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  الملخص
المقارنة المرجعیة في تخفیض التكالیف الصناعیة للشركات الصناعیة المدرجة في سوق دور 

  لألوراق المالیةفلسطین 
  قصراويعبدالرحمن الإعداد 

  علي الالیذإشراف الدكتور 
 الصناعیة التكلفة تخفیض في المرجعیة المقارنة دور و أهمیة على التعرف إلى الدراسة هدفت

،ومعرفة مدى سوق فلسطین لألوراق المالیة في المدرجة العامة المساهمة الصناعیة الشركات في

  .ما أثرها بتخفیض التكالیفادراك الشركات الصناعیة لتقنیة المقارنه المرجعیه ومعرفة 

في الشركات الصناعیة المدرجة في سوق فلسطین لالوراق المالیة  الدراسة مجتمع تمثل

وتم بناء %75شركات أي ما نسبته أي ما نسبته  9شركة وتم أخذ عینة مكونة من  12وعدده 

حاسبین التكلفة  استبانة وزعت على مدیرو االنتاج والمدیرون المالییون ورؤساء قسم المحاسبة وم

 سوق في المدرجة العامة المساهمة الصناعیة الشركات في ومدیر موظف) 54( عددهم والبالغ

  -:وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج وهي . المالیة لالوراق فلسطین

اشارت نتائج الدراسة الى ان المبحوثین في الشركات الصناعیة في فلسطین یدركون أهمیة ودور 

مرجعیة في الشركات الصناعیة، اذ تبین ان المبحوثین في الشركات الصناعیة  المقارنة ال

یدركون اهمیة اجراء عملیات المقارنة المرجعیة لمقارنة التكلفة الصناعیة لدى هذه الشركات مع 

تكلفة الشركات األخرى، وهذا األمر قدد یحقق لهم التمیز والریادة بین الشركات في مجال 

وأنه لیس هناك اختالف بین الشركات على اختالف رأس المال والتكالیف ،تخفیض التكالیف 

  .السنویة وعمر الشركة بادراك بأهمیة المقارنة المرجعیة في تخفیض التكالیف الصناعیة 

التأكید على أهمیة تبني أسلوب المقارنة :وعلى ضوء النتائج قدمت الدراسة عدة توصیات أهمها

یض التكالیف وقیام الشركات بعمل دورات متقدمة للمدراء والموظفین المرجعیة لما له أثر في تخف
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عن المقارنة المرجعیة،ضرورة عمل مقارنة مرجعیة مع الشركات األخرى لما له أثر كبیر في 

  .تحسین الوضع في الشركة
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Abstract 

 

The role of  benchmarking to reduction  industrial costs of industrial 

companies listed on the Palestine Stock Exchange 

Student preparation: Abdul Rahman Qasrawi 

The supervision of Dr.: Ali Allaith 

 

The study aimed to identify the importance and role of benchmarking in 

the reduction the cost of industrial public shareholding listed in Palestine 

Exchange industrial companies, and find out how to realize industrial 

companies of Technique benchmarking and find out what impact by 

reducing costs. 

The study represents the community in industrial companies listed on the 

Palestine Exchange and its number 12 companies were taken composed 

of 9 sample firms representing a 75% were building a questionnaire 

distributed to production managers, financial managers ,heads of 

Department of Accounting and Accountants cost totaling 54 employees 

and director of the companies listed in the Palestine Exchange industrial 

companies. The study found Several results of a: 

The results indicated that respondents in industrial companies in Palestine 

to realize the importance and the role of benchmarking in industrial 

companies, it is found that respondents in industrial companies understand 

the importance of conducting comparative operations of benchmarking to 

compare the industrial cost at these companies with the cost of other 

companies, and this is screeds achieve their excellence and leadership 

among companies in the area of cost reduction, and that there is no 

difference between the companies on capital and annual costs and the age 



 ن 
 

of the company's realization of the importance of the different 

benchmarking to reduce industrial costs. 

In light of the results of several recommendations of the study provided 

the most important: the emphasis on the importance of adopting 

benchmarking method because of its impact in the reduction of costs and 

the companies to create advanced courses for managers and employees on 

benchmarking, the need to work compared to the benchmarking with 

other companies because of its significant impact in improving the 

situation in the company. 
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 الفصل األول

  مقدمة عامة للدراسة
  المقدمة1-1

لمنافسة المتزایدة، والتطور التكنولوجي السریع، وقصر عمالها في محیط یتسم باأتمارس الشركات 

دورة حیاة المنتجات ورغبة المستهلكین في منتجات متجددة، وبأسعار أقل، وبالتالي حتى تتمكن 

من التحكم في هذا األخیر فانه یتوجب علیها مراعاة تكلفة منتجاتها باعتبارها المحدد  شركةال

ل السعي الدائم لتخفیضها خاصة وأن التحكم في التكلفة األساسي لسعر المنتج، وذلك من خال

أصبح یمثل سالحًا تنافسیًا مهما فهو یجعل أداءها یفوق أداء منافسیها في إنتاج المنتجات أو 

الخدمات بأقل التكالیف وبالتالي الحصول على أرباح مستدیمة بأسعار أقل دون إهمال جودة المنتج 

 .والخدمة المقدمة

تخفیض التكالیف خاصة في القطاعات التي تتمیز بالمنافسة الشدیدة، والتي  وتزداد أهمیة

مرغمة على بیع منتجاتها باألسعار السائدة في السوق، ففي حالة االحتكار كانت  شركةتكون بها ال

المؤسسات تكتفي باإلنتاج دون النظر إلى تكلفة المنتجات، أما حالیًا في اقتصاد السوق، فأثر 

بقانون السوق، وفي هذه الحالة یر معطیات المشكلة، وبالتالي فان األسعار تحدد المنافسة یغ

ة تحقیق هامش ربح معین فعلیها شركعتبار أن سعر السوق متغیر خارجي فانه إذا ما أرادت الإوب

ستمرار والبقاء تحقیق أهدافها، والمتمثلة في اإل أن تخفض تكالیفها إلى مستوى معین من أجل

  .ستثمار والتوسع والنموالوة على إعادة اإللمنافسة عوا

ضافة هامش ربح هتمام من األلذلك انتقل اإل سلوب التقلیدي القدیم في حساب التكالیف وإ

من أجل التسعیر إلى أسلوب معاصر أال وهو ما یسمى بالمقارنة المرجعیة والتي یمكن تعریفها 
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و الخدمة أو األنشطة عند أفضل مستوى على أنها عبارة عن عملیة مستمرة لقیاس وحدة المنتج أ

جل أمن  شركةموجودة داخل أو خارج المن مستویات األداء، سواء كانت تلك المستویات 

  ).2011باسیلي، (االسترشاد بها 

وفي هذه الدراسة سیتم التعرف إلى دور المقارنة المرجعیة في تخفیض التكالیف الصناعیة في 

  .سوق فلسطین لألوراق المالیةیة المدرجة فیالصناع العامة الشركات المساهمة

 مشكلة الدراسة 1-2

یواجه القطاع الصناعي الفلسطیني منافسة كبیرة من المنتجات األجنبیة التي تنافس المنتجات 

الفلسطینیة، وهذه المنافسة تتخذ عدة جوانب منها المنافسة السعریة والمنافسه على الجوده، وتعتبر 

على المنافسة، ویمكن محاولة شركات دى أهم محددات قدرة الشركات والالتكالیف الصناعیة إح

دراسة التكلفة الصناعیة وتحلیلها من خالل مقارنة التكالیف التي سوف تتحملها الشركة قبل البدء 

بالعمل مع الشركات المنافسة التي تعمل في نفس القطاع االقتصادي، وهذا ما یعرف بالمقارنة 

یة المقارنة الرجعیة بأنها تعمل على توفیر البیانات الالزمة والهامة التي تساعد المرجعیة، تكمن أهم

في عملیة التخطیط والرقابة على التكالیف الصناعیة بشكل فعال، كما أنها تساهم  الشركاتإدارات 

 أحد تعد المقارنة المرجعیة نأ في اتخاذ القرارات الصحیحة المبنیة على المعلومات الدقیقة، وبما

فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن  المنافسة الشركات بأداء الشركة أداء مقارنة أسالیب

  :السؤال الرئیسي التالي

ما هو دور المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة في الشركات الصناعیة  -

  ؟سوق فلسطین لألوراق المالیةالمساهمة العامة المدرجة في 

 :ؤال الرئیسي األسئلة الفرعیة التالیةوقد انبثق عن الس
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أهمیة المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة في الشركات الصناعیة  يهام -

  ؟سوق فلسطین لألوراق المالیةالمساهمة العامة المدرجة في 

سوق فلسطین هل هناك فروق بین الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في  -

لمتغیر ة یعزى المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیأهمیة حو ن لألوراق المالیة

 ).عمر الشركة( الدراسة

سوق فلسطین هل هناك فروق بین الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في  -

لمتغیر ة یعزى المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیأهمیة نحو  لألوراق المالیة

 ).س المالحجم رأ(الدراسة 

هل هناك فروق بین الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في السوق الفلسطیني  -

حجم (ة یعزى لمتغیرات الدراسة المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیأهمیة نحو 

 ).التكالیف السنویة للشركة

  فرضیات الدراسة 1-3

  :الرئیسیة التالیةلقد انبثق عن مشكلة وأسئلة الدراسة الفرضیات 
  :الفرضیة األولى

H01  : المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة في  ألهمیةال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة

  .لألوراق المالیة سوق فلسطین الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في 
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  :الفرضیة الثانیة

H02 :سوق فلسطین لألوراق ساهمة العامة المدرجة في ال توجد فروق بین الشركات الصناعیة الم

عمر (لمتغیر الدراسة المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة یعزى أهمیة نحو  المالیة

  .)الشركة

  : الثالثة الفرضیة

H03 : سوق فلسطین لألوراق ال توجد فروق بین الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في

حجم (لمتغیر الدراسة المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة یعزى میة أهنحو  المالیة

  .)رأس المال

  :الرابعة الفرضیة

H04 : سوق فلسطین لألوراق ال توجد فروق بین الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في

حجم (لدراسة تغیر االمقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة یعزى لمأهمیة نحو  المالیة

  .)التكالیف السنویة للشركة

  الدراسة أهمیة  1-4

 :عتبارات الرئیسیة التالیةتنبعث أهمیة الدراسة من اإل

 فة الصناعیة في الشركات الصناعیةتبحث في دور المقارنة المرجعیة في تخفیض التكل )1

  .المدرجة في سوق فلسطین لألوراق المالیة
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ا تسلط الضوء على أحد أهم مصادر المیزة التنافسیة الذي تكمن أهمیة الدراسة في كونه )2

في مواجهة تحدیات أعمال الیوم، كما أنه یتناول أهم مداخل تخفیض  شركةتعتمد علیه ال

 .التكلفة وطرق تفاعلها مع بیئة األعمال الحدیثة

حدید زیادة االهتمام بموضوع المقارنة المرجعیة من قبل الشركات الفلسطینیة وعلى وجه الت )3

الشركات الصناعیة سیساهم في تطور عمل المنشآت الفلسطینیة وزیادة قدرتها التنافسیة في 

ظل المنافسة الكبیرة التي تشهدها القطاعات االقتصادیة المختلفة بوجه عام والقطاع 

 .الصناعي الفلسطیني على وجه التحدید والخصوص

ستخدام إوالمعلومات الهامة عن موضوع  ناتإثراء المكتبة المحاسبیة الفلسطینیة ببعض البیا )4

المقارنة المرجعیة في تخفیض التكالیف الصناعیة، وخاصة أن هذا البحث یعد من البحوث 

في الشركات الفلسطینیة، مما قد یفتح المجال إلجراء دراسات نحو إجرؤها القلیلة التي تم 

مختلفة من السوق أهمیة تطبیق المقارنة المرجعیة في تحدید التكالیف في قطاعات 

 .الفلسطیني، مما یعزز من القدرة التنافسیة لهذه الشركات

  الدراسة أهداف  1-5

المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة في  أهمیة هدفت الدراسة إلى التعرف على

بة ، من خالل اإلجا سوق فلسطین لألوراق المالیةالشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في 

  :عن التساؤالت الرئیسیة التالي

دور المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة في الشركات الصناعیة التعرف على  -

  .سوق فلسطین لألوراق المالیةمدرجة في المساهمة العامة ال

 :وقد انبثق عن السؤال الرئیسي األسئلة الفرعیة التالیة
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ي تخفیض التكلفة الصناعیة في الشركات أهمیة المقارنة المرجعیة فالتعرف على  -

  .سوق فلسطین لألوراق المالیةمدرجة في الصناعیة المساهمة العامة ال

سوق فروق بین الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في  التعرف اذا ما كان هناك -

یعزى  المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیةأهمیة نحو  فلسطین لألوراق المالیة

 ).عمر الشركة(لمتغیر الدراسة 

سوق فروق بین الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في  التعرف اذا ما كان هناك -

المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة یعزى أهمیة نحو  فلسطین لألوراق المالیة

 ).حجم رأس المال(لمتغیر الدراسة 

سوق بین الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في  فروق التعرف اذا ما كان هناك -

المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة یعزى أهمیة نحو  فلسطین لألوراق المالیة

 ).حجم التكالیف السنویة للشركة(لمتغیر الدراسة 

 :حدود الدراسة  1-6

 2014ول من العام الدراسي سیتحدد زمن إجراء الدراسة بالفصل الدراسي األ: حدود زمانیة -

2015 .  

 سوق فلسطین لألوراق المالیةالشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في : حدود مكانیة 

  .شركات صناعیة 9و عددها

 شركات واستهدف المستجیبین مدراء اإلنتاج والمدراء  9تتكون عینة الدراسة من  :عینة الدراسة

في الشركات الصناعیة  والمدققین داخلیین ومحاسبو التكالیفالمالیون ورؤساء أقسام المحاسبة 
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على افتراض أنهم اقدر الموظفین المدرجة في سوق فلسطین لألوراق المالیة المساهمة العامة 

التكلفة الصناعیة في الشركات  تخفیضالمقارنة المرجعیة في بأهمیة والمسئولین  معرفة 

 .وق فلسطین لألوراق المالیةس الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في

  الدراسة محددات 1-7

  :محددات الدراسة بلنقاط التالیة تتمثل

  التنقل بین المدن الفلسطینیة بصعوبة الرسالة  عدادإصعوبة  .1

  .تعبئة االستبانة عدم تعاون بعض المبحوثین في .2

  اإلجرائیة التعریفات 1-8
  

 ي، العالم تصنیف وفق االفضل بالتطبیقات یاتالعمل او االنشطة مقارنة عملیة: المقارنة المرجعیة

 وحداتها في مختلفة اقسام او اخرى وحدات في لها مشابهة باخرى االنشطة یقارنون المدراء ان اذ

 االقتصادیة للوحدة العملیات او االنشطة اداء في والضعف القوة نقاط لتشخیص هو والهدف

  ).Rayburn, 1996( االخرى الوحدات من منافسیها وبین بینها الفجوة ومعرفة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  .المقارنة المرجعیة2-1

  .تخفیض التكالیف2-2

  .العالقة بین المقارنة المرجعیة وتخفیض التكالیف2-3

  .الدراسات السابقة 2-4
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  اإلطار النظري
  ةالمقدم 2-1

داء هذه أالمقارنه المرجعیه لقیاس وتقییم داء الشركات ظهر مدخل أهتمام بتطویر في اطار اإل

وده في الشركات وتحدید نواحي القصور فیها، بالمقارنه باالخرین والعمل على معالجتها وتحقیق الج

ه في عمال هذه الشركات وقد انتشر تطبیق هذا المدخل في الشركات في السنوات الماضیأداء أ

  .العدید من الدول مثل الوالیات المتحده وبریطانیا والیابان

وسیتم في هذاالفصل الحدیث عن المقارنة المرجعیة وعن ألیة تخفیض التكالیف وعن اهمیة 

  .المقارنة المرجعیة في تخفیض التكالیف والدراسات السابقة التي تم اإلستفادة منها في هذه الدراسة

  المرجعیةمفهوم المقارنة  2-1-1
یقصد بالمقارنة المرجعیة عبارة عن مقارنة أداء الشركة مع الشركات المنافسة وخاصة 

الشركات التي تتمیز بوضع مالي واستراتجي وتنافسي جید، بهدف معرفة واقع وموقف وأداء الشركة 

ؤثر من هذه الشركات في محاولة لتحدید مدى تنافسیة الشركة وتحدید نقاط القوى والضعف التي ت

على مسار الشركة، سواء من خالل مقارنة أداء الشركة بصورة إجمالیة أو كلیة أو كمقارنة أسعار 

منتجات الشركة مع أسعار الشركات المنتجة األخرى أو مقارنة تكالیف الشركة مع تكالیف الشركات 

  .)2009صبري، (المنافسة األخرى 

مقاییس أداء نوعیة "أنها عبارة عن ومن جهة أخرى یمكن تعریف المقارنة المرجعیة على 

عملیة تعلم "وكمیة لتلبیة والتفوق على توقعات المنتفع، عن طریق تعلم المعرفة من اآلخرین، كونها 

  .(McNair & Liebfried, 1992)" ةسمنافسة وغیر منافشركات حددة في ممارسات لمجاالت م
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تمارس  شركات عة، أو خارجها بیناو داخل الصنا شركةوقد تكون المقارنة المرجعیة داخل ال

المعنیة  ولكنها تتفوق بمعاییر اداء محددة او مناطق وظیفیة  شركةعن ال اعماًال تختلف كلیأ

  (Russel& Taylor, 1995) .معینة

ومن خالل التعریفات السابقة للمقارنة المرجعیة أجد بأنها جمیعها ركزت على المقارنة 

لمتعارف علیها من قبل قانون الشركات، ولكن في هذه الدراسة لهدف التفوق بالمعاییر العامة ا

  .ةشركسوف یتم بحث المقارنة المرجعیة وما لها من أثر في تخفیض التكالیف المتعلقة بال

  أهداف المقارنة المرجعیة   2-1-2

، عبر البحث عن وتطبیق أفضل شركةوضع التنافسي لللتستهدف المقارنة المرجعیة تحسین ا

وهي تستهدف تحلیل الممارسات . ن تواجدوا في أسواق وصناعات مختلفةإ و  في الصناعة القادةممارسات 

تهتم بكیفیة   مرجعیةلا الفاعلة للقادة داخل الصناعة أو خارجها من أجل تحسین الوضع التنافسي،والمقارنة

. تلك المراحلالمنتج وما هي المعالجات المستخدمة في كل مرحلة من  تصمیم، وتصنیع، وتوزیع ودعم

)Goetsch & Davis 2007.(  

وتنبعث أهمیة المقارنة المرجعیة في التوجه صوب التركیز الخارجي على المنافسة وقبول 

إلى . األفكار الجدیدة، كذلك استناد معرفة متطلبات الزبون إلى حقائق السوق بدًال من التأریخ

ر ها قیادة الصناعة عوضًا عن المعاییجانب ارتكاز األهداف على معاییر تستهدف التفوق بما فی

تجاه نحو فضًال عن اإل. في ذات الصناعة شركةبعد من إبقاء الأالتأریخیة التي لن تحقق ما هو 

 Goetsch & Davis(التحسین المستمر، ورفض القبول بالوضع الراهن، أو الرجوع إلى نجاح سابق

2007(.  

، والتعوبذلك یتمثل جوهر عملیة المقارنة المرجعیة ال لم ممن هم بحث عن المعرفة خارجًا

برؤیة مستمرة التجدد بشأن كیف أصبح اآلخرون  شركةجل تزوید الأفي المرتبة األفضل من 
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األفضل؟ وكیف نكون أفضل؟ وذلك عن طریق مقارنة منتوج، نشاط معالجة أو ممارسة بنظیر 

نها تلبیة لمتطلبات الزبون متفوق، مع تحلیل وتطبیق أسباب التفوق، ومن ثم تكییفها أو تحسی

  .المتفردة

  مزایا المقارنة المرجعیة2-1-3

هناك العدید من المزایا التي یمكن تحقیقها من خالل المقارنة المرجعیة وهي على النحو 

  )2001الكرخي، ( :التالي

  الوقوف على مستوى إنجاز الوحدة االقتصادیة للوظائف المكلفة بأدائها مقارنة بتلك الوظائف

  .مدرجة في خطتهاال

 جراء تحلیل شامل لها وبیان مسبباتها، وذلك إ مواطن الخلل والضعف في النشاط و  الكشف عن

رشاد المنفذین الى وسائل تالفیها مستقبالً   .بهدف وضع الحلول الالزمة لها وتصحیحها وإ

  قل ألیف كبر بتكاألمتاحة بطریقة رشیدة، تحقق عائد ستخدام الموارد اإالوقوف على مدى كفاءة

 .وبجودة عالیة

  تنشیط األجهزة الرقابیة على أداء العمل عن طریق المعلومات التي یقدمها التقویم فیكون

نجازها ألهدافها  بمقدور الشركة التحقق من قیام الوحدات المختلفة بنشاطها بكفاءة عالیة وإ

ن تستخدم في أ كنداء أفضل المعلومات التي یماألالمرسومة كما هو مطلوب، إذ تقدم تقاریر 

 .متابعة وتطویر المتطلبات اإلداریة واالقتصادیة والمالیة لمختلف الوحدات والتشكیالت

  التحسین المستمر للعملیات الداخلیة، وذلك من خالل دراسة الكیفیة التي ینفذ بها اآلخرون

  .أدائهم وتحدید نواحي القصور واألنشطة الداخلیة والعمل على تالفیها
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 الل إیجاد أفكار وتحسینات جدیدة من أجل أن تصبح المنافس األكبر، من خ سعي الشركة

  .فضل من تلك التي یمارسها المنافسونأ

 ألغراض البقاء في بیئة األعمال.  

 األخرى لشركاتمساعدة الشركة في االستفادة من خبرات وتجارب ا  . 

