 دبلوم
 95.2 4.8 4.8 4 ماجستیر
 100.0 4.8 4.8 4 دكتوراة

Valid 

Total 83 100.0 100.0  
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 التخصص

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

 48.2 48.2 48.2 40    محاسبة  
ة      إدار  18 21.7 21.7 69.9 

مصرفیة     4 4.8 4.8 74.7 
 94.0 19.3 19.3 16    ھندسة
 100.0 6.0 6.0 5    أخرى

Valid 

 Total 83 100.0 100.0  
 
 
 الوظیفة

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

 22.9 22.9 22.9 19 مدیر مالي
 44.6 21.7 21.7 18 مدیر حسابات
 75.9 31.3 31.3 26 محاسب تكالیف
 100.0 24.1 24.1 20 مدیر انتاج

Valid 

Total 83 100.0 100.0  
 
 
 الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

6أقل من  13 15.7 15.7 15.7 
6-10 24 28.9 28.9 44.6 
11-15 24 28.9 28.9 73.5 

15أكثر من  22 26.5 26.5 100.0 

Valid 

Total 83 100.0 100.0  
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  اختبار الفرضية األولى
                               

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .724a .525 .519 .31061 

a. Predictors: (Constant), أسلوب التكلفة الراجعة 
  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 8.624 1 8.624 89.391 .000a 

Residual 7.815 81 .096   
1 

Total 16.439 82    
a. Predictors: (Constant), أسلوب التكلفة الراجعة 

b. Dependent Variable: وماتي والتكالیفيالھیكل المعل  
 
 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.166 .259  4.500 .000 1 

 000. 9.455 724. 079. 743. أسلوب التكلفة الراجعة

a. Dependent Variable: تكالیفيالھیكل المعلوماتي وال  
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  بار الفرضية الثانيةاخت
  

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .823a .677 .673 .29653 

a. Predictors: (Constant), الھیكل المعلوماتي والتكالیفي 

  
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 14.907 1 14.907 169.530 .000a 

Residual 7.122 81 .088   
1 

Total 22.029 82    
a. Predictors: (Constant), الھیكل المعلوماتي والتكالیفي 

b. Dependent Variable: المیزة التنافسیة 

 
 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) .069 .265  .261 .794 1 

 000. 13.020 823. 073. 952. الھیكل المعلوماتي والتكالیفي

a. Dependent Variable: المیزة التنافسیة 
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  لثةاختبار الفرضية الثا
  

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .874a .764 .761 .25327 

a. Predictors: (Constant), أسلوب التكلفة الراجعة 

  
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 16.833 1 16.833 262.417 .000a 

Residual 5.196 81 .064   
1 

Total 22.029 82    
a. Predictors: (Constant), أسلوب التكلفة الراجعة 

b. Dependent Variable: المیزة التنافسیة 

 
 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) .099 .211  .469 .640 1 

لراجعةأسلوب التكلفة ا  1.039 .064 .874 16.199 .000 

a. Dependent Variable: المیزة التنافسیة 
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  اختبار الفرضية الرابعة
 

Correlations 

Control Variables  أسلوب التكلفة

 الراجعة

 المیزة 

 التنافسیة

الھیكل المعلوماتي 

 والتكالیفي

Correlation 1.000 .874 .724 

Significance (2-tailed) . .000 .000 

أسلوب 

التكلفة 

 df 0 81 81 الراجعة

Correlation .874 1.000 .823 

Significance (2-tailed) .000 . .000 

المیزة 

 التنافسیة

df 81 0 81 

Correlation .724 .823 1.000 

Significance (2-tailed) .000 .000 . 

-none-a 

الھیكل 

المعلوماتي 

 df 81 81 0 والتكالیفي

Correlation 1.000 .710  
Significance (2-tailed) . .000  

أسلوب 

التكلفة 

  df 0 80 الراجعة
Correlation .710 1.000  
Significance (2-tailed) .000 .  

الھیكل 

المعلوماتي 

 والتكالیفي

المیزة 

 التنافسیة

df 80 0  
a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations. 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Abstract 
 
Subject: The Effect of Backflush Costing Method in the Informatic and 
Cost Structure for Achieving a Competitive Advantage to the Institute 
"Field Study on Industrial Institutes in Syria" 
 

                                          

This research aims to identify of Backflush costing method , its role to 
providing required  accounting and cost information for management, and 
the  effect of  backflush costing method in the accounting and cost system 
for achieving competitive advantage by reducing costs.                                       

This research  was applied on a sample formed of (83) questionaries 
filled by experts working in public and private sectors on industrial 
institutes in Aleppo , The aimed categories included in the sample are: 
Financial Manager, Accounting Manager, Cost Accountant and 
Production Manager. 

 This research  reveals the following important results : 
 There is a statistically significant effect of  backflush costing in the 

Informatic and Cost Structure. 
 There is a statistically significant effect of  the Informatic and Cost 

Structure for achieving a competitive advantage. 
 There is a statistically significant effect of  backflush costing for 

achieving a competitive advantage. 
 The relationship between backflush costing and  achieving 

competitive advantage  affected by  the Informatic and cost 
structure. 
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