 تحقیق أهدافها باستخدام  تحدید كیفیة أداء الشركة بشكل یتناسب مع إمكانیاتها وقدراتها في

 .افضل الطرق لذلك

  مساعدة الشركة على أن تكون في الصدارة من خالل تمایز منتجاتها بتحدید تلك المجاالت

 .األكثر ضروریة في تعزیز المیزة التنافسیة للشركة ٕواجراء التحسینات الضروریة على منتجاتها

 ألخطاء والمشاكل داخل الشركةاستخدام نتائج المقارنة المرجعیة لتجاوز وتقلیل ا )Francis, 

2010(. 

علیه، ومن خالل مالحظة النقاط أعاله، یتبین أن الهدف األساس من تطبیق المقارنة المرجعیة هو 

وبما یتالءم  ومقارنة خططها المعدة مسبقا داء الشركة مقارنة بأفضل المنافسینر ألالتحسین المستم

  .مع قدراتها ٕوامكانیاتها

  میة تطبیق المقارنة المرجعیةأه2-1-4

ستخدام المقارنة المرجعیة یؤدي إلى تحقیق عدة أهداف تتمثل في تحسین إكما الحظنا إن 

الحالیة باكتساب أفضل الطرائق لبلوغ وتجاوز العالمات المرجعیة ذات  شركةوتطویر عملیات ال

المرتبطة، والعمل على  المرتبة األفضل، والقیام بوضع معاییر أداء أفضل للنجاح في الصناعة
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بمرتبة عالمیة، أو حتى االحتفاظ بموقع شركة تحسین الموضع التنافسي أو إمكانیة التنافس ك

  ).2002الجبوري، . (الصدارة

نه على الرغم من تلك األهمیة، فأن نتائج المقارنة المرجعیة ال تحول ذاتیًا إلى أداء أإال 

ة في التعلم من خبرات اآلخرین، وتحدید أداء شركالإال أنها تعمل على مساعدة . تنظیمي مطور

ة في تحدید األولویات في تلك المجاالت األكثر شركنسبة إلى األفضل، وكذلك مساعدة ال شركةال

  .حاجة للتحسین

داء في معرفة مدى تحقیق الشركات ألهدافها المرسومة خالل مدة م األوتنعكس أهمیة تقوی

ل البیانات والمعلومات التي تتوافر عنها قید الدراسة والبحث زمنیة معینة ویتحقق ذلك من خال

  ) :2013بالسكة، ومزیاني (التالیهوتبرز أهمیة المقارنة المرجعیة في النواحي 

ختالالت بصورة سریعة عند ركات على الكشف على اإلداء المستمر الشیساعد تقویم األ - 1

نحرافات التي تحدث وتوجیه جل تعدیل اإلبدایتها، ویؤدي ذلك الى اتخاذ خطوات عالجیة من ا

  .العمل نحو المسار الصحیح

دد على عدم تسربه الى المواقع نحرافات في وقت مبكر وفي موقع محیساعد الكشف عن اإل - 2

نحراف ، وكذلك یساعد على منع انتقال اإلنحراف وتقلیل الخسائرحجیم اإلخرى مما یؤدي الى تاأل

  .ط فیما بینهاالى وحدات أخرى بسبب التراب

داء ارتباطا وثیقا مراحل التخطیط إذ یرتبط تقویم األتعد عملیة تقویم االداء مرحلة مهمة ل - 3

ن عملیة التخطیط ال بالتخطیط سواء على مستوى الصناعة أو على مستوى االقتصاد القومي أل

داء تقویم األن إأهداف الخطة لذلك فتقتصر على وضع الخطة فقط بل تشمل كذلك متابعة وتنفیذ 

  .هو االختیار األساسي من اجل التحقق من تنفیذ جمیع مراحل العملیات الصناعیة بكل دقة وعلمیة

  .التحقق من معاییر الجودة لإلنتاج ومدى مطابقة اإلنتاج للمواصفات المطلوبة والمحددة مسبقاً  - 4
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الصناعي في االقتصاد  داء من خالل األهمیة التي یتمتع بها القطاعتبرز أهمیة تقویم األ - 5

  .أو المشروع) المنشأة(القومي، وعلیه فان تقویم أداء هذا القطاع یتم من خالل تقویم أداء الشركة 

) ،الخ...إنتاج، تسویق(خرى وفي جمیع المجاالت ى التزام الشركة تجاه الشركات األإظهار مد- 6

  .وانعكاس ذلك على التنمیة االقتصادیة

ن هذا الترابط إ ثل للموارد االقتصادیة المتاحة و مستخدام األفي تحقیق اإل یظهر امكانیة الشركة- 7

داء یمثل المرحلة التي ن تقویم األأثل للموارد االقتصادیة یتمثل في مستخدام األداء واإلبین تقویم األ

تكشف لنا المدى الذي استطاعت به الشركة من استغالل مواردها المادیة والبشریة في سبیل تحقیق 

  .ألهداف المحددة لها من خالل نشاطاتهاا

خر أالثبات واالستمرار في عملها من جانب ومن جانب  ریدالرائدة والتي ت شركاتان ال

داءها قیاسًا أائمًا على تحسین ن تعمل دأبداع، والذي یعد سر نجاحها علیها تحقیق التمیز واإل

ولكون المقارنة المرجعیة تعد  .لقطاعداء المنافسین وباستمرار حتى وان كانت هي األحسن في اأب

داء المنافسین، ولكونها أداءها قیاسًا بأعلى معرفة مستوى  شركةاالسلوب االوحد الذي یساعد ال

 .سلوب للتحسین المستمر والتي تعد من مقومات البقاء والتنافسأ

  :مراحل عملیة اجراء المقارنة المرجعیة 2-1-5

متمایزة، وهي مرحلة اإلعداد، ومرحلة التنفیذ، ومرحلة ما  تمر عملیة المقارنة بثالثة مراحل

  .)Harrington, et al, 1996(بعد التنفیذ وهذه المراحل الثالثة تشمل أربعة عشر خطوة متعقابة 

وتشمل مرحلة اإلعداد خمس خطوات مبتدئة بالحصول على التزام اإلدارة ومنتهیة باختیار 

لتبدأ مرحلة التنفیذ بعقد االتفاقیات مع الشركاء حتى تنفیذ . ةالشركاء المرشحین للمقارنة المرجعی

التغییر المطلوب، یعقب ذلك مرحلة ما بعد التنفیذ مقتصرة على رقابة األداء وتحدیث العالمات 
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وتعاد الدورة ثانیة مبتدئة من الخطوة الثانیة عاكسة استمراریة هذه العملیة سیما في . المرجعیة

  ).2008حرز اهللا، (تحقیق والمحافظة على الموضع القیادي الراغبة في  شركاتال

  ):Goetsch at al, 1997(أما مرحلة التنفیذ في عملیة المقارنة المرجعیة فهي تشمل

  .أهمیة التزام اإلدارة العلیا مع توافر مستوى عالي من المشاركة والتعاون -

  .المعرفة التامة بالمعالجات قبل مقارنتها -

  .جات األكثر حاجة للتحسینمقارنة تلك المعال -

  .تشكیل فرق المقارنة المرجعیة من العاملین في المعالجات الخاضعة للمقارنة -

تمثل العالمة المرجعیة المرتبة األفضل ولیست األفضل في الصناعة، أي بصرف النظر عن  -

  .الصناعة

  .ال تندفع داخل معالجات جدیدة أو تغییرات أساسیة دون تخطیط شامل وعمیق -

  .بل استهدف التفوق -Zero Gap- كن قنوعًا بفجوة صفریةال ت -

  .رقابة حذرة على المعالجات الجدیدة أو عند إجراء تغییرات أساسیة في المعالجات المستخدمة -

نما هي عملیة مستمرة -  .المقارنة المرجعیة لیست لمرة واحدة، وإ
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  عملیة المقارنة المرجعیة

 )1-2(جدول 

  الخطوات  المسؤلون عن الخطوة  المرحلة

  

  

  اإلعداد

  

  

  

  

  التنفیذ

  

  ما بعد التنفیذ

  .الحصول على التزام اإلدارة.1  اإلدارة

  .تقویم المعالجات.2  اإلدارة,المالكون,مهندسوالمعالجة

  .تحدید وتوثیق كل من المعالجات القویة والضعیفة.3

  .إختیار المعالجات التي سوف تقارن.4  اإلدارة

  .جعیةتشكیل فرق المقارنة المر .5

  الفرق

  

  الفرق مع الشركاء

  

  .البحث عن المرتبة األفضل.6

  .إختیار الشركاء المرشحین للمقارنة المرجعیة.7

  عقد إتفاقیات مع الشركاء.8

  جمع بیانات المقارنة المرجعیة.9

  زیادة الفرق عند الحاجة

  

  تحدید الفجوة-تحدید البیانات.10

  قوضع خطة تنفیذیة لغلق الفجوة والتفو .11

  تنفیذ التغییر.12

  رقابة األداء.13  اإلدارة

  استمراریة الدور,المات ىالمرجعیةتحدیث الع.14
Source: Goetsch, David L. & Davis, Stanley B. (1997). “Introduction 

to Total Quality: Quality Management for Production, Processing & 

Services” (2nd ed.). Prentice-Hall, USA:444. 
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المسؤولیة الكبیرة في تنفیذ مراحل المقارنة المرجعیة الثالثة وبخطواتها األربع وبلجدیر بلذكر أن 

عشر، بالدرجة األساس على عاتق اإلدارة وفرق المقارنة المرجعیة التي ینبغي أن تضم العاملین 

  .ة الخاضعة للمقارنة لضمان نجاح هذه العملیةشركفي أجزاء ال

یمكن الحصول عتمد نجاح عملیة المقارنة المرجعیة على توافر المعلومات الالزمة التي كما وی

التسویق، ومع الزبائن، أو من  علیها من اللقاءات التجاریة، المقابالت مع خبراء الصناعة، ممثلي

تفاق مع الشركاء توافر المعلومات الالزمة سواء عن كما یضمن اإل. البیانات المتخصصة قواعد

ولضمان تعاون وحمایة مسألة تبادل المعلومات . یق االستبانة، المقابالت، البرید، أو الهاتفطر 

بین شركاء المقارنة المرجعیة، وضعت قواعد خاصة تستهدف تحدید وتعلم أفضل الممارسات 

المستخدمــة، بطریقة منظمــة تأخذ صیغة معاهدات مشتركة، كما أوصى المركز األمریكي لإلنتاجیة 

 النوعیة، وببعض القواعد المساعدة في تیسییر وحمایة عملیة التبادل المشترك للمعلومات، أهمهوا

Slack et al (2008).  

  .االلتزام بالقواعد المتعارف علیها في المقارنة المرجعیة- 1

  .امتالك معرفة أساسیة في إجراء المقارنة المرجعیة- 2

اء الرئیسة الواجب دراستها، مع إجراء تقویم ذاتي تحدید ما الذي یجب مقارنته، ومتغیرات األد- 3

  .ذات األداء األفضل شركاتفضًال عن تشخیص ال. دقیق

  .االتصال بشركاء المقارنة المرجعیة المحتملین- 4

  .تطویر استبانة، ووضع تعلیمات إلجراء المقابلة، یمكن أن یطلع علیها الشركاء مسبقاً - 5

  .كة المعلومات مع الشركاءامتالك الصالحیة والرغبة في مشار 6-
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  .جتماعاتاق المتبادل على جدولة وتنظیم اإلاالتف7-

  :) Slack et al ( 1998(أنواع المقارنة المرجعیة  2-1-6

 ء متمیز داخل الوحده واعتبارها داأت تتضمن اعتماد وحدات تنظیمیه ذا: مقارنه مرجعیه داخلیه

خرى لنفس الوحده ویدخل ضمن هذا النوع األ داء الوحدات التنظیمیهأساس للمقارنه لتحسین أك

  .قسامأو أعملیة المقارنه المرجعیه التي تتم في الوحده التي لها عدة فروع 

 ل عمل مع وحدات أخرى رائدة في نفس مجاالمقارنه وتتضمن إجراء : مقارنه مرجعیه خارجیه

 :)Evans,, 1997(لأخر وتشمل أو مجاالوحده 

مستویات المنافسین من ل مع األفضلمباشره اس المقارنه وم على أساتق: مقارنه مرجعیه تنافسیه  - أ

مقارنة ل إذ تستخدم في مجااألداء في المقارنه المرجعیه ى أیضا ــتسملذلك  األداء فيل أفض

  األخرىالمجاالت وبقیة ، الجوده،التسعیر فرادألاالمنتجات، الخدمات، التكنولوجیا، 

وتتضمن مقارنة وظیفة لمقارنه المرجعیه للعملیه اوتسمى أیضا : مقارنه مرجعیه وظیفیه  -  ب

غیرها وأالعاملین تدریب ل ة مثــأو أي عملی) الخ... الموارد البشریهإدارةالتسویق، (ة ـمعین

أو المجال ا بنفسل مع وحدات تعمم المقارنه تـد تـرى وقـاألخالوحدات بمثیالتها في 

في ل الزبائن ع استقباـمالمستشفیات في ل المرضى ستقباإمجاالت أخرى کمقارنة 

  .الفنادق

  :منافع المقارنة ومعوقاتها2-1-7

  ) Evance,1991:(تتمثل المنافع أالساسیة من إجراء برنامج المقارنةفیما یلي

  .التي من خالل االهداف الجیدة نقدم للزبائن ضمانات لمصداقیتها : التغیر الثقافي .1
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ین األداء الذي یتم بتحدید فجوات الضروریة لتحساختیار المعاییر  من خالل: تحسین االداء . 2

  .االداء مقارنة بالشركات الریادیة 

 إذ یبدأ الفریق بتحدید الفجوة من خالل تحدید الحاجة  الى كوادر: تدریب الموارد البشریة . 3

  .كفوءة لتشرك في فعاالت حل المشكالت وتحسین العملیات 

    :عدد االخطاء منها أما معوقات التطبیق وطبقا فهي تنشأ من 

    .محدودیة اسناد وتشجیع االدارة العلیا  -1

  .التضارب بین برنامج المقارنة والمسح عن الشركاء  -2

  .خدمات ما بعد البیع ورضا الزبون : إغفال معاییر مهمة مثل   -3

و یرى الباحث ان تطبیق اسلوب المقارنة المرجعیة اصبحت االساس الذي تعتمد علیه معظم 

منظمات حول العالم في توسیع قاعدة انشطتها ، واالمتداد في بقع جغرافیة لم تصلها من قبل ، و ال

لعل هذا ما یدفع المنظمات في كثیر من االحیان الى دراسة التجارب الناجحة في مجاالتها 

 لالستفادة منها ومساعدتها في التعرف على نقاط ضعف المستوطنة في اعمالها امال في التغلب

  .یھا كما فعلت المنظمات ذات التجارب الناجحة في ذلك عل

  

  :المقارنة المرجعیة باتجاهات اإلدارة الحدیثة2-1-8

الذهبي، :(یة لحدیثة لإلدارة في الجوانب التالتجاهات اعالقة بین المقارنة المرجعیة واإلتبرز ال

2001(  

دارة الجودة الشاملة -1   العالقة بین المقارنة المرجعیة وإ

 اشركةن تحقیق رضا الزبون یتم من خالل التزام اإة إدارة الجودة الشاملة على لسفتقوم ف

بالنوعیة الشاملة في منتجاتها وعملیاتها وأسالیبها إذ ینظر للنوعیة على أنها إمداد للمستهلك بما 
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یحتاج إلیه من خدمات ذات سمات وخصائص تفي بمتطلباته وحاجاته وتوقعاته في الوقت الذي 

في المنتج من خالل أنشطة متداخلة ومتكاملة، ویشارك في تقدیمها وبناءها  ىهي تبنف، یالئمه

ستراتیجي إلدارة النوعیة في كونها تعزز قدرة إلي كافة المستویات، ویبرز الدور اجمیع العاملین ف

لفة ة لكسب المیزة التنافسیة إذ تعد األداة األكثر فائدة في تحقیق إستراتیجیات قیادة الكالشرك

مستمر وخفض الكلف وبما یساعد والتمایز والتركیز وذلك لكونها تمثل الطریق األفضل للتحسین ال

  .رائدة في عمله شركةن تكون الأفي 

  العالقة بین المقارنة المرجعیة والتحسین المستمر -2

 المدراء والعاملون ببرامج هسالیب اإلداریة الذي یلتزم بموجبیمثل التحسین المستمر احد األ

عیة والتحسین المستمر فالعالقة بین المقارنة المرج. التحسین المستمر في النوعیة والكلفة والوقت

  .نهما یسعیان إلى التحسین المستمرأمتمثلة في 

  9000العالقة بین المقارنة المرجعیة والمواصفات القیاسیة الدولیة -3

ن جمیع أتتأكد من  نأللمواصفات القیاسیة على اإلدارة بموجب نظام الجودة المطابق 

نها تطبق بشكل دقیق، وفي هذا النظام أیضًا أقة بالجودة مفهومة لدى الجمیع، و الفعالیات المتعل

هناك تحدید واضح للواجبات والمسؤولیات والعالقات لدى جمیع من یؤثر عملهم في 

  .)1995الشبراوي، (الجودة

ة شركبما یجري في  شركةي الن عملیة المقارنة المرجعیة هي مقارنة ما یجري فأوبما 

ن مفهوم المقارنة المرجعیة یتفق إأخرى ناجحة في المجال موضوع المقارنة، وعلى هذا األساس ف

في هذا الجانب عند تطبیق نظام الجودة وفقًا لمتطلبات المواصفات  ISO 9000 مع مفهوم

لما نصت علیه  ن یكون طبقاً أة بین ماهو موجود فعًال وما یجب القیاسیة  تجري المقارن
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المواصفات، وان الفرق بین االثنین إذ إن المقارنة في حالة المقارنة المرجعیة تتم مع اآلخرین في 

  .هو المواصفات نفسهاISO 9000 حین یكون المرجع في حالة

  العالقة بین المقارنة المرجعیة والمیزة التنافسیة -4

المقارنة المرجعیة الذي سینعكس بدوره یمثل الزمن العنصر الحاسم في نجاح الوحدة في تطبیق 

 شركاتعلى تحقیق المیزة التنافسیة، إن سرعة التطویر أصبحت بعدًا أساسیًا تتنافس من خالله ال

وهو أكثر الركائز األساسیة التي تساعدها على تحقیق التمیز واالبداع إذ إن االهتمام بعنصر 

كثیرًا  شركةد أسلوب التطویر المتسارع یساعد الالزمن في تطبیق المقارنة المرجعیة من خالل اعتما

الكلفة،الجودة،الوقت (بعاد التنافس األربعة أنافسیة من خالل واحد أو أكثر من في بناء المیزة الت

  .)والمرونة

  :تخفیض التكالیف 2-2

  مفهوم التكلفة 1- 2- 2

 مسارات وتقییم وتلخیص للتكالیف، والتحلیل الجمع  تشمل متشابكة  عملیة تعتبر التكالیف

 االقتصادیة اإلجمالیة التكلفة تصفو  الواحد، العمل لنظام مختلفة إنفاق  استراتیجیات من  بدیلة

 مثل المدخالت وتشمل( المنتجة للكمیة وفقا تختلف والتي المتغیرة، التكالیف من وتتكون لإلنتاج

 المدخالت وتشمل المنتجة الكمیة عن مستقلة تكون والتي الثابتة، والتكالیف ،)الخام والمواد العمالة

 معدل ویسمى، التأمین وتكالیف واآلالت المباني مثل القصیر، المدى على تتغیر أن یمكن ال التي

  .الهامشیة التكلفة أو الحدیة بالتكلفة المنتجة الكمیة حسب اإلجمالیة التكلفة تغیر

التكلفة ( كلفة منهایة للتمن حیث المفهوم یمكننا التفرقة بین عدد من المصطلحات المحاسب

  .)2008عبد الحي، ( :)والمصروف والخسارة
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  :التكلفة 1

تعرف التكلفة بأنها تضحیة اختیاریة بموارد اقتصادیة في الماضي والحاضر والمستقبل في 

سبیل الحصول على أصول وصلت بالفعل إلى مقر الشركة لذلك یكون توقیت الحصول على 

دوده في الحاضر والمستقبل و یتوقف ذلك على نسبة المنافع المنافع هو مدى زمني تكون ح

  .المستنفدة في الحاضر إلى إجمالي  المنافع المتوقعة من  هذه األصول

  :المصروف 2

یعرف المصروف بأنه تضحیة اختیاریة بموارد اقتصادیة في الماضي والحاضر والمستقبل 

  .في سبیل الحصول على منافع في الحاضر فقط

  :الخسارة 3

تعرف الخسارة بأنها تضحیة اختیاریة أو إجباریة بموارد اقتصادیة في الماضي والحاضر 

ومن أمثلة التضحیة االختیاریة تكلفة المخزون التالف بسبب . والمستقبل دون الحصول على منفعة

  .أما ما یترتب على السرقة و الحریق مثال یمثل تضحیة إجباریة.اإلهمال في النقل أو التخزین

  هدف تخفیض التكالیف 2- 2- 2

م مستمر لكل إن التحكم في التكالیف یمثل بعدا تنافسیا یكون السعي إلى تحقیقه هو اهتما

ما مصدرا مهما لتحسین  شركةفإذا اكتشفت . كتساب المیزة التنافسیةإمسؤول مؤسسة من أجل 

. كل مستمروتخفیض التكالیف یجب علیها إذا أن تبحث عن طرق لتخفیض تكالیف نشاطها وبش

ذلك أن نشاط تخفیض التكالیف لیس ثابتا أو دائما فهو یتطلب تحسین مستمر وبحوث متواصلة 

  ).2008روبارت، (وأسالیب أكثر كفاءة لتوصیل الخدمة 
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وتزداد أهمیة تخفیض التكالیف خاصة في القطاعات التي تتمیز بالمنافسة الشدیدة أین 

ففي حالة االحتكار كانت ، ألسعار السائدة في السوقمرغمة على بیع منتجاتها باشركة ال تكون

المؤسسات تكتفي باإلنتاج دون النظر إلى تكلفة المنتجات،فقد كانت المؤسسات تطبق العالقة 

  . الهامش+سعر التكلفة= سعر البیع: التالیة

قتصاد السوق، فأثر المنافسة یغیر معطیات المشكلة وبالتالي فان األسعار اأما حالیا في 

وفي ،سعر التكلفة_سعر السوق=الهامش: المعادلة التالیة الشركة حدد بقانون السوق حیث تطبق ت

نه إذا ما أرادت المؤسسة تحقیق هامش معین إتبار أن سعر السوق متغیر خارجي فعإهذه الحالة وب

 فعلیها أن تخفض تكالیفها إلى مستوى معین من أجل تحقیق أهدافها والمتمثلة خصوصا في زیادة

الهامش لتستطیع إعادة استثمار أو توزیع األرباح و كذا العمل على تغییر سعر البیع في 

  ).http://www.sendspace.com(السوق

  العوامل التي تؤدي إلى تخفیض التكالیف 3- 2- 2

والذي  شركاتالكثیر من ال تعد الكلفة األدنى البعد التنافسي األقدم الذي سعت العتماده

على إنتاج وتوزیع المنتجات بأقل ما یمكن من الكلف قیاسا بالمنافسین في شركة یقصد به قدرة ال

وبالتالي فإنها ستملك میزة تفضیلیة تستطیع من خاللها أن تنافس في السوق . ذات الصناعة

سوف ینعكس على السعر كلفة توالتمكن من السیطرة علیه وال شك بأن التركیز على تخفیض ال

میزة تنافسیة خاصة في األسواق التي یكون بها المستهلك أكثر  شركةالنهائي للمنتج ویمنح ال

  .حساسیة تجاه األسعار، والذي یتوقف شراؤه من عدمه على أساس ذلك

  )2008تامر، : (ومن أبرز العوامل التي تؤدي إلى تخفیض التكالیف هي
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  .دة منحنى الخبرة والتعلم لدى العاملینالوفورات المتحققة من زیا أ

  .االستثمار األقل في الموارد وبخاصة المواد األولیة مع وجود أنظمة خزن متقدمة ب

  .اعتماد سیاسة توزیع تتوافق مع خصوصیة المنتج والمحافظة علیه وسالمته من التلفج 

لتقلیل نسبة تأثیر التكالیف رتقاء بمستوى استغالل الطاقات المتاحة في موجودات الشركة إلاد 

  .الثابتة على الكلفة الكلیة للوحدة الواحدة من اإلنتاج

  مشاكل برامج تخفیض التكالیف  4- 2- 2

في الثمانینات من القرن الماضي أصبحت برامج خفض التكالیف جزءًا ال یتجزأ من حیاة 

د إلى مكتسبات مؤقتة من التنظیم أو الشركة من خالل المساهمة في تحقیق األهداف إال أنها تقو 

  )2008روبارت، : (حیث الفاعلیة، وهذا لثالثة أسباب

فبالرغم من .  مبادرات تخفیض التكلفة طریقة مثلى في تعزیز األرباح على المدى القصیر .1

أهمیة برامج خفض التكالیف، إال أنها تبقى طریقة ذات بعد واحد، وتطبق لتحقیق فائدة 

 .تنافسیة على المدى القصیر

معظم برامج تخفیض التكالیف تتناول هدف واحد و تطبق مقاییس تخفیض التكلفة عبر  .2

مختلف أعمال الشركة حیث تظهر أكثر المشاكل شیوعًا وهي فقدان أمور هامة مقابل 

  .التخلص من عبء زائد

یتم التعامل مع برامج تخفیض التكلفة على أنها مشاریع محدودة أكثر من كونها عملیات .3

حتى بعد حمالت تخفیض التكلفة الناجحة، فإن النتیجة التي تصل إلیها العدید من  .مستمرة
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الشركات هي إما صعود المنافسین أو عودة التكالیف إلى االرتفاع من جدید، فأیة فائدة تنافسیة 

یتم اكتسابها بشكل مؤقت ال تلبث أن تتآكل لتعود الشركة إلى نقطة البدایة من جدید، وتواجه 

في محاولة للتخفیف من الضغط المستمر الذي یمارسه الزبائن (آخرًا من التقلص الحجمي مشهدًا 

لذلك كان تطبیق إدارة نفقات مستمرة  ،)والمستهلكون للحصول على أكبر قدر ممكن من الفائدة

ومتطورة بإحكام في التنظیم ال یقل أهمیة عن تطبیق إستراتیجیة خفض تكالیف صارمة، مع فارق 

  .دة التي تجنیها الشركة أو التنظیم من األولى دائمةأن الفائ

  مداخل تخفیض التكالیف  5- 2- 2

  التكلفة المستهدفة: الفرع األول

التكلفة المستهدفة عبارة عن تقنیة موجهة نحو العمیل، استعملت بشكل واسع في الیابان 

  .وتبنتها مؤخرا مؤسسات في أوربا والوالیات المتحدة األمریكیة

التكلفة التي یجب أن ال تتجاوزها تكلفة المنتج حتى یمكن : (تكلفة المستهدفة بأنهاوتعرف ال

  )المحافظة على هامش ربح محدد وعلى سعر البیع الالزم لتحقیق هذا الهامش المحدد

ولتحدید التكلفة المستهدفة ال بد أوال من دراسة أسعار البیع التي یمكن أن تستمیل العمالء 

عتبار رؤیة المنافسین لهذه األسعار والمنافسون هم المنشآت التي تنتج منتجات مع األخذ بعین اال

  ).2006محمد، (ترید أن تنتجه الشركةمشابهة للمنتج الذي 

للمنتوج  تتطلب المرحلة األولى لهذه التقنیة دراسة السوق ألجل تحدید سعر البیع المستهدف

هذا المنتوج وكذلك أسعار یؤدها ء في أن الوظائف التي یرغب  العمالوذلك بناء على خصائصه و 
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بعدها یتم تحدید هامش الربح المستهدف على أساس اإلستراتیجیة العامة . المنتجات المنافسة

  .ةللشركللمؤسسة وذلك بتقسیم الهامش المستهدف اإلجمالي على محفظة المنتجات المختلفة 

التكلفة المستهدفة  والتي  وعند طرح هامش الربح من السعر المستهدف یتم الحصول على

تتم مقارنتها بالتكلفة المقدرة حالیا للمنتوج  و إذا كانت هذه األخیرة أكبر من التكلفة المستهدفة تبذل 

  .مجهودات كبیرة المتصاص الفرق الموجود بینهما وجعل التكلفة المقدرة مساویة للمستهدفة

رق بین التكلفة المقدرة التي یتم إشكالیة التكلفة المستهدفة تتلخص في امتصاص الفاإن 

تقدیرها على أساس إمكانیات المؤسسة ومؤهالتها التكنولوجیة الحالیة والتكلفة المستهدفة التي تتحدد 

بناء على اعتبارات السوق واإلستراتیجیة  فالتكلفة المستهدفة إذا تتمثل في تحدید وتقدیر حاجة 

أي هي عبارة عن تسییر للتغییر : اع هذه الحاجة التطویر انطالقا من السوق ثم العمل على إشب

فهي تنظم تسییر الحاضر انطالقا من التبصر بالمستقبل وهذا یفسر تعارض هذه التقنیة مع تقنیات 

المراقبة من خالل المقارنة بمعیار (التكلفة المعیاریة التي تعتبر أدلة تسییر موجهة نحو االستقرار 

  .ءا على مرجع تم إعداده في الماضيتسییر الحاضر بنا) :محدد مسبقا

وتتمثل أهم میزة لتبني التكلفة المستهدفة في أنها تخصص أثناء مرحلة تخطیط وتصمیم 

ویعمل فریق . المنتوج وبذلك یمكن أن یكون لها تأثیرا كبیرا على تحدید مستوى التكالیف المتعهد بها

ة أو أقل من التكلفة المستهدفة وتلبي التصمیم على إیجاد تصمیمات تكون تكلفتها المقدرة مساوی

الهندسة (القیمة وتحلیل الهدم ) تحلیل(المستوى المستهدف لوظیفة المنتوج ویستعمل الفریق هندسة 

  .)2006محمد، (لبلوغ التكلفة المستهدفة) العكسیة

  



28 
 

  Tear down Analysisتحلیل الهدم  - أ

ویتطلب فحص ) reverse engineering(یعرف تحلیل الهدم كذلك بالهندسة العكسیة

أو تخفیض تكالیفه حیث یتم /منتوجات  المنافسین بهدف التعرف على فرص تحسین المنتوج و

تفكیك المنتوجات المنافسة  للتعرف على وظائفها وتصمیمها ولتوفیر تبصرات عن تكلفة المنتوج 

متوقعة للمنتوج وتصامیم والعملیات التي استعملت لصنعه والهدف هنا هو المقارنة بین التصامیم ال

محمد، (المنافسین ودمج أي میزات نسبیة ملحوظة في أسالیب المنافسین إلى تصمیم المنتوج

2006(.  

  Value Analysisتحلیل القیمة   -ب

وهي تقنیة منظمة )) value Engineeringیعرف تحلیل القیمة كذلك بهندسة القیمة 

خدمة حیث تقاس هذه األخیرة بالعالقة بین الوظائف وجماعیة تستعمل لتحسین قیمة المنتوج أو ال

  .التي یؤدیها المنتوج أو الخدمة  وتكالیفها المحتملة

تقوم هندسة القیمة على اختبار العوامل المؤثرة على تكلفة المنتوج أو الخدمة ألجل 

تعمل هندسة الوصول إلى طرق لبلوغ الهدف المحدد بالمعاییر المطلوبة للجودة والتكلفة المستهدفة و 

  :القیمة على بلوغ التكلفة المستهدفة من خالل

تحدید تصامیم محسنة للمنتوج من شأنها أن تخفض من تكلفته دون التضحیة بالوظائف  -

  .المطلوبة فیه

إلغاء الوظائف غیر الضروریة التي ترفع من تكلفة المنتوج ولیس للعمیل استعداد لدفع مبالغ  -

  .إضافیة ألجلها
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لقیمة استعمال التحلیل الوظیفي وتتضمن هذه العملیة تفكیك المنتوج إلى عدة یتطلب تحلیل ا -

ثم یتم تحدید سعر أو قیمة كل وظیفة من هذه الوظائف حیث تعكس هذه . وظائف أو خصائص

وللحصول على هذه المعلومات . القیمة المبلغ الذي یكون العمیل مستعدا لدفعه مقابل هذه الوظیفة

المؤسسات باستقصاءات وحوارات مع العمالء یمثل مجموع قیم  كل  من الطبیعي أن تقوم

الوظائف سعر البیع المقدر للمنتوج والذي تتحدد على أساسه التكلفة المستهدفة بطرح هامش الربح 

تقارن تكلفة كل وظیفة من الوظائف بالقیمة التي یولیها العمالء إلیها فإذا كانت . المستهدف منه

قیمتها عند العمیل یتم إلغاؤها أو تعدیلها لتخفیض تكلفتها أو تحسین قیمتها  تكلفة الوظیفة تفوق

 ) http :// www. Sendspace.com(المقدرة وبذلك تصبح قیمتها أكبر من تكلفتها 

 Just in time :الفرع الثاني

نجازات التي حققت مزایا تنافسیة عدیدة نتاج في الوقت المحدد أحد أهم اإلیعتبر نظام اإل

للصناعة الیابانیة حیث برزت األفكار األساسیة لهذا النظام في السبعینات داخل ورشات 

TOYOTA لصناعة السیارات وذلك من طرفTaiichi   مدیر إنتاج ونائب رئیسTOYOTA 

  .الذي قام بالكثیر من أجل نشر هذا النظام في سنوات الثمانینات Shingoو

  :ویمكن تعریفه كمایلي

وفي الوقت المحدد لمواجهة طلب مستقر، یبنى على نظام المطلوبة ج بالكمیات هو نظام لإلنتا(

دقیق للتحكم في المخزون ونظام معلومات فعال، وتنسیق تام بین العملیات اإلنتاجیة من جهة وبین 

الموردین من جهة أخرى بحیث تصل المستلزمات بالكمیات والمواصفات والوقت المناسب وفي ظل 

  ).2002محمد، ) (ةبیئة عمل مستقر 



30 
 

  :فلسفة نظام اإلنتاج في الوقت المحدد

إن فلسفة نظام اإلنتاج في الوقت المحدد التي تقوم على نهج التحسین المستمر تركز 

  ):2005نواف، (مجهوداتها على التبسیط وعلى منع الضیاع وذلك من خالل المحاور التالیة

قیمة المضافة للمنتوج أو الخدمة وهذا یتطلب یجب استبعاد كل نشاط ال یؤدي إلى زیادة ال :أوال

دراسة وتحلیل زمن العملیة اإلنتاجیة من أجل تحدید أسباب الزمن الضائع والذي ال یضیف أیة 

  .قیمة

  .)2005نواف، : (یقسم زمن العملیة اإلنتاجیة إلى العناصر التالیة

1 زمن التشغیل Processing Time :تصنیع المنتج في كل  وهو الزمن الفعلي الذي یتم فیه

  .مرحلة من مراحل اإلنتاج

2زمن الحركة Moving Time :  وهو الزمن الذي یستغرقه تحریك ونقل المنتج من مركز أو

  .قسم إلى مركز أو قسم آخر

وهو زمن فحص المنتج للتأكد من مطابقته مع معاییر  :Inspection Timeزمن الفحص - 3

لة إلى أخرى وكذلك قبل تسلیمه إلى الزبون كما یتضمن الزمن اإلنتاج الموضوعة لدى نقله من مرح

  .الالزم إلعادة تصحیح األخطاء

وهو الزمن الذي ینتظر فیه المنتوج أو یبقى في القسم أو  Waiting Time :زمن االنتظار - 4

  .المرحلة اإلنتاجیة التي وصل إلیها قبل أن یتم مباشرة العملیات الصناعیة علیه

وهو زمن بقاء المواد األولیة، واإلنتاج نصف المصنع، و  Storage Time:زمن التخزین- 5

  .اإلنتاج التام في المخازن
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االلتزام والتعهد بمستوى عالي من الجودة بجمیع أوجه نشاط الشركة، وذلك بالرقابة الصارمة : ثانیا

  والرقابة الصارمة تكون من خالل خمس مستویات من الرقابة هي. على األداء

بة على مصدر الشراء والتأكد من مواصفات المواد وجودتهارقا.  

رقابة على كفاءة عملیات التخزین للحفاظ على جودتها.  

رقابة على كفاءة وسیلة النقل ومالءمتها لنوعیة السلع التي یتم نقلها.  

الرقابة أثناء عملیة التشغیل.  

الرقابة النهائیة على جودة المنتجات.  

والتعهد بالتحسین المستمر في كل نشاط من أنشطة المؤسسة، وفي االستفادة من االلتزام :ثالثا 

  .البیانات المقدمة أو التي تم الحصول علیها

السعي المستمر لتقدیم قیمة أعلى للعمالء وتشمل فكرة التحسین :(بأنه  التحسین المستمرویعرف 

  ).هتمام وبذل الجهدكل الوظائف الرئیسیة بحیث یجب أن تضیف قیمة أكبر نتیجة اال

  :خصائص نظام اإلنتاج اآلني

1 ینظر إلى المخزون على أنه ال یؤدي إلى إضافة قیمة جدیدة إلى المنتج.  

2  تتم جدولة اإلنتاج على أساس احتیاجات المرحلة التالیة من األنشطة اإلنتاجیة بمعنى أن یقوم

ى شركات تصنیع السیارات ویتم إنتاج قسم المحركات مثال بإنتاج احتیاجات قسم التجمیع في إحد

  .المحركات بناء على طلب قسم التجمیع بمعنى أن الطلب یسبق اإلنتاج في ظل هذا النظام
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3  نظرا ألهمیة عنصر الوقت وتأثیره على التكلفة، فان نظام اإلنتاج اآلني یركز على تدنیة الزمن

  ..عملیة اإلنتاجیةالالزم لتجهیز اآلالت لإلنتاج والوقت الضائع أثناء ال

4  ،قد یتوقف اإلنتاج نتیجة  لعدم توافر بعض األجزاء نصف المصنعة أو اكتشاف وحدات معیبة

  .لذلك یهتم هذا نظام تدنیة احتماالت وجود إنتاج معیب. وهذا یعني زیادة في التكلفة

5  عنصر معین مثل یهتم نظام اإلنتاج اآلني بتخفیض التكلفة الكلیة لإلنتاج ولیس التركیز على

  )2006منصور، (المواد المباشرة أو العمل المباشر 

  :أهداف النظام

االلتزام المستمر بالسعي إلى التفوق في كل مرحلة من مراحل العملیة JIT یتطلب مدخل 

اإلنتاجیة حیث یهدف إلى إنتاج الجزء المطلوب بالجودة و بالكمیة المطلوبة وفي الوقت المحدد 

  :عى النظام لتحقیق األهداف التالیة وبعبارة أخرى یس

  .عیوب 0أعطال، 0زمن االنتظار،  0وثائق، 0زمن اإلعداد،  0تأخیر،   0مخزون، 0

قتراب منه ال أنها تشكل هدف ینبغي السعي لإلوتعتبر هذه األهداف مثالیة ومن الصعب تحقیقها إ

  ).2007خالد، (وتخلق مناخا للتحسن المستمر و التفوق 

یسعى إلى تخفیض التكالیف من خالل تخفیض المخزون،  JITأن نظام :ن القولیمك كنتیجةو

األولى ألن أي تحسین الجودة، القضاء على مصادر الضیاع والقیام باألعمال الصحیحة منذ المرة 

 .یؤدي إلى رفع التكالیف ضیاع في الموارد
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  .العالقة بین المقارنة المرجعیة والتكالیف 2-3

 إن شركةال على أوجبت لشركاتا تواجه التي التحدیات وخاصة بیئةال في التغیرات إن

 على أصبح حیث باآلخر، أحدهما ویتأثر یؤثر حیث لشركةوا البیئة بین التفاعل من حالة تخلق

. أهدافها تحقیق في نجاحها مدى لمعرفة نشاطها في والضعف القوة نقاط تشخصأن  المنظمات

 وذلك الخارجیة البیئة متغیرات لكافة واستجابة مستمر تطویر عملیات في المحاسبة أدخل ما وهذا

 المعاییر تلك وتتمثل الداخلیة األداء معاییر جانب إلى خارجیة أداء معاییر استحداث طریق عن

 یسمى ما وهو التنافسي السوق في المستمر والتطویر التحدي على تتركز خارجیة نظرة المستخدمة

 بالنسبة هذا ،شركةال داخل أفضل أداء مستویات إیجاد أساس لىع وتقوم المرجعیة، بالمقارنة

 القطاع نفس ضمن عاملة أو منافسةشركات  مع خارجیة مقارنة مستویات او الداخلیة، للمقارنة

  ..اآلخرین ونجاحات تجارب إلى نفتاحاإل یتحقق عنها والتي

 التدریجي المستمر نالتحسی بهدف اشتراكهما من المرجعیة المقارنة مع التكالیف تتكامل

 ورغباتهم الزبائن حاجات وتلبیة التكالیف وتخفیض والجودة اإلنتاجیة تحسین بهدف المتسارع غیر

 استخدام إمكانیة جانب إلى الزبون، بدفعه یرغب الذي السعر تفوق قیمة ذو منتج على بالحصول

V.E وتطویره المنتج تصمیم مرحلة في المرجعیة المقارنة لتقنیة.  

شركات ال على التكامل ذلك أثر فان واضحاً  التكلفة إدارة تقنیات بین التكامل كان لما

 تسعى التي األهداف أو لبعضها المكملة أو التقنیات تلك بین المشتركة باألهداف متمثالً  أوضح

 إدارة أهداف مع والمتفقة التقنیات تلك أهداف خالل من تتحقق والتي تحقیقها إلى شركةال

مراحل تنفیذ المقارنة المرجعیة ومزایاها یتضح أنها تستخدم في كل مرحلة من مراحل من ،التكلفة

, كما أن استخدامها یتناسب في اغلب األحیان مع جمیع تقنیات إدارة الكلفة , دورة حیاة المنتج 
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خاصة عندما یتطلب جزء من عمل هذه التقنیات تحدید أداء الشركات أو األنشطة المماثلة داخل 

  .ة وأخذه كنموذج للتحسین في مختلف عوامل النجاح األساسیةالشرك

إذ , تبرز أهمیة المقارنة المرجعیة في تطبیق تقنیات إدارة الكلفة ومن بینها تقنیة الكلفة المستهدفة 

یتوجب على الشركة القیام بالمقارنة المرجعیة لكل العوامل الالزمة لتحقیق هذه التقنیة وفي مقدمتها 

لبیع المستهدف وما یرتبط به من حجم المبیعات وهامش الربح المستهدف فضال عن تحدید سعر ا

عمل المقارنة المرجعیة حول الكیفیة التي یتم فیها تطویر العالقات الالزمة مع المجهزین والتي 

تكون حاسمة في نجاح تحدید الكلفة المستهدفة إلى جانب عمل مقارنة مرجعیة لمواصفات 

وكیفیة استخدام الشركات المنافس لهندسة القیمة والتحلیل المفكك لبلوغ الكلفة  المنتجات المنافسة

 .عطب یعتبر تكلفة ینبغي تجنبهاالوقت وأي خطأ أو كما وأن . المستهدفة

  

  الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة 4 -2

  السابقة الدراسات :ثانیاً 

جنبیة  التي لها صلة بموضوع الدراسة أو أحد من الدراسات السابقة العربیة واأل اتناول الباحث عدد

  .وسیتم عرض الدراسات العربیة أوًال ومن ثم األجنبیة.متغیراتها

  العربیة الدراسات2-4-1

شید قرارات التسعیر المبنیه دور المقارنه المرجعیه في تر "بعنوان ) 2008(دراسة الموسوي  -

  "ساس الكلفه المستهدفهأعلى 

اسة وتحلیل فلسفة المقارنة المرجعیة والكلفة المستهدفة مع بیان دور هدفت الدراسة إلى در 

المقارنة المرجعیة في ترشید قرارات التسعیر المبنیة على أساس الكلفة المستهدفة مفترضا بذلك 
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تكونت من معملین هما معمل الحیاكة . وجود دورا فاعال للمقارنة المرجعیة في إنجاح تلك القرارات

وقد توصل البحث إلى  في العراق، النسیج شركة واسط العامة للصناعات النسیجیةومعمل الغزل و 

عدة استنتاجات أهمها وجود دور كبیر للمقارنة المرجعیة في تحدید سعر البیع باعتماد أساس 

, عن أساس الكلفةرا التطبیق العملي وجود فارقا كبیإذ اثبت , في التسعیر) الكلفة المستهدفة(السوق 

الشركة لم تستخدم التقنیات الحدیثة الدارة الكلفة وتعتمد أساس الكلفة في تسعیر أن ة إلى باإلضاف

 .منتجاتها 

  

المقارنه المرجعیه كمدخل لتقییم اداء البلدیات في الدول "بعنوان ) 2009(دراسة عبدالوهاب  -

 "العربیه

وأنماطها ، مدى أهمیتهاو، على ماهیة المقارنة المرجعیةهدفت هذه الدراسه الى القاء الضوء 

همیة مدخل المقارنة المرجعیة في و عن اومتطلبات تطبیقها في البلدیات في الدول العربیة 

 واکتساب الخبرات والتعلم من اآلخرین، ترشید اإلنفاق وفى تشجیع التعاون بین البلدیات

البلدیات في ،وتم عمل هذه الدراسة في المملكة العربیة السعودیةو كانت العینة متكونة من 

المملكة و قد توصلت هذه الدراسة الى نتائج وهي أن المقارنة المرجعیة من أهم مداخل قیاس 

وتقییم أداء المنظمات العامة والوحدات المحلیة ودور المقارنة المرجعیة في ترشید اإلنفاق وفي 

  .تشجیع التعاون بین البلدیات واكتساب الخبرة والتعلم من األخرین

عمال ألن ألسلوب المقارنة المرجعیة في اوإدراك المدیر "بعنوان ) 2011(طیري دراسة الم -

  "لكترونیة ودوره في تحقیق التفوق التنافسي لدى البنوك الكویتیةإل ا

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك المدیرین ألسلوب المقارنة المرجعیة في تحقیق 

ستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحلیلي، واعتمد على إ التفوق التنافسي لدى البنوك الكویتیة،
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مدیرًا من المدیرین العاملین ) 196(االستبانة في جمع البیانات من عینة الدراسة التي تكونت من 

، وتوصلت )مدیر عام، نائب مدیر عام، رئیس قسم(في كل بنك من البنوك الكویتیة ممن یشغلون 

دركون اهمیة دور اسلوب المقارنة المرجعیة في االعمال الدراسة إلى نتیجة ان المدیرین ی

حد أ سلوب المقارنة المرجعیة هوأن أیرین في البنوك الكویتیة یدركون االلكترونیة، كما ان المد

عمال االلكترونیة، كما تبین وجود فروق في تؤدي إلى التفوق التنافسي في األ دوات المهمة التياأل

 .قیق التفوق التنافسي تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي، والخبرة العملياجابات عینة الدراسة في تح

في  أثرهتكامل تقنیتي كلف الجودة والمقارنة المرجعیة و "وهي بعنوان  ) 2013(دراسة سلمان   -

  "تخفیض تكالیف المنتجات

ودة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األسالیب الحدیثة في خفض الكلف والتركیز على كلف الج

یجاد العالقة بینهما وأثرهما في تخفیض تكالیف المنتجات ولتحقیق هذا , والمقارنة المرجعیة، وإ

ستعمال إضال من محاولة  الهدف تم قیاس كلف الجودة وتحلیلها في معمل اسمنت كركوك ف

مقاییس تكالیف الجودة للمقارنة المرجعیة لغرض الوقوف على مواطن الخلل والضعف لمعالجتها 

هتمام بها سواء همیتها وضرورة اإلأظهار دارة العلیا عن كلف الجودة إلقدیم تقاریر محاسبیة لإلوت

ن أهمها أخرج البحث بمجموعة من االستنتاجات من ).مستترة(كانت هذه الكلف ظاهرة أو ضمنیة 

ي هذا قیاس وتحلیل تكالیف الجودة واعتماد المؤشرات للمقارنة المرجعیة مع المستویات الرائدة ف

داء الشركة من جانب ویكشف عن أنوات سابقة یسهم كثیرا في تحسین المجال او المقارنة مع س

المنتجات  لى تخفیض تكالیفإجته من جانب آخر وبالتالي سیؤدي مواقع الضعف والخلل لمعال

  .السوق/ قتصادیة تعیش في ظل المنافسة المتزایدة على المنتج ولكون معظم الوحدات اإل
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تقویم األداء اإلستراتیجي باستخدام أِسلوب المقارنة "وهي بعنوان ) 2013(یوسف  دراسة -

نة من مكاتب المفتشین العمومیین(المرجعیة     "بحث تطبیقي في عیّ

استعمال بطاقة األداء المتوازن مع  من إمكانیة االستفادة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى

 تقویم في لجنة معاییر المحاسبة اإلداریة األمریكیة خارجیة التي تبنتهامحور البیئة الداخلیة والبیئة ال

ومن ثم استعمال المخرجات التي تنتجها المحاور الستة للبطاقة المذكورة  اإلستراتیجي، األداء

لى بیان إلمفتشین العمومیین، ویهدف البحث كمدخالت إلجراء المقارنة المرجعیة على مكاتب ا

یة المقارنة المرجعیة وأنواعها وعالقتها بتحسین األداء، ووضع مؤشرات أداء طبیعة ومفهوم وأهم

قتراح آلیة إتتالءم مع مهام  تلك المكاتب المنصوص علیها في القوانین ذات العالقة، فضال عن 

نة البحث لتحدید الشریك األفضل    ).benchmarking(إلجراء المقارنة المرجعیة بین طرفي عیّ

على منافع  تحصل المنظمات بأن الى مجموعة من االستنتاجات تمثلتوقد توصل البحث 

متعددة من تطبیق المقارنة المرجعیة أهمها التحسین المستمر وتقویم األداء والتحفیز على 

تطبیق المقارنة المرجعیة على المنظمات نجاح التعلم من اآلخرین ، إذ ال یقتصر 

نما  یمكن  تطبیقها بنفس ال نجاح على المنظمات الخدمیة وألنشطتها الصناعیة ، وإ

لتحلیل اإلستراتیجي المتمثلة  لبین المقاییس المركبة  التكامل والترابط یساعد ،المتعددة كافة

 تقویم دور تعزیز على من جهة أخرى المرجعیة والمقارنة من جهة المتوازن ألداءا بطاقةب

المتوازن  ألداءا بطاقة مزایا نم ستفادةاال خالل األداء اإلستراتیجي في المنظمات من

 بصورة  أكثر موضوعیة األداء نتائج على الحكم لغرض  المرجعیة المقارنةأسلوب و 

  .ووضوح
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  األجنبیة الدراسات 2-4-2

  بعنوان) (Mcgughey&ronald.2002)(دراسة  -

Benchmarking business – to – business electronic commerce" " 

بیان أهمیة دراسة وتحلیل نقاط المقارنة المرجعیة لقطاع االعمال في هدفت هذه الدراسة إلى 

التجارة االلكترونیة في عصرنا الحالي، التي أصبحت تعتمدها العدید من المنظمات لقیاس أدائها 

الرائدة في  شركاتأفضل الممارسات المتبعة من قبل ال  وتقویمه، وتحسین مستوى االداء وصوالً 

عمال ألمقارنة وتضمنت الدراسة تصمیمًا لإلطار التنفیذي لربط منتجات اعمال الألكل قطاع ا

المقارنة : ساسیات المقارنة المرجعیة التي تمت تحدیدها بخمسة مستویات للدراسة والتحلیل، هيأب

عمال، العالقة بین البائع والمشتري، المقارنة المرجعیة االستراتیجیة، المقارنة المرجعیة المستقلة لأل

هو جدید لمعظم  B2Bأن ونتج عن هذه الدراسه .جعیة للعمالء، والمقارنة المرجعیة التنافسیةالمر 

الشركات على الرغم من أن بعض الشركات تقوم بإدخال العقد الثالث من إستخدام التبادل 

ستخدام إیتم ن أن یكون هناك تفاعل بین الشركات التجاریه و أ B2Bلكتروني للبیانات ویتطلب اإل

  .تطوره وزراعة عالقات جیده مع الشركات التجاریهمولوجیا الالتكن

 بعنوان) (Wade et al,2004)(دراسة  -

 "Models for performance benchmarking: measuring the effect of 
Ebusiness activities on banking performance  

 
لكندیة، تضمن التحلیل داء للبنوك األنتاجیة والى تحدید التغیرات الحادثة في اإلإهدفت هذه الدراسة 

نموذج : المصرفي من خالل األداء ولى تحدید نقاط المقارنة المرجعیة الخاصة بألالقیاسي ا

تمت تنفیذ الدراسة على واحد من  غیرات المقارنة المرجعیة، ونموذج المقارنة المرجعیة الثابتة، وقدمت
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الكترونیة في بعض فروعه لتقلیل التكالیف وزیادة كبر البنوك الكندیة التي یقدم خدمات مصرفیة أ

  .نجاز التعامالت والخدمات المصرفیة التي یقدمها لعمالئهإسرعة 

داء في طور التحسن المستمر في ألن اأتائج الدراسة بانه على الرغم من وقد اتضح من ن

دمات االلكترونیة البدایة، إال أن هناك ضعفاً؟ في محصلة االنتاجیة المتولدة من االعمال والخ

نتاجیة قاط المقارنة المرجعیة لتحسین اإلعتماد على نقدمها البنك، وبهذا فإن مسألة اإلالتي ی

یرًا في التغلب على مشكلة ومردودات العمل االلكتروني المصرفي أصبحت ملحة وتسهم كث

القوة مكانیة تحدید أهم مصادر الخلل ونقاط إضافة إلى نتاجیة في البنك، باإلضعف اإل

لیة الموجودة في بیئة العمل المصرفي لتلك الفروع من البنك الذي یعمل بنظام الخدمات اآل

  .لكترونیةواإل

  

 "بعنوان ) Nassar,2012(دراسة  -

- Exploring current benchmarking practices in theEgyptian hotel 

sector"  

رجعیة في القطاع الفندقي المصري هدفت الدراسة الى التعرف على الوضع الحالي للمقارنة الم

فندقا منها تقع في  128تكونت عینة الدراسة من . باإلضافة الى بیان األراء حول المقارنة المرجعیة

وتم تصمیم أستبانة عدت خصیصا لتحقیق أهداف . شرم الشیخ واالسكندریة و القاهرة و األقصر

برزها وجود اتجاهات ایجابیة نحو المقارنة وقد توصلت الدراسة الى العدید من النتائج أ. الدراسة

المرجیعیة في الفنادق محل الدراسة وهنالك فهم عام لكون المقارنة المرجعیة أداة لتعزیز الجودة 

  .یمكنها من تقدیم خدمة أفضل
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 بعنوان) Sudhir,2012(دراسة  -

"Small Business Performance, Planning  " Sophstication and  

benchmarking: An Empirical Study 

هدفت الدراسة الى بیان مدى استخدام خطط العمل المكتوبة و المقارنة المرجعیة وتأثیرها على 

وتم عمل هذه الدراسة بلوالیات المتحدة شركة) 152(حیث تكونت عینة الدراسة من , األداء 

م بشكل كبیر خطط وقد توصلت الدراسة الى ان أغلبیة الشركات محل الدراسة تستخد االمریكیة ،

كما أن هنالك تأثیر لإللتزام بهذه الخطط . هدافهاأبة والمقارنة المرجعیة في تحقیق العمل المكتو 

  .ونتائج عملیة المقارن المرجعیة على أدائها بعید المدى

  

  السابقة الدراسات عن الحالیة الدراسة یمیز ما  2-4-3

التكلفة خفیض دور المقارنة المرجعیة في ت ییمتق على تركز أنها الحالیة الدراسة یمیز ما أهم

توفر  من حیث مدى ،سوق فلسطین لألوراق المالیة المدرجة في  الشركات الصناعیة فيالصناعیة 

 المستخدمة للتغیرات النظم مالئمة مدى إلى باإلضافة المقارنة المرجعیة، لنظام األساسیة المقومات

 مالئمة مدى على السابقة الدراسات بعض حین ركزت الحدیثة، في التصنیع بیئة في الحاصلة

 نفسه، للنظام األساسیة المقومات توافر مدى تقییم دون غراض اإلدارةأل التكالیف نظام مخرجات

 الصناعیة، الشركات في الحدیثة التكالیف نظم تطبیق إمكانیة دراسة ركزت على أخرى ودراسات

،فهذه الدراسة أیضا تعتبر وتقییمها المطبقة لتقلیدیةا النظم في والقصور الضعف تحدید جوانب دون

أول دراسة تبحث في دور المقارنة المرجعیة في تخفیض التكالیف الصناعیة في الشركات 

الصناعیة في سوق فلسطین لألوراق المالیة إذ لم یتم التطرق لهذا الموضوع من قبل في السوق 
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نة المرجعیة في تخفیض التكلفة حبث لم أجد أي وتعتبر من أول الدراسات التي تبحث دور المقار 

  .دراسة تحكي بهذا الموضوع على وجه الخصوص
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  المستخدمة اإلحصائیة األسالیب  3-7

  أداة الدراسة 8- 3

  متغیرات الدراسة 9- 3

 المعالجة اإلحصائیة 10- 3

  مفتاح التصحیح 11- 3

  ثبات األداة 12- 3

  صدق األداة 13- 3
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات
  المقدمة 3-1

الفصل  هذا نأ إذ الدراسة إجراء في المطبقة ةالمنهجی الفصل هذا في الباحث سیتناول

 واألسالیب الدراسة ومتغیرات وعینتها، الدراسة ومجتمع البیانات، على الحصول مصادر یبین

  .ختبار الفرضیاتإة وفي الدراس متغیرات بین العالقة إیجاد في المستخدمة اإلحصائیة

  منهجیة الدراسة 3-2

لة التي تسعى هذه ومن خالل األسئ, ات المراد تحلیها بناًء على طبیعة الدراسة و المعلوم

) Descriptive analysis(ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي إ.اجابة عنهالدراسة إلى اإل

) Quantative analysis( الكميوالمنهج .في عرض البیانات و إعداد الجداول الالزمة لذلك

ستخدام إوسیتم ,لمشمولة في عینة الدراسة كات اوذلك في حصر وتحلیل البیانات الفعلیة للشر 

لغرض معرفة تأثیر متغیر ) Simple Regression Analysis(نحدار البسیط نموذج تحلیل اإل

  ).SPSS(ستخدام حزمة التحلیل اإلحصائي إة على تخفیض التكالیف الصناعیة بالمقارنة المرجعی

  البیانات على الحصول مصادر 3-3

 المناسبة ألهدافها البیانات جمع تم فرضیاتها، واختبار الدراسة فأهدا تحقیق لغایات

  :اآلتیة بالطرق

 ف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتهاتم تطویر استبانه خاصة لتحقیق أهدا : األولیة المصادر -

طار النظري والتساؤالت والفرضیات التي استندت ي كافة الجوانب التي یتناولها اإلوالتي تغط

  .ةعلیه الدراس
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ي تم ة الترات الدراسیبمتغ وهي المصادر المتمثلـة فـي المراجع المتعلقة: المصادر الثانویة -

ر، یات ورسائل الماجستیة ودور یا من المكتبات من كتب ومجالت علمهیالحصول عل

 .ةیالمتوفرة على المواقع االلكترون إضافة إلى المعلومات

  وعینتها الدراسة مجتمع  3-4 -

الشركات الصناعیة المساهمة العامة والمدرجة في سوق فلسطین لالوراق  اسة فيتمثل مجتمع الدر 

 دوائر المحاسبة والمالیة وومدیر مدیرو اإلنتاج  شركة واستهدف المستجیبون 12المالیة وعددها 

موظف ومدیر في الشركات الصناعیة ) 54(والبالغ عددهم  والمدققون الداخلیون والمحاسبون

 .لمدرجة في سوق فلسطین لالوراق المالیةالمساهمة العامة ا

شركات صناعیة مدرجة في 9من تم الحصول على عینة مسحیة مكونة : عینة الدراسة

  :وهذه الشركات هيسوق فلسطین لألوراق المالیة 

  العربیة لصناعة الدهانات

  مطاحن القمح الذهبي

  سجائر القدس

  القدس المستحضرات الطبیة

  ونالوطنیة لصناعة الكرت

  دواجن فلسطین
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  مصانع الزیوت النباتیة

  بیر زیت لألدویة

  فلسطین لصناعة اللدائن

 

  وحدة المعاینة والتحلیل 3-5

دوائر المحاسبة  وومدیر مدیرو اإلنتاج تمثلت وحدة المعایبنة والتحلیل في الدراسة الحالیة من كافة 

  ختارة من مختلف التخصصاتفي الشركات الم والمدققون الداخلیون والمحاسبون والمالیة

  )1-3(جدول 

  افراد المعاینة والتحلیل في شركات الصناعیة

 اسم الشركة الرقم
 أفراد وحدة المعاینة

رؤوساء  ونمدیر 
 أقسام

ن وموظف
 إداریین

 المجموع

 6 3 1 2 العربیة لصناعة الدهانات .1
 6 3 1 2 مطاحن القمح الذهبي .2
 6 3 1 2 سجائر القدس .3
 6 3 1 2 ستحضرات الطبیةالقدس للم .4
 6 3 1 2 الوطنیة لصناعة الكرتون .5
 6 3 1 2 دواجن فلسطین .6
 6 3 1 2 مصانع الزیوت النباتیة .7
 6 3 1 2 بیر زیت لألدویة .8
 6 3 1 2 فلسطین لصناعة اللدائن .9
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وبعد فحص % 100ة سباستبانة بن 54اسة، واسترجع منها على الشركات محل الدر ) 54(تم توزیع 

ستبانات معبئة بشكل جید ن جمیع اإلألتحلیل االحصائي تبین ستبانات لبیان مدى صالحیتها لاال

  .ویناسب الدراسة

  المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة 3-6

الخبرات العملیة، راس المال،  (الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة  تالمتغیرا)  2- 3(یوضح الجدول 

  ).ة، المؤهل العلمي، عمر الشركة، المسمى الوظیفي، التخصصحجم التكالیف السنوی

  

  )2-3(جدول 

 )المتغیرات الشخصیة والوظیفیة(خصائص العینة الدیمغرافیة 

 %النسب المئویة  العدد البدائل المتغیرات

 20.4 11 سنوات 5أقل من  الخبرات العملیة

 29.6 16 سنوات 10_6من 

 25.9 14 سنة 15_11من 

 24.1 13 سنة فأكثر16من 

 100.0 54 المجموع

 14.8 8 دینار أو أقل 100000من  رأس المال

 20.4 11 دینار 500000_100001من 

 64.8 35 دینار 500000أكثر من 

 100.0 54 المجموع

 14.8 8 دینار 50000أقل من  حجم التكالیف السنویة



47 
 

 16.7 9 دینار 100000_50000من 

 68.5 37 دینار 100000أكثر من 

 100.0 54 المجموع

 61.1 33 بكالوریوس المؤهل العلمي

 38.9 21 ماجستیر فأعلى

 100.0 54 المجموع

 33.3 18 سنة 15_10من  عمر الشركة

 66.7 36 سنة 15أكثر من 

 100.0 54 المجموع

 33.3  18 محاسب المسمى الوظیفي

 16.7 9 مدقق حسابات

 16.7 9 مدیر إنتاج

 16.7 9 مدیر مالي

 16.7 9 رئیس قسم المحاسبة

 100.0 54 المجموع

 57.4 31 محاسبة التخصص

 18.5 10 علوم مالیة ومصرفیة

 14.8 8 إدارة أعمال

 9.3 5 أخرى

 100.0 54 المجموع
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ما ) سنة 15_11من (یالحظ من الجدول السابق أن أكثر الخبرات العملیة تشكلت من فئة 

من إجمالي حجم العینة، وفیما یتعلق بمتغیر رأس المال فقد شكلت أكثر الخیارات %  25.9ه نسبت

وفیما یتعلق بمتغیر . من إجمالي حجم العینة%  68.5ما نسبته ) دینار 100000أكثر من (فئة 

من إجمالي حجم %  61.1ما نسبته ) بكالوریوس(المؤهل العلمي فقد شكلت أكثر الخیارات فئة 

%  66.7ما نسبته ) سنة 15أكثر من (، أما فیما یتعلق بمتغیر عمر الشركة فقد شكلت فئة العینة

%  33.3ما نسبته ) محاسب(أما متغیر المسمى الوظیفي فقد شكلت فئة . من إجمالي حجم العینة

 57.4ما نسبته ) محاسبة(فیما یتعلق بمتغیر التخصص فقد شكلت فئة . من إجمالي حجم العینة

  .الي حجم العینةمن إجم% 

  المستخدمة اإلحصائیة األسالیب 3-7
  

لتحلیل البیانات ) SPSS)V.18تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة  

التكرارات والنسب و التي تم جمعها سواء من خالل أسلوب اإلحصاء الوصفي الذي یتضمن الجداول 

  .المئویة

الختبار الفرضیات وتم استخدام تحلیل االنحدار وكذلك أسلوب اإلحصاء االستداللي 

  .ختبار فروق الفرضیاتإل). ANOVA(الختبار الفرضیات الرئیسیة وتحلیل التباین  البسیط

  أداة الدراسة 8- 3

 استنادا إلى نوعیة الدراسة ومجال تطبیقها وبناًء على نوعیة البیانات المراد الحصول علیها

 :ان همیف وأسئلة البحث وتتكون االستبانة من جزئان وفقا ألهدایعداد االستبتم إ

  .ةیموغرافیرات الدیتمثل في المتغیو : الجزء األول



49 
 

دور ائج المنشودة عن س النتــث تعكیبح. رات الدراسةیتمثل في أسئلة ومتغیالجزء الثاني 

، ةالمقارنة المرجعیة في تخفیض التكالیف الصناعیة المدرجة في سوق فلسطیت لألوراق المالی

  .كرتیاس لیة االجابات بحـسب مقیتبانة خماسر اسیث اعتمد الباحث في تطو یح

  متغیرات الدراسة 9- 3

 عمر الشركة, حجم التكالیف السنویة, رأس المال:(المتغیرات الدیمغرافیة.(  

 المقارنة المرجعیةدور : (المستقلّ  المتغیر.(  

  الصناعیة المدرجة في سوق  تخفیض التكالیف الصناعیة للشركات مدى: (التابعالمتغیر

 ).فلسطین لألوراق المالیة

 

  مفتاح التصحیح 10- 3

، تم حساب )5_  1(تجاهاتهم من راد العینة أرقاما تمثل أوزانا إلبعد إعطاء اتجاهات أف

وهو ما یسمى المدى، ثم تم قسمة قیمة المدى  4=  5من أعلى قیمة وهي  1فرق أدنى قیمة وهي 

، 0.8=  4/5= لیصبح الناتج  5لوبة في الحكم على النتائج وهو على عدد المجاالت المط

رات الخاصة بتحدید وبالتالي نستمر في زیادة هذه القیمة ابتداء من أدنى قیمة وذلك إلعطاء الفت

  :یوضح ذلك ) 3- 3(عتماد على الوسط الحسابي، والجدول رقم تجاه باإلالحالة أو اإل
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  )3-3(جدول 

  اس لیكرت للمتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثینمفتاح التصحیح حسب مقی

 منخفضة جدا 1.8أقل من 
  درجة ضعیفة

  
 

 
 منخفضة 2.6أقل من _  1.8من 

  درجة متوسطة 3.4أقل من _  2.6من 

 مرتفعة 4.2أقل من _  3.4من 
  

  
 

  

 درجة كبیرة

 مرتفعة جدا فأكثر 4.2من 

  ثبات األداة 11- 3

تساق الداخلي لمجاالت أو أبعاد أداة راسة تم احتساب درجة ثبات اإلالد لقیاس ثبات أداة

تخفیض التكالیف باإلضافة إلى الدرجة الكلیة التي تمثل استخدام , المقارنة المرجعیة: الدراسة

حیث تم استخدام طریقة كرونباخ ألفا في , أسلوب المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة

  :وكانت النتائج على النحو التالي , اتحساب معامالت الثب
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  )4-3(جدول 

  قیم معامالت الثبات ألفا كرونباخ

 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.97 23 المقارنة المرجعیة

 0.93 16 تخفیض التكالیف

الستخدام أسلوب المقارنة المرجعیة في تخفیض  الدرجة الكلیة
 التكلفة الصناعیة

39 0.98 

مما یدل على ) 0.98(یتضح من الجدول السابق بلغت قیمة معامل الثبات للدرجة الكلیة 

من النتائج الحالیة فیما لو تم إعادة القیاس والبحث % 98أن أداة الدراسة الحالیة قادرة على إنتاج 

بین  كما تراوحت قیم معامالت الثبات لألبعاد والمجاالت, واستخدامها مرة أخرى بنفس الظروف

حیث اعتبرت هذه القیم مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة ولألهداف التي وضعت , )0.97_0.93(

  .هذه المجاالت وفقراتها من أجلها

  صدق األداة 21- 3

رتباط بین درجة كل مجال أو من أجل قیاس مدى صدق أداة الدراسة تم حساب معامالت اإل

المقارنة المرجعیة  أهمیةجاالت والفقرات التي تمثل یة للمبعد من مجاالت الدراسة مع الدرجة الكل

ي یدل ذلك نخفاض مستویات الداللة جمیعها وبالتالإفي تخفیض التكلفة الصناعیة، حیث یالحظ 

رتباط بین هذه المجاالت أو األبعاد والدرجة الكلیة لها مما یدل على على ارتفاع معامالت اإل

  .كبیر في تحقیق األهداف التي وضعت من أجلها ارتفاع صدق هذه األداة المستخدمة بشكل
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ومن ناحیة أخرى تم حساب معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات كل مجال مع الدرجة 

حیث یالحظ انخفاض مستویات الداللة جمیعها وبالتالي یدل ذلك على ارتفاع , الكلیة لذلك المجال

ألبعاد مما یدل على ارتفاع صدق أداة الدراسة معامالت االرتباط بین الفقرات والدرجات الكلیة ل

) 6-3(والجداول التالیة , المستخدمة بدرجة كبیرة في تحقیق األهداف التي وضعت من أجلها

  :توضح ذلك

  )5-3(جدول 

مصفوفة قیم معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال المقارنة المرجعیة مع الدرجة 
  الكلیة لهذا المجال

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى الداللة 
 اإلحصائیة

1. 
یوجد لوائح وأنظمة وتعلیمات واضحة لطبیعة أعمال الشركات 

 الصناعیة
0.77 0.00 

 0.00 0.82 تطبق الشركة المقارنة المرجعیة .2

3. 
تقوم الشركة  باتخاذ اإلجراءات السلیمة لتطبیق المقارنة 

 0.00 0.85 المرجعیة

 0.00 0.79 ممارسات التي تحقق أهداف المقارنة المرجعیةتركز الشركة  بال .4

5. 
یتابع المدیرون العملیات الخاصة بالمقارنة المرجعیة بشكل 

 .مستمر
0.80 0.00 

6. 
یقوم المدیرون بالمقارنة المرجعیة أكثر من مره خالل السنة المالیة 

 0.00 0.79 ).الربع سنویة(الواحدة

7. 
المرجعیة في عملیة تحدید  توجد لوائح توضح أهمیة المقارنة

 0.00 0.75  .التكالیف المختلفة
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 0.00 0.83 .یتم األخذ بعین االعتبار التوصیات الناتجة عن المقارنة المرجعیة .8

9. 
یتم االستعانة بذوي الكفاءة العالیة و الخبرات في تطبیق نتائج 

 0.00 0.74 المقارنة المرجعیة

10.
ده وبشكل مستقل عن األقسام تتم المقارنة المرجعیة لكل قسم على ح

 0.00 0.76 المختلفة

11.
توفر المقارنة المرجعیة المعرفة والمعلومات المناسبة للشخص 

 0.00 0.75 .المناسب في الوقت المناسب

12.
توجه المقارنة المرجعیة كل جهود التحسین في الشركة نحو تقدم 

 0.00 0.75 .منتج جدید بأسرع وقت ممكن وأحسن جودة

13.
ستخدام المقارنة المرجعیة الشركة من سرعة تكیفها مع یساعد ا

المستجدات الحاصلة في البیئة وتساعد في تصحیح األخطاء 
 )التغذیة الراجعة(الحاصلة 

0.83 0.00 

14.
یساعد استخدام المقارنة المرجعیة في الحصول على أفكار وطرق 

وقوف جدیدة في اإلنتاج والتسعیر واالستفادة من التجارب الفاشلة وال
 .على أخطائها وتصحیحها

0.80 0.00 

تساعد المقارنة المرجعیة في عملیة التخطیط وذلك لنجاح عملیة .15
المقارنة وتحدید نوع وطرق جمع المعلومات الضروریة لنجاح عملیة 

 .المقارنة
0.78 0.00 

تساعد المقارنة المرجعیة في عملیة التحلیل مما یساعد في الفهم .16
عملیات التي تجري في الشركة، واستقراء مستویات الكامل والمعمق لل
 .األداء المستقبلیة

0.74 0.00 

تساعد المقارنة المرجعیة في وضع برنامج تنفیذي بغرض تحدید .17
وتحدید األدوار والموارد . المجاالت التي تستوجب التغییر

 .والوسائل التي تؤدي إلى تحقیق مستوى أداء أفضل
0.83 0.00 

نة المرجعیة في ترجمة األفكار إلى أعمال تساعد المقار .18
جراءات تسهم في تعدیل وتطویر وتطبیق أفضل الطرائق  وإ

0.74 0.00 
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 .المكتسبة وبالصیغة التي تتالئم مع الشركة

تساعد المقارنة المرجعیة في ترجمة األفكار إلى أعمال .19
جراءات تسهم في مراقبة النتائج ومستوى التقدم المحقق  0.00 0.78 .وإ

تساعد المقارنة المرجعیة في معالجة الفجوة السلبیة مما یؤدي .20
 0.00 0.67 .إلى األداء األفضل للشركة

یتم تحدید وتصنیف التكالیف حسب طبیعتها إلجراء مقارنة .21
 .مرجعیة معمقة

0.78 0.00 

یزداد استخدام المقارنة المرجعیة كلما زادت الرقابة على تكالیف .22
 .الشركة

0.69 0.00  

تؤثر التنافسیة في القطاع الصناعي على استخدام المقارنة .23
 المرجعیة

0.72 0.00 

  

وبداللة احصائیة ) 0.85 -0.67(یظهر من الجدول أن قیم معامل االرتباط تراوحت بین 

بین كل فقرة من فقرات مجال المقارنة المرجعیة مع الدرجة الكلیة كانت جمیعها مقبولة ). 0.00(

  .ألغراض تطبیق الدراسة ودالة احصائیاً 
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 )6-3(جدول 

مصفوفة قیم معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال تخفیض التكالیف مع الدرجة 
  الكلیة

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى الداللة 
 اإلحصائیة

24.  
لدى الشركة معلومات كافیة فیما یخص العملیات التي تنشأ الكلفة كإضافة آلة 

 0.00 0.59 .جدیدة

 0.00 0.70 .تسهم نتائج المقارنة المرجعیة في تحسین القرارات الخاصة بعملیات اإلنتاج  .25

 0.00 0.64 .تساعد المقارنة المرجعیة في تحدید االنحرافات الخاصة بالتكالیف  .26

 0.00 0.58 .یتم استخدام األهمیة النسبیة في تصنیف التكالیف  .27

 0.00 0.72 .تكالیف السنویةیتم حصر حجم وطبیعة ال  .28

29.  
) غیر نقدیة(وبیانات كمیة ) نقدیة(تسهم التكالیف في توفیر البیانات المالیة 

 0.00 0.63 .تتعلق بأوجه نشاط الوحدات الموجودة بالشركات

 0.00 0.62 .تسهم التكالیف في مساعدة اإلدارة في التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات  .30

31.  
تشكیل المنتجات الخاصة بالشركات ویمكنها من تحدید تساعد التكالیف في 

 0.00 0.73 .نصیب كل وحدة منتجة منها بدقة

32.  
تعد التكالیف عنصر هام للشركات في تحدید أجور العمال الذین یعملون على 
آالت إنتاج الوحدات أو یتولون مهمات تتعلق بالوحدات بحیث یمكن معرفة 

 .ه اإلنتاجیةالزمن الذي یستغرقه أحدهم في مهمت
0.76 0.00 

 0.00 0.79 تساعد  التكالیف في إعداد القوائم المالیة للجهات الخارجیة  .33

34.  
نظام التكالیف یقدم بیانات دقیقة عن الموردین، مما یساعد في 

 .الحصول على مواد خام بأسعار مناسبة
0.77 0.00 

35.  

قدرة نظام التكالیف یحقق وفورات في تكالیف اإلنتاج، مما یزید من 
  .الشركة على المنافسة في السوق

 
0.80 0.00 
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36.  
یساعد نظام محاسبة التكالیف المطبق على إنتاج منتجات ذات 

 .جودة مرتفعة مع ثبات التكلفة
0.70 0.00 

 0.00 0.68 .نظام التكالیف یقدم بیانات دقیقة عن المنافسین  .37

38.  
لیات نظام التكالیف یقدم بیانات تساعد في اتخاذ قرار تعدیل عم

 0.00 0.82 .ومراحل اإلنتاج

39.  
یتم استخدام بیانات التكالیف في مراجعة وتقییم أسعار المنتجات 

 .من فترة ألخرى
0.62 0.00 

وبداللة احصائیة ) 0.82 -0.59(یظهر من الجدول أن قیم معامل االرتباط تراوحت بین 

لكلیة كانت جمیعها مقبولة بین كل فقرة من فقرات مجال تخفیض التكالیف مع الدرجة ا). 0.00(

  .ودالة احصائیًا ألغراض تطبیق الدراسة
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 الفصل الرابع

  مناقشة النتائج واختبار الفرضیات
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 الفصل الرابع

  مناقشة النتائج واختبار الفرضیات

  المقدمة 4-1

ستجابة أفراد وحدة المعاینة عرض هذا الفصل نتائج التحلیل االحصائي إلتیس

التحلیل عن المتغیرات التي اعتمدت فیها من خالل عرض المؤشرات االحصائیة و 

نحرافات المعیاریة لكل متغیرات من خالل المتوسطات الحسابیة واإل ،جاباتهماالولیة إل

بار فرضیات الدراسة والدالالت الدراسة واألهمیة النسبیة كما یتناول الفصل اخت

  .حصائیة الخاصة لكل منهااإل

  لیل نتائج الدراسةتح 4-2

  :اإلجابة على أسئلة الدراسة وفحص الفرضیات 

 استخدام المقارنة المرجعیة في الشركات الصناعیة المدرجة في هي اهمیةما : السؤال األول 

  ؟سوق فلسطین لألوراق المالیة 

ة  لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات األدا

  .المتعلقة بالمقارنة المرجعیة
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  )1-4(جدول رقم

المقارنة المرجعیة أهمیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات األداة التي تقیس 
 .في الشركات الصناعیة المدرجة في سوق فلسطین لألوراق المالیة

رقم 
 الفقرة

رجة المقارنة المرجعیة في الشركات الصناعیة المدأهمیة 
 في سوق فلسطین لألوراق المالیة

المتوسطات 
 الحسابیة

االنحرافات 
 المعیاریة

 الدرجة

یوجد لوائح وأنظمة وتعلیمات واضحة لطبیعة أعمال الشركات   .1
 0.82 4.24 الصناعیة

 مرتفعة جدا

1.  
یساعد استخدام المقارنة المرجعیة الشركة من سرعة تكیفها مع 

ساعد في تصحیح األخطاء المستجدات الحاصلة في البیئة وت
 )التغذیة الراجعة(الحاصلة 

4.09 1.01 

 مرتفع

تساعد المقارنة المرجعیة في معالجة الفجوة السلبیة مما یؤدي   .2
 0.86 4.06 .إلى األداء األفضل للشركة

 مرتفع

یتم تحدید وتصنیف التكالیف حسب طبیعتها إلجراء مقارنة   .3
 0.96 4.06 .مرجعیة معمقة

 مرتفع

د استخدام المقارنة المرجعیة كلما زادت الرقابة على یزدا  .4
 0.78 4.04 .تكالیف الشركة

 مرتفع

5.  
تساعد المقارنة المرجعیة في عملیة التخطیط وذلك لنجاح 
عملیة المقارنة وتحدید نوع وطرق جمع المعلومات الضروریة 

 .لنجاح عملیة المقارنة
4.02 0.86 

  

  

 مرتفع

6.  
مرجعیة في الحصول على أفكار یساعد استخدام المقارنة ال

وطرق جدیدة في اإلنتاج والتسعیر واالستفادة من التجارب 
 .الفاشلة والوقوف على أخطائها وتصحیحها

4.02 0.92 

  

 مرتفع

7.  
تساعد المقارنة المرجعیة في عملیة التحلیل مما یساعد في 
الفهم الكامل والمعمق للعملیات التي تجري في الشركة، 

  .ات األداء المستقبلیةواستقراء مستوی
4.00 0.87 

  

  

 مرتفع
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 مرتفع 0.98 3.98 تطبق الشركة المقارنة المرجعیة  .8

تساعد المقارنة المرجعیة في ترجمة األفكار إلى أعمال   .9
جراءات تسهم في مراقبة النتائج ومستوى التقدم المحقق  .وإ

3.98 1.04 
  

 مرتفع

10. 
لى أعمال تساعد المقارنة المرجعیة في ترجمة األفكار إ

جراءات تسهم في تعدیل وتطویر وتطبیق أفضل الطرائق  وإ
 .المكتسبة وبالصیغة التي تتالئم مع الشركة

3.94 0.86 

  

 مرتفع

11. 
توجه المقارنة المرجعیة كل جهود التحسین في الشركة 

 .نحو تقدم منتج جدید بأسرع وقت ممكن وأحسن جودة
3.94 0.92 

  

 مرتفع

12. 

في وضع برنامج تنفیذي بغرض  تساعد المقارنة المرجعیة
وتحدید األدوار . تحدید المجاالت التي تستوجب التغییر

والموارد والوسائل التي تؤدي إلى تحقیق مستوى أداء 
 .أفضل

3.94 1.00 

  

 مرتفع

13. 
یتابع المدیرون العملیات الخاصة بالمقارنة المرجعیة 

 0.72 3.93 .بشكل مستمر
  

 مرتفع

14. 
ع الصناعي على استخدام تؤثر التنافسیة في القطا

 المقارنة المرجعیة
3.93 0.97 

  

 مرتفع

15. 
تركز الشركة  بالممارسات التي تحقق أهداف المقارنة 

 المرجعیة
3.91 0.81 

  

 مرتفع

16. 
تقوم الشركة  باتخاذ اإلجراءات السلیمة لتطبیق المقارنة 

 المرجعیة
3.91 0.92 

  

 مرتفع

17. 
جة عن المقارنة یتم األخذ بعین االعتبار التوصیات النات

 0.91 3.87 .المرجعیة
  

 مرتفع

18. 
توفر المقارنة المرجعیة المعرفة والمعلومات المناسبة 

 0.93 3.83 .للشخص المناسب في الوقت المناسب
 مرتفع
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19. 
یقوم المدیرون بالمقارنة المرجعیة أكثر من مره خالل 

 ).الربع سنویة(السنة المالیة الواحدة
3.81 0.93 

 مرتفع

20. 
قارنة المرجعیة لكل قسم على حده وبشكل مستقل تتم الم

 عن األقسام المختلفة
3.69 0.97 

 مرتفع

21. 
توجد لوائح توضح أهمیة المقارنة المرجعیة في عملیة 

 0.87 3.67 .تحدید التكالیف المختلفة
 مرتفع

22. 
یتم االستعانة بذوي الكفاءة العالیة و الخبرات في تطبیق 

 0.99 3.67 نتائج المقارنة المرجعیة
 مرتفع

 مرتفع 0.70 3.94 الدرجة الكلیة 

  

فقرات  نحرافات المعیاریة لكل فقرة منالمتوسطات الحسابیة واإل ) 1-4( یوضح الجدول

المقارنة المرجعیة في الشركات الصناعیة المدرجة في سوق فلسطین أهمیة أداة الدراسة التي تقیس 

 )1- 4( الجدولهمیة، وتشیر الدرجة الكلیة الواردة في لألوراق المالیة مرتبة ترتیبا تنازلیا حسب األ

أن اتجاهات المبحوثین كانت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلیة 

راء واتجاهات أمما یدل على توسط التشتت في ) 0.7(مع انحراف معیاري مقداره ) 3.94(للمقیاس 

 .ب اآلراء واالتجاهاتالمبحوثین مما یشیر إلى توسط تقار 

الفقرة : ورتبت فقرات األداة ترتیبا تنازلیا حسب األهمیة،وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات 

بمتوسط حسابي مقداره ) یوجد لوائح وأنظمة وتعلیمات واضحة لطبیعة أعمال الشركات الصناعیة(

نة المرجعیة الشركة من یساعد استخدام المقار (الفقرة , ) 0.82(وانحراف معیاري مقداره ) 4.24(

التغذیة (سرعة تكیفها مع المستجدات الحاصلة في البیئة وتساعد في تصحیح األخطاء الحاصلة 

تساعد المقارنة (الفقرة , ) 1.01(وانحراف معیاري مقداره ) 4.09(بمتوسط حسابي مقداره )) الراجعة
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بمتوسط حسابي مقداره .) ل للشركةالمرجعیة في معالجة الفجوة السلبیة مما یؤدي إلى األداء األفض

یتم تحدید وتصنیف التكالیف حسب طبیعتها (الفقرة , ) 0.86(وانحراف معیاري مقداره ) 4.06(

  ).0.96(وانحراف معیاري مقداره ) 4.06(بمتوسط حسابي مقداره .) إلجراء مقارنة مرجعیة معمقة

لكفاءة العالیة و الخبرات في یتم االستعانة بذوي ا(الفقرة : في حین  كانت أدنى الفقرات

) 0.99(وانحراف معیاري مقداره ) 3.67(بمتوسط حسابي مقداره ) تطبیق نتائج المقارنة المرجعیة 

بمتوسط .) توجد لوائح توضح أهمیة المقارنة المرجعیة في عملیة تحدید التكالیف المختلفة(الفقرة , 

تتم المقارنة المرجعیة لكل قسم (الفقرة ,  )0.87(وانحراف معیاري مقداره ) 3.67(حسابي مقداره 

وانحراف معیاري ) 3.69(بمتوسط حسابي مقداره ) على حده وبشكل مستقل عن األقسام المختلفة 

یقوم المدیرون بالمقارنة المرجعیة أكثر من مره خالل السنة المالیة (الفقرة , ) 0.97(مقداره 

  ).0.93(وانحراف معیاري مقداره ) 3.81(بمتوسط حسابي مقداره ).) الربع سنویة(الواحدة

وعلیه تشیر النتیجه من خالل تحلیل االستبانه التي تم اجرؤها الى وجود قناعه لدى عینة 

الدراسه بأن هناك اهمیة كبرى في استخدام المقارنه المرجعیه في الشركات الصناعیه بما تؤثر هذه 

بینها، ویتضح لنا ان المقارنه المرجعیه تلعب المقارنه بشكل كبیر على أداء وتمیز الشركات فیما 

دورا هاما في تحسین األداء في الشركة وتبین الدور الكبیر للمقارنه المرجعیه في تحدید الفجوه 

الكبیره بین أداء الشركة مع الشركات األخرى وكذلك تلعب المقارنه المرجعیه دورا كبیرا في 

لعاملین فیها وتبني سیاسة التغییر نحو كل ما هو جدید توفیرالمناخ المالئم لدى قیادة الشركة وا

یساعد للوصول الى ما هو أفضل داخل هذه الشركات وتعمل ایضا في تبني الخطط لمعالجة نقاط 

  .الضعف داخل الشركات
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تخفیض التكالیف الصناعیة للشركات الصناعیة المدرجة في سوق مدى :  السؤال الثاني

  ؟فلسطین لألوراق 

ن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات األداة  لإلجابة ع

  .المتعلقة بتخفیض التكالیف

  )2-4(جدول 

تخفیض التكالیف مدى المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات األداة التي تقیس 
 .الصناعیة للشركات الصناعیة المدرجة في سوق فلسطین لألوراق

قم ر 
 الفقرة

تخفیض التكالیف الصناعیة للشركات الصناعیة المدرجة مدى 
 في سوق فلسطین لألوراق

المتوسطات 
 الحسابیة

االنحرافات 
 المعیاریة

  الدرجة

تسهم التكالیف في مساعدة اإلدارة في التخطیط والرقابة واتخاذ   .23
 .القرارات

4.24 0.61 
مرتفة 

 جدا

ت الخاصة بالشركات تساعد التكالیف في تشكیل المنتجا  .24
 .ویمكنها من تحدید نصیب كل وحدة منتجة منها بدقة

4.17 0.95 
 مرتفع

 مرتفع 0.97 4.17 تساعد  التكالیف في إعداد القوائم المالیة للجهات الخارجیة  .25

یتم استخدام بیانات التكالیف في مراجعة وتقییم أسعار المنتجات   .26
 0.80 4.13 .من فترة ألخرى

 مرتفع

التكالیف یقدم بیانات دقیقة عن الموردین، مما یساعد في نظام   .27
 0.74 4.06 .الحصول على مواد خام بأسعار مناسبة

 مرتفع

تسهم نتائج المقارنة المرجعیة في تحسین القرارات الخاصة   .28
 0.81 4.02 .بعملیات اإلنتاج

 مرتفع

لدى الشركة معلومات كافیة فیما یخص العملیات التي تنشأ   .29
 .إضافة آلة جدیدةالكلفة ك

4.00 0.87 
 مرتفع
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 مرتفع 0.74 3.98 .یتم حصر حجم وطبیعة التكالیف السنویة  .30

 مرتفع 0.76 3.98 .یتم استخدام األهمیة النسبیة في تصنیف التكالیف  .31

نظام التكالیف یحقق وفورات في تكالیف اإلنتاج، مما یزید من   .32
 .قدرة الشركة على المنافسة في السوق

3.94 0.90 
 مرتفع

وبیانات كمیة ) نقدیة(تسهم التكالیف في توفیر البیانات المالیة   .33
 .تتعلق بأوجه نشاط الوحدات الموجودة بالشركات) غیر نقدیة(

3.93 0.87 
 مرتفع

تساعد المقارنة المرجعیة في تحدید االنحرافات الخاصة   .34
 .بالتكالیف

3.91 0.78 
 مرتفع

في اتخاذ قرار تعدیل عملیات نظام التكالیف یقدم بیانات تساعد   .35
 0.79 3.89 .ومراحل اإلنتاج

 مرتفع

36.  

تعد التكالیف عنصر هام للشركات في تحدید أجور العمال 
الذین یعملون على آالت إنتاج الوحدات أو یتولون مهمات 
تتعلق بالوحدات بحیث یمكن معرفة الزمن الذي یستغرقه أحدهم 

 .في مهمته اإلنتاجیة

3.87 0.91 

 مرتفع

 مرتفع 0.82 3.83 .نظام التكالیف یقدم بیانات دقیقة عن المنافسین  .37

یساعد نظام محاسبة التكالیف المطبق على إنتاج منتجات ذات   .38
 .جودة مرتفعة مع ثبات التكلفة

3.81 0.87 
 مرتفع

 مرتفع 0.58 4.00 الدرجة الكلیة 

  

فقرات أداة  یة لكل فقرة منالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار  )2- 4( یوضح الجدول

تخفیض التكالیف الصناعیة للشركات الصناعیة المدرجة في سوق مدى الدراسة التي تقیس 

مرتبة ترتیبا تنازلیا حسب األهمیة، وتشیر الدرجة الكلیة الواردة في الجدول  المالیة فلسطین لألوراق

لهذه الدرجة على الدرجة الكلیة  أن اتجاهات المبحوثین كانت مرتفعة، حیث بلغ المتوسط الحسابي
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مما یدل على توسط التشتت في آراء واتجاهات ) 0.58(مع انحراف معیاري مقداره ) 4(للمقیاس 

 .المبحوثین مما یشیر إلى توسط تقارب اآلراء واالتجاهات

الفقرة : ورتبت فقرات األداة ترتیبا تنازلیا حسب األهمیة،وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات 

بمتوسط حسابي مقداره .) م التكالیف في مساعدة اإلدارة في التخطیط والرقابة واتخاذ القراراتتسه(

تساعد التكالیف في تشكیل المنتجات الخاصة (الفقرة , ) 0.61(وانحراف معیاري مقداره ) 4.24(

 )4.17(بمتوسط حسابي مقداره .) بالشركات ویمكنها من تحدید نصیب كل وحدة منتجة منها بدقة

تساعد  التكالیف في إعداد القوائم المالیة للجهات (الفقرة , ) 0.95(وانحراف معیاري مقداره 

یتم استخدام (الفقرة , ) 0.97(وانحراف معیاري مقداره ) 4.17(بمتوسط حسابي مقداره ) الخارجیة

اره بمتوسط حسابي مقد.) بیانات التكالیف في مراجعة وتقییم أسعار المنتجات من فترة ألخرى

  ).0.8(وانحراف معیاري مقداره ) 4.13(

یساعد نظام محاسبة التكالیف المطبق على إنتاج (الفقرة : في حین  كانت أدنى الفقرات  

وانحراف معیاري ) 3.81(بمتوسط حسابي مقداره .) منتجات ذات جودة مرتفعة مع ثبات التكلفة

بمتوسط حسابي مقداره .) یقة عن المنافسیننظام التكالیف یقدم بیانات دق(الفقرة , ) 0.87(مقداره 

تعد التكالیف عنصر هام للشركات في تحدید (الفقرة , ) 0.82(وانحراف معیاري مقداره ) 3.83(

أجور العمال الذین یعملون على آالت إنتاج الوحدات أو یتولون مهمات تتعلق بالوحدات بحیث 

) 3.87(بمتوسط حسابي مقداره .) نتاجیةیمكن معرفة الزمن الذي یستغرقه أحدهم في مهمته اإل

نظام التكالیف یقدم بیانات تساعد في اتخاذ قرار تعدیل (الفقرة , ) 0.91(وانحراف معیاري مقداره 

  ).0.79(وانحراف معیاري مقداره ) 3.89(بمتوسط حسابي مقداره .) عملیات ومراحل اإلنتاج
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اخل الشركات فإن تكالیف هذه ویرجع الباحث ذلك إلى أن وجود المقارنه المرجعیه د

الشركات تقل من خالل إطالع الشركات على أسعار المواد الخام وكذالك التكالیف السنویه لهذه 

الشركات وأن المقارنه المرجعیه تساعد الشركه على تحدید االنحرافات في التكالیف بمقارنة ما هو 

وه وتساعد التكلفة المنخفضه الشركة مخطط له وما هي التكالیف الفعلیه وبعدها تصحیح هذه الفج

الى تحقیق میزه في منتجاتها بحیث تصبح منافسة لمنتجات الشركات األخرى وبالتالي تزید أرباح 

الشركه وایضا من خالل تطبیق المقارنه المرجعیه یمكن للشركة بأن تقلل أجور العاملین فیها أو أن 

د العاملین والذي یؤدي الى تخفیض التكالیف تستخدم تكنولوجیا عالیة وبلتالي یمكن تقلیل عد

  .وعمال الصیانة الدوریة للماكنات والذي یعمل على توقفها

  

  فرضیات الدراسة اختبار3- 4

المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة  ألهمیةال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة : األولىة الفرضی

  .فلسطین لألوراق المالیةدرجة في السوقالصناعیة في الشركات الصناعیة المساهمة العامة الم

من أجل فحص هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار البسیط لتوضیح أثر العالقة بین 

  :والجدوالن التالیان یوضحان نتائج هذا التحلیل , المقارنة المرجعیة و التكلفة الصناعیة
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  )3-4(جدول 
  ملخص النموذج

  معامل االرتباط بیرسون

R 

  لتحدیدمعامل ا

R Square 

  القیمة الفائیة لتحلیل التباین

(F) 

  مستوى الداللة اإلحصائیة

(sig.) 

0.85 0.72  131.372 0.00 

 
  )4-4(جدول 

  نتائج  معامالت االنحدار

معامل المتغیر  النموذج
 Betaالمستقل

الخطأ 
المعیاري 

S.E 

المعامل 
  المعیاري

S.C 

قیمة اختبار 
  )ت(
T 

مستوى الداللة 
 .Sigة اإلحصائی

ثابت 
 االنحدار

1.26 0.242 ---- 5.196 0.00 

المقارنة 
  المرجعیة

0.695 0.061 0.846 11.462 0.00 

  

  التكلفة الصناعیة: المتغیر التابع

ذو  بأنه یتم رفض الفرضیة الصفریة مما یدل على أنه یوجد أثر) 4-4(یتضح من الجدول 

فیض التكلفة الصناعیة في الشركات الصناعیة المقارنة المرجعیة في تخ ألهمیة  داللة إحصائیة

وهذا یتضح من خالل الداللة اإلحصائیة , المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي الفلسطیني

كما یتضح بأن مستوى الداللة , )0.05مستوى الداللة أقل من (للقیمة الفائیة في الجدول األول

مما , )ت(والخاص بقیمة اختبار  0.05أقل من مستوى ) المقارنة المرجعیة(المقابل للعامل المستقل

  ).التكلفة الصناعیة(یدل على وجود أثر دال إحصائیا للعامل المستقل على المتغیر التابع  وهو 
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شارته موجبة مما یدل على ) 0.85(من ناحیة أخرى بلغت قیمة معامل االرتباط بیرسون  وإ

ویمكن , ة المرجعیة و تخفیض التكلفة الصناعیةوجود عالقة طردیة ودالة إحصائیا بین المقارن

المقارنة المرجعیة یؤدي إلى تخفیض التكلفة الصناعیة أهمیة تفسیر هذه العالقة بأن ارتفاع درجة 

والعكس  سوق فلسطین لألوراق المالیةفي الشركات الصناعیة المساهمة العامة المدرجة في 

لتكلفة الصناعیة ینتج من التغیر في المقارنة من التغیر في ا% 72من ناحیة أخرى فإن . صحیح

  .وباقي التغیر یفسره عوامل أخرى لم یتم دراستها أو إدخالها لنموذج اإلنحدار, المرجعیة

والتي هدفت إلى دراسة ) 2008(وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة الموسوي 

بیان دور المقارنة المرجعیة في ترشید قرارات  وتحلیل فلسفة المقارنة المرجعیة والكلفة المستهدفة مع

التسعیر المبنیة على أساس الكلفة المستهدفة مفترضا بذلك وجود دورا فاعال للمقارنة المرجعیة في 

إنجاح تلك القرارات، فقد أظهرت نتائجها وجود دور كبیر للمقارنة المرجعیة في تحدید سعر البیع 

 ار وجود فارقا كبیإذ اثبت التطبیق العملي , في التسعیر) هدفةالكلفة المست(باعتماد أساس السوق 

باإلضافة إلى إن الشركة لم تستخدم التقنیات الحدیثة الدارة الكلفة وتعتمد أساس , عن أساس الكلفة 

كما قدمت مجموعة من التوصیات في ضوء االستنتاجات التي تم , الكلفة في تسعیر منتجاتها

  .التوصل إلیها

على ماهیة هدفت الى القاء الضوء والتي  )2009(مع نتیجة دراسة عبدالوهاب كما وتتفق 

البحث  توصلد قو. همیة مدخل المقارنة المرجعیة في ترشید اإلنفاق، عن االمقارنة المرجعیة

لكلفة ا( تحدید سعر البیع باعتماد أساس السوق فيمقارنة المرجعیة للر كبیدور  الى وجود

  .رتسعیلاي ـف) المستهدفة
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والتي توصلت إلى ان قیاس وتحلیل  )2013(الحالیة مع دراسة سلمان  وتتفق النتائج كما

تكالیف الجودة واعتماد المؤشرات للمقارنة المرجعیة مع المستویات الرائدة او المقارنة مع سنوات 

داء الشركة من جانب ویكشف عن مواقع الضعف والخلل لمعالجته سابقة یسهم كثیرا في تحسین ا

  .ن جانب آخر وبالتالي سیؤدي الى تخفیض تكالیف المنتجاتم

في ) α=0.05(ال توجد فروق معنویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : الثانیة الفرضیة

لتكلفة المقارنة المرجعیة في تخفیض اأهمیة المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین نحو 

  .رأس المال  الصناعیة تعزى إلى متغیر

  

  )5-4(جدول رقم

نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي للفروق في المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین نحو 
  المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة وأبعاده حسب متغیر رأس المال أهمیة

 مصدر التباین المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة ف 
 ةالمحسوب

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائیة

 المقارنة المرجعیة

 0.69 0.37 0.19 2  0.37 بین المجموعات

   0.50 51 25.73 داخل المجموعات

    53 26.10 المجموع

 تخفیض التكالیف

 1.00 0.00 0.00 2  0.00 بین المجموعات

   0.35 51 17.61 داخل المجموعات

    53 17.61 المجموع
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نة المقار  أهمیة
المرجعیة في تخفیض 

 التكلفة الصناعیة

 0.86 0.15 0.06 2  0.12 بین المجموعات

   0.41 51 20.70 داخل المجموعات

    53 20.82 المجموع

  

یتضح من الجدول عدم وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

المقارنة المرجعیة في همیة أفي المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین نحو ) α=0.05(الداللة

حیث بلغت قیمة ف المحسوبة عند الدرجة , تخفیض التكلفة الصناعیة تعزى لمتغیر رأس المال

كما یتضح أیضا عدم وجود فروق , )0.05(وهي أكبر من ) 0.86(ومستوى الداللة ) 0.15(الكلیة

المرجعیة و تخفیض  معنویة في المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین نحو مجالي المقارنة

حیث یتضح بأن جمیع قیم ف المحسوبة غیر دالة إحصائیا , التكالیف حسب متغیر رأس المال

، وبالتالي یستنتج قبول الفرضیة 0.05ومستویات الداللة المقابلة لها جمیعها أكبر من مستوى 

 .الصفریة السابقة

افات المعیاریة التي تقیس والجدول التالي یبین األعداد والمتوسطات الحسابیة واالنحر 

المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة وأبعادها حسب أهمیة إجابات المبحوثین نحو 

  .متغیر رأس المال
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  )6-4(جدول 

 أهمیةاألعداد و المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة التي تقیس إجابات المبحوثین نحو 
  .كلفة الصناعیة وأبعادها حسب متغیر رأس المالالمقارنة المرجعیة في تخفیض الت

 العدد رأس المال البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحرافات 
 المعیاریة

 المقارنة المرجعیة

 0.58 3.85 8 دینار أو أقل 100000من 

 0.45 4.09 11 دینار 500000_100001من 

 0.79 3.91 35 دینار 500000أكثر من 

 0.70 3.94 54 المجموع

 خفیض التكالیفت

 0.52 3.99 8 دینار أو أقل 100000من 

 0.45 3.99 11 دینار 500000_100001من 

 0.63 4.00 35 دینار 500000أكثر من 

 0.58 4.00 54 المجموع

المقارنة المرجعیة في أهمیة 
 تخفیض التكلفة الصناعیة

 0.52 3.91 8 دینار أو أقل 100000من 

 0.44 4.05 11 دینار 500000_100001من 

 0.70 3.94 35 دینار 500000أكثر من 

 0.63 3.96 54 المجموع

یالحظ من الجدول بأن جمیع األوساط الحسابیة لمختلف فئات رأس المال واألبعاد تقع في 

مما یدل على أن درجة استخدام أسلوب المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة , الدرجة المرتفعة

حیث یالحظ بأن على إختالف رأس مال الشركات  ف فئات رأس المال مرتفعةالصناعیة في مختل
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الى أنهم یدركون أهمیة المقارنة المرجعیة في تخفیض التكالیف أي انه لو اختلف رأس المال إلى 

  .أن هناك إجماع عل ذلك

في ) α=0.05(ال توجد فروق معنویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : الثالثةالفرضیة

لتكلفة المقارنة المرجعیة في تخفیض اأهمیة المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین نحو 

  .حجم التكالیف السنویةالصناعیة تعزى إلى متغیر 

  )7-4(جدول 

نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي للفروق في المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین نحو 
فیض التكلفة الصناعیة وأبعاده حسب متغیر حجم التكالیف المقارنة المرجعیة في تخ أهمیة

  السنویة

 مصدر التباین المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائیة

 المقارنة المرجعیة

 0.65 0.43 0.22 2 0.43 بین المجموعات

   0.50 51 25.67 داخل المجموعات

    53 26.10 جموعالم

 تخفیض التكالیف

 0.93 0.07 0.02 2 0.05 بین المجموعات

   0.34 51 17.56 داخل المجموعات

    53 17.61 المجموع

المقارنة  أهمیة
المرجعیة في تخفیض 

 التكلفة الصناعیة

 0.89 0.12 0.05 2 0.10 بین المجموعات

   0.41 51 20.73 داخل المجموعات

    53 20.82 المجموع
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یتضح من الجدول عدم وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

المرجعیة في  المقارنة أهمیة في المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین نحو) α=0.05(الداللة

حیث بلغت قیمة ف المحسوبة عند , تخفیض التكلفة الصناعیة تعزى لمتغیر حجم التكالیف السنویة

كما یتضح أیضا عدم وجود , )0.05(وهي أكبر من ) 0.89(ومستوى الداللة ) 0.12(لكلیةالدرجة ا

فروق معنویة في المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین نحو مجالي المقارنة المرجعیة و 

حیث یتضح بأن جمیع قیم ف المحسوبة , تخفیض التكالیف حسب متغیر حجم التكالیف السنویة

، وبالتالي یستنتج 0.05ومستویات الداللة المقابلة لها جمیعها أكبر من مستوى غیر دالة إحصائیا 

 .قبول الفرضیة الصفریة السابقة

والجدول التالي یبین األعداد والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة التي تقیس 

بعادها حسب المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة وأ أهمیةإجابات المبحوثین نحو 

  .متغیر حجم التكالیف السنویة
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  )8-4(جدول 

 أهمیةاألعداد و المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة التي تقیس إجابات المبحوثین نحو 
  .المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة وأبعادها حسب متغیر حجم التكالیف السنویة

 العدد حجم التكالیف السنویة البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحرافات 
 المعیاریة

 المقارنة المرجعیة

 0.58 3.85 8 دینار 50000أقل من 

 0.48 4.13 9 دینار 100000_50000من 

 0.77 3.91 37 دینار 100000أكثر من 

 0.70 3.94 54 المجموع

 تخفیض التكالیف

 0.52 3.99 8 دینار 50000أقل من 

 0.46 3.93 9 دینار 100000_50000من 

 0.62 4.01 37 دینار 100000أكثر من 

 0.58 4.00 54 المجموع

المقارنة المرجعیة في  أهمیة
 تخفیض التكلفة الصناعیة

 0.52 3.91 8 دینار 50000أقل من 

 0.45 4.05 9 دینار 100000_50000من 

 0.69 3.95 37 دینار 100000أكثر من 

 0.63 3.96 54 المجموع

الجدول بأن جمیع األوساط الحسابیة لمختلف فئات حجم التكالیف السنویة یالحظ من 

المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة  أهمیةمما یدل على أن , واألبعاد تقع في الدرجة المرتفعة

ویرجع ذلك إلى أنه على اختالف حجم  الصناعیة في مختلف فئات حجم التكالیف السنویة مرتفعة



75 
 

في الشركات إلى أنه هناك إدراك لدى الموظفین بأن للمقارنة المرجعیة أهمیة التكالیف السنویة 

  .كبرى في تخفیض التكالیف

ال توجد فروق معنویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : الرابعة الفرضیة

)α=0.05 ( المقارنة المرجعیة في أهمیة في المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین نحو

  .عمر الشركةتكلفة الصناعیة تعزى إلى متغیر لتخفیض ا

  )9-4(جدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ونتائج اختبار ت للفروق في المتوسطات الحسابیة 

المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة وأبعاده حسب  أهمیة إلجابات المبحوثین نحو

  متغیر عمر الشركة

 العدد عمر الشركة البعد
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
 اختبار ت

درجة 
 الحریة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائیة

 المقارنة المرجعیة
 0.68 52 0.42 0.72 3.99 18 سنة 15_10من 

    0.70 3.91 36 سنة 15أكثر من 

 تخفیض التكالیف
 0.74 52 0.33- 0.66 3.96 18 سنة 15_10من 

    0.54 4.01 36 سنة 15أكثر من 

المقارنة المرجعیة  أهمیة
في تخفیض التكلفة 

 الصناعیة

 0.88 52 0.15 0.68 3.98 18 سنة 15_10من 

    0.61 3.95 36 سنة 15أكثر من 
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یتضح من الجدول عدم وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

المقارنة المرجعیة في  أهمیةنحو في المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین ) α=0.05(الداللة

حیث بلغت قیمة ت المحسوبة عند الدرجة , تخفیض التكلفة الصناعیة تعزى لمتغیر عمر الشركة

كما یتضح أیضا عدم وجود فروق , )0.05(وهي أكبر من ) 0.88(ومستوى الداللة ) 0.15(الكلیة

المرجعیة و تخفیض التكالیف  معنویة في المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین نحو المقارنة

حسب متغیر عمر الشركة حیث كانت جمیع قیم ت المحسوبة غیر دالة إحصائیا ومستویات 

، وبالتالي یستنتج قبول الفرضیة الصفریة 0.05الداللة المقابلة لها جمیعها أكبر من مستوى 

  .السابقة

بیة حسب فئات عمر من ناحیة أخرى یالحظ من الجدول السابق بأن جمیع األوساط الحسا

مما یدل على أن درجة استخدام أسلوب المقارنة , الشركة في جمیع األبعاد تقع في الدرجة المرتفعة

ویرجع ذلك إلى أنه على اختالف عمر الشركة  المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة مرتفعة

رنة المرجعیة لها األهمیة سواء كانت قدیمة أو حدیثة إلى أن الموظفین لدیهم إدراك كبیر بأن المقا

  .الكبرى في تخفیض التكلفة الصناعیة
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  الفصل الخامس

  ملخص النتائج والتوصیات

  النتائج 1- 5

ن المبحوثین في الشركات الصناعیة في فلسطین یدركون أهمیة ودور أى إلشارت نتائج الدراسة أ .1

ین في الشركات الصناعیة  یدركون ن المبحوثأذ تبین إالشركات الصناعیة، مرجعیة في المقارنة ال

التكلفة الصناعیة لدى هذه الشركات مع تكلفة  مقارنةجراء عملیات المقارنة المرجعیة لإهمیة أ

تخفیض  یز والریادة بین الشركات في مجالالشركات األخرى، وهذا األمر قدد یحقق لهم التم

  .لصناعیةالتكالیف ا

في تخفیض التكالیف أي أنه كلما زاد تطبیق المقارنة  اً ن للمقارنة المرجعیة دور كبیر أتبین  .2

أي أن ادراك  المرجعیة في الشركات كلما زاد معدل تخفیض التكالیف الصناعیة  لهذه الشركات

 .الموظفین لألهمیة الكبرى للمقارنة المرجعیة ودورها في تخفیض التكالیف

ستخدام أسلوب إالحسابیة إلجابات المبحوثین نحو وجود فروق في المتوسطات اتضح عدم  .3

الخبرات العملیة، ، المؤهل (المقارنة المرجعیة في تخفیض التكلفة الصناعیة تعزى لمتغیرات 

 ).العلمي، ، التخصص

اتضح بأن على اختالف حجم رأس مال الشركات وحجم تكالیفها وعمر هذه الشركات إلى أنهم  .4

 ون أهمیة المقارنة المرجعیة ودورها في تخفیض التكالیف الصناعیةیدرك
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  التوصیات 2- 5

التأكید على أهمیة وتبني أسلوب المقارنة المرجعیة وخصوصا في الشركات الصناعیة نظرا  . 1

  .جراءاتلمتحققة وآلیات  العمل وتبسیط اإلألهمیته لعمل هذه الشركات من حیث األهداف ا

حول االسالیب للمدراء والموظفین بعقد دورات تدریبیة  الصناعیة المساهمة العامةالشركات قیام . 2

  .المقارنة المرجعیةوالتركیز على االداریة المعاصرة في تحقیق التفوق وتخفیض التكالیف 

هم مراحل المقارنة المرجعیة في أنها تعتبر من حرص الشركات على عمیلة التخطیط أل. 3

ومن ثم تحدید الفجوة بین ما هو مخطط له وما  هم في تخفیض التكلفةالشركات الصناعیة وتس

  .حصل بالفعل لتصحیح اإلنحراف 

  .ضرورة اعتماد اسلوب المقارنة المرجعیة في قیاس وتقویم أداء االشركات  بشكل عام. 4

تشكیل فریق یتكون من عدد من المتخصصین في الشركات للقیام بإجراء المقارنة المرجعیة .  5

  .ویجب ان یكون هذا الفریق متدرب على اعلى مستوى فترة الحقةل

جراء مقارنة مرجعیة داخلیة مع سنوات االنتاج ومقارنة مرجعیة مع إیجب على كل شركة  .  6

  .الشركات األخرى

جراء دراسات وأبحاث تركز على مراحل المقارنة المرجعیة ودورها في تخفیض التكالیف إ.  7

  .الصناعیة
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  رق األوسطجامعة الش
 كلیة األعمال

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  االستبانة

  أخي المستجیب،،،،، أختي المستجیبة

  تحیة احترام وتقدیر

المقارنة المرجعیة في  دوریقوم الباحث بدراسة تھدف الى التعرف على 
تخفیض التكالیف الصناعیة للشركات الصناعیة المدرجھ في سوق فلسطین 

أرجو التكرم باالجابھ على فقرات االستبانة بدقة وموضوعیة ، لذا لالوراق المالیھ
بعد قراءة التعریفات المتعلقة بموضوع االستبانة، علما بأنھا ستستخدم ألغراض 

  .البحث العلمي فقط

  شاكرا حسن تعاونكم

  عبد الرحمن القصراوي: الباحث

  :المقارنة المرجعیة لھا عدة تعریفات كما یلي

س المنتجات والخدمات واالنشطة مقابل المستویات االفضل لألداء التي غالبا العملیة المستمرة لقیا -1
  ).Horngren,2000(ما توجد في الوحدات المنافسة او وحدات اخرى لدیھا عملیات مشابھة 

عملیة مستمرة لقیاس انتاج الفرد او خدمتة او نشاطة مقابل اقصى مستوى من االداء  -2
)Maher,1997.(  

الطرق كفاءة في انجاز المھمھ من خالل مقارنة الطرق ومستویات االنجاز  بحث مستمر عن اكثر -3
 ).Hilton, 1997(مع شركات اخرى او ضمن الشركة نفسھا مابین الوحدات الفرعیة 

 المدراء ان اذ ي، العالم تصنیف وفق بالتطبیقات االفضل العملیات او مقارنةاالنشطة عملیة -4
 ھو والھدف وحداتھا في مختلفة او اقسام اخرى وحدات في لھا مشابھة باخرى االنشطة یقارنون

 الفجوة ومعرفة االقتصادیة العملیات للوحدة او االنشطة اداء في والضعف القوة نقاط لتشخیص
  ).Rayburn, 1996(االخرى  الوحدات من منافسیھا وبین بینھا

 السلبیات واالیجابیات تشخیص خالل من االداء لتقویم استخدامھا یمكن اداة المرجعیة المقارنة -5
 .االداء في الموجودة
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 المتغیرات الدیموغرافیة: القسم األول 

 المؤهل العلمي -1
  دكتوراه  □ماجستیر                         □                       بكالوریوس □

 الخبرات العملیة في مجال العمل الحالي -2
  سنوات 10 -6 □        سنوات                                 5أقل من □

 سنة فأكثر 16 □سنة                                             15 - 11□

  معلومات الشركة -3
 عمر الشركة  -  أ

 سنوات 10 - 6من  □سنوات                                        5 - 1من  □

 سنة 15أكثر من  □سنة                                        15-  10من  □

  رأس المال  - ب
  دینار100000 - 51000من  □دینار                         50000أقل من    □

 دینار 500000أكثر من   □دینار               500000 – 100001من    □

 :حجم التكالیف السنویة للشركة  -د

 100000أكثر من  □دینار      100000 – 50000 □   دینار      50000أقل من    □
  دینار

  :...........................................المسمى الوظیفي -ه

 :...............................................التخصص -و

  
  
  



90 
 

  .معلومات حول متغیرات الدراسه:القسم الثاني

،وذلك یرجى قراءة العبارات وبیان مدى موافقتكم عن كل منها على المقیاس المحاذي
  ازاء الجواب المناسب)×(ة بوضع اشار 

موافق  الــــعـــــبـــارة الرقم
 بشدة

غیر  محاید موافق
 موافق

غیر موافق 
 بشدة

 أهمیة المقارنة المرجعیة:المجال األول
یوجد لوائح وأنظمة وتعلیمات واضحة لطبیعة اعمال الشركات  1

 الصناعیة
     

      تطبق الشركة المقارنة المرجعیة 2
شركة  باتخاذ االجراءات السلیمة لتطبیق المقارنة تقوم ال 3

 المرجعیة
     

      تركز الشركة  بالممارسات التي تحقق اهداف المقارنة المرجعیة 4
یتابع المدیرون العملیات الخاصة بالمقارنة المرجعیة بشكل  5

 .مستمر
     

یقوم المدیرون بالمقارنة المرجعیة اكثر من مره خالل السنة  6
 ).الربع سنویة(المالیة الواحدة

     

توجد لوائح توضح اهمیة المقارنة المرجعیة في عملیة تحدید  7
 .التكالیف المختلفة

     

یتم االخذ بعین االعتبار التوصیات الناتجة عن المقارنة  8
 .المرجعیة

     

یتم االستعانة بذوي الكفاءة العالیة و الخبرات في تطبیق نتائج  9
 رنة المرجعیةالمقا

     

تتم المقارنة المرجعیة لكل قسم على حده وبشكل مستقل عن  10
 االقسام المختلفة

     

توفر المقارنة المرجعیة المعرفة والمعلومات المناسبة للشخص  11
 .المناسب في الوقت المناسب

     

توجه المقارنة المرجعیة كل جهود التحسین في الشركة نحو تقدم  12
 .جدید باسرع وقت ممكن وأحسن جودةمنتج 

     

یساعد استخدام المقارنة المرجعیة الشركة من سرعة تكیفها مع  13
المستجدات الحاصلة في البیئة وتساعد في تصحیح االخطاء 

  )التغذیة الراجعة(الحاصلة 
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 الــــعـــــبـــارة الرقم
موافق 
 محاید موافق بشدة

غیر 
 موافق

غیر موافق 
 بشدة

14  
 

یساعد استخدام المقارنة المرجعیة في الحصول على أفكار 
وطرق جدیدة في االنتاج والتسعیر واالستفادة من التجارب 

 .الفاشلة والوقوف على اخطائها وتصحیحها

     

تساعد المقارنة المرجعیة في عملیة التخطیط وذلك لنجاح عملیة  15
لضروریة لنجاح المقارنة وتحدید نوع وطرق جمع المعلومات ا

 .عملیة المقارنة

     

تساعد المقارنة المرجعیة في عملیة التحلیل مما یساعد في الفهم  16
الكامل والمعمق للعمیات التي تجري في الشركة، واستقراء 

 .مستویات األداء المستقبلیة

     

تساعد المقارنة المرجعیة في وضع برنامج تنفیذي بغرض تحدید  17
وتحدید االدوار والموارد . ي تستوجب التغییرالمجاالت الت

 .والوسائل التي تؤدي إلى تحقیق مستوى أداء أفضل

     

تساعد المقارنة المرجعیة في ترجمة االفكار إلى اعمال واجراءات  18
تسهم في تعدیل وتطویر وتطبیق أفضل الطرائق المكتسبة 

 .وبالصیغة التي تتالئم مع الشركة

     

مقارنة المرجعیة في ترجمة االفكار إلى اعمال واجراءات تساعد ال 19
 .تسهم في مراقبة النتائج ومستوى التقدم المحقق

     

تساعد المقارنة المرجعیة في معالجة الفجوة السلبیة مما یؤدي  20
 .إلى األداء االفضل للشركة

     

یتم تحدید وتصنیف التكالیف حسب طبیعتها الجراء مقارنة  21
 .ة معمقةمرجعی

     

یزداد استخدام المقارنة المرجعیة كلما زادت الرقابة على تكالیف  22
 .الشركة

     

تؤثر التنافسیة في القطاع الصناعي على استخدام المقارنة  23
 المرجعیة

     

 مدى تخفیض التكالیف: المجال الثاني
لدى الشركة معلومات كافیة فیما یخص العملیات التي تنشأ  24

 .الكلفة كإضافة آلة جدیدة
     

تسهم نتائج المقارنة المرجعیة في تحسین القرارات الخاصة  25
 .بعملیات االنتاج

     

تساعد المقارنة المرجعیة في تحدید االنحرافات الخاصة  26
 .بالتكالیف
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 الرقم

  
 الــــعـــــبـــارة

  
موافق 
 بشدة

  
 موافق

  
 محاید

  
غیر 
 موافق

  
ق غیر مواف
 بشدة

      .یتم استخدام االهمیة النسبیة في تصنیف التكالیف 27
      .یتم حصر حجم وطبیعة التكالیف السنویة 28
وبیانات كمیة ) نقدیة(تسهم التكالیف في توفیر البیانات المالیة  29

 .تتعلق بأوجه نشاط الوحدات الموجودة بالشركات) غیر نقدیة(
     

مساعدة اإلدارة في التخطیط والرقابة واتخاذ تسهم التكالیف في  30
 .القرارات

     

تساعد التكالیف في تشكیل المنتجات الخاصة بالشركات ویمكنها  31
 .من تحدید نصیب كل وحدة منتجة منها بدقة

     

تعد التكالیف عنصر هام للشركات في تحدید أجور العمال الذین  32
یتولون مهمات تتعلق یعملون على آالت إنتاج الوحدات أو 

بالوحدات بحیث یمكن معرفة الزمن الذي یستغرقه أحدهم في 
 .مهمته اإلنتاجیة

     

      تساعد  التكالیف في إعداد القوائم المالیة للجهات الخارجیة 33
نظام التكالیف یقدم بیانات دقیقة عن الموردین، مما یساعد في  34

 .الحصول على مواد خام بأسعار مناسبة
     

نظام التكالیف یحقق وفورات في تكالیف اإلنتاج، مما یزید من  35
 .قدرة الشركة على المنافسة في السوق

     

یساعد نظام محاسبة التكالیف المطبق على إنتاج منتجات ذات  36
 .جودة مرتفعة مع ثبات التكلفة

     

      .نظام التكالیف یقدم بیانات دقیقة عن المنافسین 37
نظام التكالیف یقدم بیانات تساعد في اتخاذ قرار تعدیل عملیات  38

 .ومراحل اإلنتاج
     

یتم استخدام بیانات التكالیف في مراجعة وتقییم أسعار المنتجات  39
 .من فترة ألخرى
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  قائمة المحكمین لالستبانة

 الجامعة التخصص اسم المحكم

 یره سمیهجامعة االم محاسبه مضر عبداللطیف.د

 جامعة االمیره سمیه محاسبه عبیر خوري.د

 جامعة الشرق االوسط محاسبه اسماعیل احمرو.د

 جامعة الشرق االوسط محاسبه خالد جعارات.د

  جامعة االمیره سمیه  محاسبه  محمد الحمایده.د

  جامعة الخلیل  محاسبه  عادل ابو شرار.د

    مدیر مالي  ایمن مصاروه
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Frequency Table 
 

  الحالي العمل مجال في العملية الخبرات
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 20.4 20.4 20.4 11 سنوات 5 من أقل

 
 سنوات 10_6 من

16 29.6 29.6 50.0 

 
 سنة 15_11 من

14 25.9 25.9 75.9 

 
 فأكثر سنة16 من

13 24.1 24.1 100.0 

 
Total 

54 100.0 100.0  

 
 

 المال رأس
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 14.8 14.8 14.8 8 أقل أو دينار 100000 من

 
 دينار 500000_100001 من

11 20.4 20.4 35.2 

 
 دينار 500000 من أكثر

35 64.8 64.8 100.0 

 
Total 

54 100.0 100.0  

 
 

 شركةلل السنوية التكاليف حجم
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 14.8 14.8 14.8 8 دينار 50000 من أقل

 
 دينار 100000_50000 من

9 16.7 16.7 31.5 

 
 دينار 100000 من أكثر

37 68.5 68.5 100.0 

 
Total 

54 100.0 100.0  
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 العلمي المؤهل
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 61.1 61.1 61.1 33 بكالوريوس

 
 فأعلى ماجستير

21 38.9 38.9 100.0 

 
Total 

54 100.0 100.0  

 
 

 الشركة عمر
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 33.3 33.3 33.3 18 سنة 15_10 من

 
 سنة 15 من أكثر

36 66.7 66.7 100.0 

 
Total 

54 100.0 100.0  

 
 

 الوظيفي المسمى
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 33.3 33.3 33.3 18 محاسب

 
 حسابات مدقق

9 16.7 16.7 50.0 

 
 إنتاج مدير

9 16.7 16.7 66.7 

 
 مالي مدير

9 16.7 16.7 83.3 

 
 المحاسبة قسم رئيس

9 16.7 16.7 100.0 

 
Total 

54 100.0 100.0  
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 التخصص
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 57.4 57.4 57.4 31 محاسبة

 
 ومصرفية مالية علوم

10 18.5 18.5 75.9 

 
 أعمال إدارة

8 14.8 14.8 90.7 

 
 أخرى

5 9.3 9.3 100.0 

 
Total 

54 100.0 100.0  

 
 

Reliability 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.969 23 

 
 

Reliability 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.929 16 

 
 

Reliability 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.975 39 

 
 



99 
 

Correlations 
 

Correlations 
 

  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 t1 
p1 Pearson 

Correlat
ion 

1 .731
(**) 

.731
(**) 

.659
(**) 

.697
(**) 

.624
(**) 

.563
(**) 

.621
(**) 

.679
(**) 

.595
(**) 

.549
(**) 

.616
(**) 

.515(
**) 

.492
(**) 

.555
(**) 

.502
(**) 

.637
(**) 

.502
(**) 

.558
(**) 

.409
(**) 

.580
(**) 

.399
(**) 

.520
(**) 

.772(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .003 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p2 Pearson 
Correlat
ion 

.731
(**) 1 .796

(**) 
.808
(**) 

.716
(**) 

.594
(**) 

.679
(**) 

.735
(**) 

.615
(**) 

.550
(**) 

.640
(**) 

.585
(**) 

.571(
**) 

.564
(**) 

.561
(**) 

.576
(**) 

.693
(**) 

.538
(**) 

.519
(**) 

.428
(**) 

.522
(**) 

.521
(**) 

.594
(**) 

.817(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p3 Pearson 
Correlat
ion 

.731
(**) 

.796
(**) 1 .830

(**) 
.815
(**) 

.707
(**) 

.648
(**) 

.753
(**) 

.568
(**) 

.626
(**) 

.581
(**) 

.710
(**) 

.720(
**) 

.650
(**) 

.602
(**) 

.592
(**) 

.716
(**) 

.450
(**) 

.574
(**) 

.488
(**) 

.563
(**) 

.429
(**) 

.566
(**) 

.850(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .001 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p4 Pearson 
Correlat
ion 

.659
(**) 

.808
(**) 

.830
(**) 1 .732

(**) 
.628
(**) 

.601
(**) 

.624
(**) 

.503
(**) 

.638
(**) 

.509
(**) 

.603
(**) 

.587(
**) 

.586
(**) 

.466
(**) 

.646
(**) 

.626
(**) 

.566
(**) 

.561
(**) 

.472
(**) 

.542
(**) 

.397
(**) 

.474
(**) 

.789(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 
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N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p5 Pearson 
Correlat
ion 

.697
(**) 

.716
(**) 

.815
(**) 

.732
(**) 1 .678

(**) 
.591
(**) 

.672
(**) 

.624
(**) 

.613
(**) 

.516
(**) 

.675
(**) 

.627(
**) 

.540
(**) 

.580
(**) 

.571
(**) 

.674
(**) 

.481
(**) 

.502
(**) 

.373
(**) 

.577
(**) 

.442
(**) 

.558
(**) 

.799(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .001 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p6 Pearson 
Correlat
ion 

.624
(**) 

.594
(**) 

.707
(**) 

.628
(**) 

.678
(**) 1 .574

(**) 
.636
(**) 

.646
(**) 

.707
(**) 

.531
(**) 

.647
(**) 

.557(
**) 

.553
(**) 

.570
(**) 

.489
(**) 

.617
(**) 

.554
(**) 

.659
(**) 

.486
(**) 

.707
(**) 

.400
(**) 

.423
(**) 

.789(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .001 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p7 Pearson 
Correlat
ion 

.563
(**) 

.679
(**) 

.648
(**) 

.601
(**) 

.591
(**) 

.574
(**) 1 .587

(**) 
.504
(**) 

.591
(**) 

.586
(**) 

.520
(**) 

.592(
**) 

.550
(**) 

.515
(**) 

.525
(**) 

.609
(**) 

.584
(**) 

.580
(**) 

.457
(**) 

.498
(**) 

.466
(**) 

.576
(**) 

.754(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p8 Pearson 
Correlat
ion 

.621
(**) 

.735
(**) 

.753
(**) 

.624
(**) 

.672
(**) 

.636
(**) 

.587
(**) 1 .640

(**) 
.594
(**) 

.666
(**) 

.756
(**) 

.747(
**) 

.609
(**) 

.654
(**) 

.524
(**) 

.696
(**) 

.450
(**) 

.596
(**) 

.420
(**) 

.504
(**) 

.620
(**) 

.566
(**) 

.827(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .002 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p9 Pearson 
Correlat

.679
(**) 

.615
(**) 

.568
(**) 

.503
(**) 

.624
(**) 

.646
(**) 

.504
(**) 

.640
(**) 1 .656

(**) 
.576
(**) 

.580
(**) 

.482(
**) 

.565
(**) 

.607
(**) 

.395
(**) 

.572
(**) 

.512
(**) 

.618
(**) 

.378
(**) 

.536
(**) 

.458
(**) 

.407
(**) 

.741(
**) 
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ion 
 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .005 .000 .000 .002 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p10 Pearson 
Correlat
ion 

.595
(**) 

.550
(**) 

.626
(**) 

.638
(**) 

.613
(**) 

.707
(**) 

.591
(**) 

.594
(**) 

.656
(**) 1 .530

(**) 
.658
(**) 

.549(
**) 

.620
(**) 

.439
(**) 

.516
(**) 

.509
(**) 

.480
(**) 

.558
(**) 

.409
(**) 

.628
(**) 

.468
(**) 

.478
(**) 

.757(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p11 Pearson 
Correlat
ion 

.549
(**) 

.640
(**) 

.581
(**) 

.509
(**) 

.516
(**) 

.531
(**) 

.586
(**) 

.666
(**) 

.576
(**) 

.530
(**) 1 .542

(**) 
.539(
**) 

.623
(**) 

.598
(**) 

.352
(**) 

.500
(**) 

.488
(**) 

.684
(**) 

.607
(**) 

.605
(**) 

.560
(**) 

.575
(**) 

.754(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .009 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p12 Pearson 
Correlat
ion 

.616
(**) 

.585
(**) 

.710
(**) 

.603
(**) 

.675
(**) 

.647
(**) 

.520
(**) 

.756
(**) 

.580
(**) 

.658
(**) 

.542
(**) 1 .552(

**) 
.558
(**) 

.575
(**) 

.449
(**) 

.613
(**) 

.332
(*) 

.454
(**) 

.363
(**) 

.538
(**) 

.452
(**) 

.461
(**) 

.745(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .000 .014 .001 .007 .000 .001 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p13 Pearson 
Correlat
ion 

.515
(**) 

.571
(**) 

.720
(**) 

.587
(**) 

.627
(**) 

.557
(**) 

.592
(**) 

.747
(**) 

.482
(**) 

.549
(**) 

.539
(**) 

.552
(**) 1 .806

(**) 
.692
(**) 

.749
(**) 

.713
(**) 

.614
(**) 

.558
(**) 

.537
(**) 

.615
(**) 

.643
(**) 

.679
(**) 

.826(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p14 Pearson 
Correlat
ion 

.492
(**) 

.564
(**) 

.650
(**) 

.586
(**) 

.540
(**) 

.553
(**) 

.550
(**) 

.609
(**) 

.565
(**) 

.620
(**) 

.623
(**) 

.558
(**) 

.806 
(**) 1 .740

(**) 
.637
(**) 

.617
(**) 

.599
(**) 

.553
(**) 

.597
(**) 

.639
(**) 

.527
(**) 

.573
(**) 

.801(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p15 Pearson 
Correlat
ion 

.555
(**) 

.561
(**) 

.602
(**) 

.466
(**) 

.580
(**) 

.570
(**) 

.515
(**) 

.654
(**) 

.607
(**) 

.439
(**) 

.598
(**) 

.575
(**) 

.692(
**) 

.740
(**) 1 .608

(**) 
.662
(**) 

.618
(**) 

.573
(**) 

.590
(**) 

.572
(**) 

.538
(**) 

.524
(**) 

.779(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p16 Pearson 
Correlat
ion 

.502
(**) 

.576
(**) 

.592
(**) 

.646
(**) 

.571
(**) 

.489
(**) 

.525
(**) 

.524
(**) 

.395
(**) 

.516
(**) 

.352
(**) 

.449
(**) 

.749(
**) 

.637
(**) 

.608
(**) 1 .740

(**) 
.710
(**) 

.440
(**) 

.482
(**) 

.520
(**) 

.476
(**) 

.606
(**) 

.736(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .009 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p17 Pearson 
Correlat
ion 

.637
(**) 

.693
(**) 

.716
(**) 

.626
(**) 

.674
(**) 

.617
(**) 

.609
(**) 

.696
(**) 

.572
(**) 

.509
(**) 

.500
(**) 

.613
(**) 

.713(
**) 

.617
(**) 

.662
(**) 

.740
(**) 1 .614

(**) 
.710
(**) 

.467
(**) 

.594
(**) 

.563
(**) 

.620
(**) 

.833(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p18 Pearson 
Correlat

.502
(**) 

.538
(**) 

.450
(**) 

.566
(**) 

.481
(**) 

.554
(**) 

.584
(**) 

.450
(**) 

.512
(**) 

.480
(**) 

.488
(**) 

.332
(*) 

.614(
**) 

.599
(**) 

.618
(**) 

.710
(**) 

.614
(**) 1 .615

(**) 
.674
(**) 

.670
(**) 

.543
(**) 

.541
(**) 

.738(
**) 
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ion 
 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .014 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p19 Pearson 
Correlat
ion 

.558
(**) 

.519
(**) 

.574
(**) 

.561
(**) 

.502
(**) 

.659
(**) 

.580
(**) 

.596
(**) 

.618
(**) 

.558
(**) 

.684
(**) 

.454
(**) 

.558(
**) 

.553
(**) 

.573
(**) 

.440
(**) 

.710
(**) 

.615
(**) 1 .639

(**) 
.684
(**) 

.564
(**) 

.506
(**) 

.776(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .001 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p20 Pearson 
Correlat
ion 

.409
(**) 

.428
(**) 

.488
(**) 

.472
(**) 

.373
(**) 

.486
(**) 

.457
(**) 

.420
(**) 

.378
(**) 

.409
(**) 

.607
(**) 

.363
(**) 

.537(
**) 

.597
(**) 

.590
(**) 

.482
(**) 

.467
(**) 

.674
(**) 

.639
(**) 1 .639

(**) 
.536
(**) 

.415
(**) 

.667(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.002 .001 .000 .000 .006 .000 .001 .002 .005 .002 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .002 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p21 Pearson 
Correlat
ion 

.580
(**) 

.522
(**) 

.563
(**) 

.542
(**) 

.577
(**) 

.707
(**) 

.498
(**) 

.504
(**) 

.536
(**) 

.628
(**) 

.605
(**) 

.538
(**) 

.615(
**) 

.639
(**) 

.572
(**) 

.520
(**) 

.594
(**) 

.670
(**) 

.684
(**) 

.639
(**) 1 .681

(**) 
.512
(**) 

.785(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p22 Pearson 
Correlat
ion 

.399
(**) 

.521
(**) 

.429
(**) 

.397
(**) 

.442
(**) 

.400
(**) 

.466
(**) 

.620
(**) 

.458
(**) 

.468
(**) 

.560
(**) 

.452
(**) 

.643(
**) 

.527
(**) 

.538
(**) 

.476
(**) 

.563
(**) 

.543
(**) 

.564
(**) 

.536
(**) 

.681
(**) 1 .656

(**) 
.694(
**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.003 .000 .001 .003 .001 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
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N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p23 Pearson 
Correlat
ion 

.520
(**) 

.594
(**) 

.566
(**) 

.474
(**) 

.558
(**) 

.423
(**) 

.576
(**) 

.566
(**) 

.407
(**) 

.478
(**) 

.575
(**) 

.461
(**) 

.679(
**) 

.573
(**) 

.524
(**) 

.606
(**) 

.620
(**) 

.541
(**) 

.506
(**) 

.415
(**) 

.512
(**) 

.656
(**) 1 .723(

**) 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000  .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

t1 Pearson 
Correlat
ion 

.772
(**) 

.817
(**) 

.850
(**) 

.789
(**) 

.799
(**) 

.789
(**) 

.754
(**) 

.827
(**) 

.741
(**) 

.757
(**) 

.754
(**) 

.745
(**) 

.826(
**) 

.801
(**) 

.779
(**) 

.736
(**) 

.833
(**) 

.738
(**) 

.776
(**) 

.667
(**) 

.785
(**) 

.694
(**) 

.723
(**) 1 

 
Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
s 
 



105 
 

Correlations 
 
Correlations 
 

  p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 t2 
p24 Pearson Correlation 1 .481(**) .305(*) .284(*) .411(**) .452(**) .248 .298(*) .262 .494(**) .412(**) .387(**).424(**) .372(**) .356(**) .325(*) .589(**) 

 
Sig. (2-tailed)  .000 .025 .037 .002 .001 .070 .028 .056 .000 .002 .004 .001 .006 .008 .017 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p25 Pearson Correlation .481(**) 1 .684(**) .395(**) .315(*) .431(**) .294(*) .315(*) .462(**) .405(**) .565(**) .466(**).485(**) .544(**) .530(**) .489(**) .703(**) 
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .003 .020 .001 .031 .020 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p26 Pearson Correlation .305(*) .684(**) 1 .438(**) .323(*) .435(**) .283(*) .250 .485(**) .320(*) .531(**) .421(**).445(**) .564(**) .348(*) .410(**) .644 
(**) 

 
Sig. (2-tailed) .025 .000  .001 .017 .001 .038 .068 .000 .018 .000 .002 .001 .000 .010 .002 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p27 Pearson Correlation .284(*) .395(**) .438(**) 1 .567(**) .340(*) .453(**) .447(**) .267 .489(**) .470(**) .273(*) .250 .266 .494(**) .127 .578(**) 
 

Sig. (2-tailed) .037 .003 .001  .000 .012 .001 .001 .051 .000 .000 .046 .068 .052 .000 .360 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p28 Pearson Correlation .411(**) .315(*) .323(*) .567(**) 1 .411(**) .593(**) .651(**) .556(**) .664(**) .521(**) .509(**).376(**) .275(*) .608(**) .259 .716(**) 
 

Sig. (2-tailed) .002 .020 .017 .000  .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .044 .000 .059 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p29 Pearson Correlation .452(**) .431(**) .435(**) .340(*) .411(**) 1 .426(**) .545(**) .418(**) .399(**) .391(**) .407(**).357(**) .275(*) .373(**) .367(**) .633(**) 
 

Sig. (2-tailed) .001 .001 .001 .012 .002  .001 .000 .002 .003 .003 .002 .008 .044 .006 .006 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p30 Pearson Correlation .248 .294(*) .283(*) .453(**) .593(**) .426(**) 1 .613(**) .564(**) .473(**) .471(**) .333(*) .191 .270(*) .639(**) .281(*) .625(**) 
 

Sig. (2-tailed) .070 .031 .038 .001 .000 .001  .000 .000 .000 .000 .014 .166 .048 .000 .040 .000 
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N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p31 Pearson Correlation .298(*) .315(*) .250 .447(**) .651(**) .545(**) .613(**) 1 .637(**) .608(**) .392(**) .632(**) .359(**) .256 .603(**) .418(**) .725(**) 
 

Sig. (2-tailed) .028 .020 .068 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .003 .000 .008 .062 .000 .002 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p32 Pearson Correlation .262 .462(**) .485(**) .267 .556(**) .418(**) .564(**) .637(**) 1 .560(**) .488(**) .635(**) .445(**) .527(**) .684(**) .462(**) .761(**) 
 

Sig. (2-tailed) .056 .000 .000 .051 .000 .002 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p33 Pearson Correlation .494(**) .405(**) .320(*) .489(**) .664(**) .399(**) .473(**) .608(**) .560(**) 1 .675(**) .706(**) .553(**) .370(**) .689(**) .288(*) .787(**) 
 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .018 .000 .000 .003 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .006 .000 .035 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p34 Pearson Correlation .412(**) .565(**) .531(**) .470(**) .521(**) .391(**) .471(**) .392(**) .488(**) .675(**) 1 .602(**) .516(**) .547(**) .559(**) .562(**) .775(**) 
 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .003 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p35 Pearson Correlation .387(**) .466(**) .421(**) .273(*) .509(**) .407(**) .333(*) .632(**) .635(**) .706(**) .602(**) 1 .710(**) .526(**) .679(**) .481(**) .798(**) 
 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .002 .046 .000 .002 .014 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p36 Pearson Correlation .424(**) .485(**) .445(**) .250 .376(**) .357(**) .191 .359(**) .445(**) .553(**) .516(**) .710(**) 1 .565(**) .571(**) .413(**) .696(**) 
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .001 .068 .005 .008 .166 .008 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .002 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p37 Pearson Correlation .372(**) .544(**) .564(**) .266 .275(*) .275(*) .270(*) .256 .527(**) .370(**) .547(**) .526(**) .565(**) 1 .581(**) .608(**) .676(**) 
 

Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .052 .044 .044 .048 .062 .000 .006 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p38 Pearson Correlation .356(**) .530(**) .348(*) .494(**) .608(**) .373(**) .639(**) .603(**) .684(**) .689(**) .559(**) .679(**) .571(**) .581(**) 1 .409(**) .817(**) 
 

Sig. (2-tailed) .008 .000 .010 .000 .000 .006 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .002 .000 



107 
 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

p39 Pearson Correlation .325(*) .489(**) .410(**) .127 .259 .367(**) .281(*) .418(**) .462(**) .288(*) .562(**) .481(**) .413(**) .608(**) .409(**) 1 .619(**) 
 

Sig. (2-tailed) .017 .000 .002 .360 .059 .006 .040 .002 .000 .035 .000 .000 .002 .000 .002  .000 

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

t2 Pearson Correlation .589(**) .703(**) .644(**) .578(**) .716(**) .633(**) .625(**) .725(**) .761(**) .787(**) .775(**) .798(**) .696(**) .676(**) .817(**) .619(**) 1 
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Descriptives 
 
Descriptive Statistics 
 

 N Mean Std. Deviation 
p1 54 4.24 .823 
p13 54 4.09 1.014 
p21 54 4.06 .960 
p20 54 4.06 .856 
p22 54 4.04 .776 
p15 54 4.02 .858 
p14 54 4.02 .921 
p16 54 4.00 .869 
p19 54 3.98 1.037 
p2 54 3.98 .981 
p17 54 3.94 .998 
p18 54 3.94 .856 
p12 54 3.94 .920 
t1 54 3.9356 .70182 
p23 54 3.93 .968 
p5 54 3.93 .723 
p3 54 3.91 .917 
p4 54 3.91 .807 
p8 54 3.87 .912 
p11 54 3.83 .927 
p6 54 3.81 .933 
p10 54 3.69 .968 
p9 54 3.67 .991 
p7 54 3.67 .869 
Valid N (listwise) 54   
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Descriptives 
 
Descriptive Statistics 
 

 N Mean Std. Deviation 
p30 54 4.24 .612 
p33 54 4.17 .966 
p31 54 4.17 .947 
p39 54 4.13 .802 
p34 54 4.06 .738 
p25 54 4.02 .812 
p24 54 4.00 .869 
t2 54 3.9954 .57639 
p28 54 3.98 .739 
p27 54 3.98 .765 
p35 54 3.94 .899 
p29 54 3.93 .866 
p26 54 3.91 .784 
p38 54 3.89 .793 
p32 54 3.87 .912 
p37 54 3.83 .818 
p36 54 3.81 .870 
Valid N (listwise) 54   

 
 

Regression 
 
Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .846(a) .716 .711 .30988 

a  Predictors: (Constant), t1 
 
 
ANOVA(b) 
 

Model  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.615 1 12.615 131.372 .000(a) 

 
Residual 

4.993 52 .096   

 
Total 

17.608 53    

a  Predictors: (Constant), t1 
b  Dependent Variable: t2 
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Coefficients(a) 
 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

 
B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 1.260 .242  5.196 .000 

 
t1 

.695 .061 .846 11.462 .000 

a  Dependent Variable: t2 
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Oneway 
 
Descriptives 
 

  

N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximu
m 

 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound Upper Bound Lower 

Bound Upper Bound Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

t1 

 100000 من
 4.48 3.09 4.3359 3.3598 20640. 58378. 3.8478 8 أقل أو دينار

 
 من

100001_50
 دينار 0000

11 4.0949 .45093 .13596 3.7919 4.3978 3.00 4.65 

 
 من أكثر

500000 
 دينار

35 3.9056 .79175 .13383 3.6336 4.1776 1.70 5.00 

 
Total 

54 3.9356 .70182 .09550 3.7440 4.1271 1.70 5.00 

t2 

 100000 من
 4.56 3.19 4.4235 3.5609 18238. 51586. 3.9922 8 أقل أو دينار

 
 من

100001_50
 دينار 0000

11 3.9886 .45140 .13610 3.6854 4.2919 2.81 4.56 

 
 من أكثر

500000 
 دينار

35 3.9982 .63494 .10732 3.7801 4.2163 2.19 5.00 

 
Total 

54 3.9954 .57639 .07844 3.8380 4.1527 2.19 5.00 

tot 

 100000 من
 4.38 3.13 4.3408 3.4733 18343. 51882. 3.9071 8 أقل أو دينار

 
 من

100001_50
 دينار 0000

11 4.0513 .44204 .13328 3.7543 4.3482 2.92 4.62 

 
 من أكثر

500000 
 دينار

35 3.9436 .70424 .11904 3.7017 4.1855 1.90 5.00 

 
Total 

54 3.9601 .62682 .08530 3.7890 4.1312 1.90 5.00 

 
 
 
ANOVA 
 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

t1 

Between Groups .372 2 .186 .369 .693 

 
Within Groups 

25.733 51 .505   
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Total 

26.105 53    

t2 

Between Groups .001 2 .000 .001 .999 

 
Within Groups 

17.607 51 .345   

 
Total 

17.608 53    

tot 

Between Groups .124 2 .062 .152 .859 

 
Within Groups 

20.701 51 .406   

 
Total 

20.824 53    
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Oneway 
 
Descriptives 
 

  

N Mean Std. 
Deviation Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean Minimum Maximu
m 

 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

t1 50000 من أقل 
 4.48 3.09 4.3359 3.3598 20640. 58378. 3.8478 8 دينار

 
 من
50000_1000

 دينار 00

9 4.1304 .48171 .16057 3.7602 4.5007 3.00 4.52 

 
 من أكثر
 دينار 100000

37 3.9072 .77154 .12684 3.6499 4.1644 1.70 5.00 

 
Total 

54 3.9356 .70182 .09550 3.7440 4.1271 1.70 5.00 

t2 50000 من أقل 
 دينار

8 3.9922 .51586 .18238 3.5609 4.4235 3.19 4.56 

 
 من
50000_1000

 دينار 00

9 3.9306 .46187 .15396 3.5755 4.2856 2.81 4.44 

 
 من أكثر
 دينار 100000

37 4.0118 .62341 .10249 3.8040 4.2197 2.19 5.00 

 
Total 

54 3.9954 .57639 .07844 3.8380 4.1527 2.19 5.00 

tot 50000 من أقل 
 4.38 3.13 4.3408 3.4733 18343. 51882. 3.9071 8 دينار

 
 من
50000_1000

 دينار 00

9 4.0484 .45480 .15160 3.6988 4.3980 2.92 4.49 

 
 من أكثر
 دينار 100000

37 3.9501 .69099 .11360 3.7197 4.1805 1.90 5.00 

 
Total 

54 3.9601 .62682 .08530 3.7890 4.1312 1.90 5.00 

 

 
 
ANOVA 
 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

t1 

Between Groups .433 2 .217 .430 .653 

 
Within Groups 

25.672 51 .503   

 
Total 

26.105 53    

t2 Between Groups .048 2 .024 .070 .933 
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Within Groups 

17.560 51 .344   

 
Total 

17.608 53    

tot 

Between Groups .096 2 .048 .119 .888 

 
Within Groups 

20.728 51 .406   

 
Total 

20.824 53    

 
 

T-Test 
 
Group Statistics 
 

 N Mean Std. Deviation Std. Error الشركة عمر 
Mean 

t1 

 16946. 71896. 3.9928 18 سنة 15_10 من

 
 سنة 15 من أكثر

36 3.9070 .70162 .11694 

t2 

 15450. 65551. 3.9583 18 سنة 15_10 من

 
 سنة 15 من أكثر

36 4.0139 .54160 .09027 

tot 

 16024. 67984. 3.9786 18 سنة 15_10 من

 
 سنة 15 من أكثر

36 3.9509 .60846 .10141 
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Independent Samples Test 
 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

 
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

 
Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 

t1 Equal 
variances 
assumed 

.302 .585 .420 52 .676 .08575 .20419 -.32399 .49548 

 
Equal 

variances 
not 

assumed 

.416 33.369 .680 .08575 .20589 -.33296 .50446  

t2 Equal 
variances 
assumed 

.109 .743 -.331 52 .742 -.05556 .16781 -.39228 .28117 

 
Equal 

variances 
not 

assumed 

  -.310 28.948 .758 -.05556 .17894 -.42156 .31045 

tot Equal 
variances 
assumed 

.016 .899 .152 52 .880 .02778 .18264 -.33871 .39427 

 
Equal 

variances 
not 

assumed 

  .146 30.934 .884 .02778 .18963 -.35901 .41457 
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Means 
 
Report 
 

 t1 t2 tot  العلمي المؤهل

 بكالوريوس

N 33 33 33 

 
Mean 

3.9117 4.0208 3.9565 

 
Std. Deviation 

.65095 .55147 .58616 

 فأعلى ماجستير

N 21 21 21 

 
Mean 

3.9731 3.9554 3.9658 

 
Std. Deviation 

.79048 .62536 .70101 

Total 

N 54 54 54 

 
Mean 

3.9356 3.9954 3.9601 

 
Std. Deviation 

.70182 .57639 .62682 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 



121 
 

Means 
 
Report 
 

 في العملية الخبرات
لمجا  t1 t2 tot  الحالي العمل 

 سنوات 5 من أقل

N 11 11 11 

 
Mean 

3.5099 3.5909 3.5431 

 
Std. Deviation 

.83317 .74234 .77441 

 سنوات 10_6 من

N 16 16 16 

 
Mean 

3.9457 4.1133 4.0144 

 
Std. Deviation 

.77817 .63788 .69657 

 سنة 15_11 من

N 14 14 14 

 
Mean 

4.2267 4.1563 4.1978 

 
Std. Deviation 

.58137 .41584 .48603 

 فأكثر سنة16 من

N 13 13 13 

 
Mean 

3.9699 4.0192 3.9901 

 
Std. Deviation 

.45545 .33598 .37808 

Total 

N 54 54 54 

 
Mean 

3.9356 3.9954 3.9601 

 
Std. Deviation 

.70182 .57639 .62682 
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Means 
 
Report 
 

مىالمس  t1 t2 tot  الوظيفي 
 N 18 18 18 محاسب

 
Mean 

3.5097 3.6528 3.5684 

 
Std. Deviation 

.78358 .60718 .67613 

 N 9 9 9 حسابات مدقق

 
Mean 

4.1401 4.1319 4.1368 

 
Std. Deviation 

.71468 .66177 .67378 

 N 9 9 9 إنتاج مدير

 
Mean 

3.9614 4.1042 4.0199 

 
Std. Deviation 

.66347 .45286 .55541 

 N 9 9 9 مالي مدير

 
Mean 

4.2126 4.2222 4.2165 

 
Std. Deviation 

.50818 .51549 .49473 

 N 9 9 9 المحاسبة قسم رئيس

 
Mean 

4.2802 4.2083 4.2507 

 
Std. Deviation 

.27075 .31869 .26640 

Total N 54 54 54 

 
Mean 

3.9356 3.9954 3.9601 

 
Std. Deviation 

.70182 .57639 .62682 
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Means 
 
Report 
 

 t1 t2 tot  التخصص
 N 31 31 31 محاسبة

 
Mean 

3.8766 3.9577 3.9098 

 
Std. Deviation 

.70278 .60065 .64222 

 N 10 10 10 ومصرفية مالية علوم

 
Mean 

4.0130 3.8813 3.9590 

 
Std. Deviation 

.80876 .62323 .70181 

 N 8 8 8 أعمال إدارة

 
Mean 

4.2228 4.3359 4.2692 

 
Std. Deviation 

.68210 .54990 .61919 

 N 5 5 5 أخرى

 
Mean 

3.6870 3.9125 3.7795 

 
Std. Deviation 

.50179 .09479 .28645 

Total N 54 54 54 

 
Mean 

3.9356 3.9954 3.9601 

 
Std. Deviation 

.70182 .57639 .62682 

 


