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أ

اإلهداء
إلى من تجرع الكأس فارغاً ليسقينا قطرة حب ...إلى من تكللت أنامله ليقدم لنا لحظة السعادة...إلى القلب الكبير
الذي أحمل اسمه بكل افتخار  ...والدي الحبيب.
إلى من حصدت األشواك عن طريقي لتمهد لي طريق العلم ...إلى معنى الحب ،ومعنى الحنان والتفاني ...إلى
بسمة الحياة ،ومن كان دعاؤها سر نجاحي ،وحنانها بلسم جراحي ...إلى أغلى األحبة والدتي الحبيبة.
إلى من بوجودهم كبرت ،وعليهم اعتمدت ،...إلى الشموع التي أنارت حياتي ،وبوجودهم أكتسب القوة ،ومنهم
عرفت معنى المحبة...،إخوتي وأخواتي وأبنائهم.
إلى من كان يضيء لي الطريق ويساندني دوماً...خطيبي العزيز.
إلى األخوات التي لم تلدهن أمي  ...إلى من تحلين باإلخاء ،وتميزن بالوفاء والعطاء ... ،ينابيع الصدق الصافي
ومن معهم سعدت ،وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة ،والحزينة سرت ...إلى من كانوا معي على طريق النجاح
والخير ...صديقاتي
إليكم جميعاً أهدي هذا البحث

ب

الشكر والتقدير
أسجد هلل تعالى وأحمده ،وأثني عليه ،وأشكره على عظيم نعمه ،وتوفيقه ،وأصلي وأسلم على حبيب قلبي

ونور صدري محمد -صلى هللا عليه وسلم -وبعد...

فهما رددت من كلمات الشكر والتقدير والعرفان ال أستطيع أن أفي أستاذي الفاضلين حقهما ،كل من

الدكتور جميل النجار ،والدكتور جبر الداعور؛ فقد حالفني الحظ عندما وافقا على اإلشراف على رسالتي ،ولما

بذاله من وقت وجهد وصبر ،فكان لثمرة توجيهاتهما الصائبة ،وتعليماتهما المستمرة ما غرس في نفسي أمالً

كبي اًر ،وهمة عالية ،وأعاناني لتخطي تحديات هذه الدراسة ،وصعوباتها ،فلهما الفضل بعد هللا في وصول دراستي

إلى النور ،فجزاهما هللا عنا كل خير.
الرسالة.

كذلك الشكر موصول إلى األستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة ،والحكم اللذين قبال مناقشة هذه
وأتوجه بوافر الشكر والعرفان إلى من تجرعت الكأس فارغاً لتسقيني قطرة الحب ،إلى من دفعتني إلى

األمام ،وأزالت من أمامي الصعاب ،بل رافقتني مشوار العلم وسهر الليالي ،إلى أمي الحبيبة.

وإلى من كانوا لي خير معين في مراحل الدراسة ،ومدوا لي يد العون زمالئي :كل من األستاذة غدير

العطوي ،واألستاذة هبة مطير ،واألستاذ فضل الجماصي ،واألستاذ محمد أبو كميل ،وأتوجه بوافر الشكر

والعرفان لشقيقتي الكبرى الدكتورة منال محسن التي كانت لي حضناً حنوناً؛ فقدمت لي العون ،وإلى ولديها

الدكتورة مجد أبو شباك ،واألستاذ علي أبو شباك اللذين شاركاني العناء ،وشجعاني على مواصلة الدرب،

والعطاء؛ فاستحقوا مني كل تقدير واحترام ...والشكر موصول لمن قدم نصحاً ،أو بذل جهداً ،أو أمضى وقتاً من
قريب أو بعيد على إنجاز هذه الرسالة ،فجزى هللا الجميع عني عظيم الجزاء.
وأخي اًر فإن هذه الدراسة شأنها شأن أي عمل إنساني ،قد يكون فيه إجادة ،وقد يعتريها القصور؛ فإن كان

فيها إجادة فالفضل هلل سبحانه وتوفيقه ،وإذا كان فيها تقصير أو قصور ،فهذا ما استطعت إليه سبيالً ،وحسبي

أنني اجتهدت ،والحمد هلل الذي تفرد لنفسه بالكمال ،وجعل النقص سمة تستولي على البشر ،وصدق الرسول -

صلى هللا عليه وسلم -حين قال" :إذا حكم الحكم فاجتهد ثم أصابه فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله

أجر" (صحيح البخاري ،رقم الحديث  ،7352جزء  ،9ص.)108

ج

الملخص
هدفت هذه الدارسة بشكل أساسي لتحديد مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية
في ظل منهج إدارة الجودة الشاملة ،وذلك من خالل التوصل إلى بيان العالقة بين تطبيق أدوات المحاسبة
الرشيدة ،وتحقيق ميزة تنافسية لبنك فلسطين والتعرف على أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة التي تهدف إلى
تخفيض التكلفة ،وإدارة الجودة الشاملة ) ،) TQMولغرض القيام بهذه الدارسة تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي من خالل إعداد قائمة استقصاء وزعت على خمسة فروع بنك فلسطين في المحافظات الجنوبية
وعددها) )125استبانة ،وذلك لقياس أدوات المحاسبة الرشيدة في هذه الفروع ،وقد تم استرداد()120استبانة،
بنسبة %96؛ حيث تم استبعاد استبانة واحدة؛ لعدم دقة اإلجابة من قبل المبحوثين ،ليصبح العدد النهائي
الصالح للتحليل()119استبانه.
وتوصلت الدارسة إلى نتائج عدة أهمها :أن بنك فلسطين يستخدم أدوات المحاسبة الرشيدة فقد بلغ
المتوسط الحسابي النسبي  ،%85.57كما بينت النتائج حسب قيمة االختبار االحصائي ) (tأن أكثر أدوات
المحاسبة الرشيدة تطبيقاً بالترتيب هي :أداة التكلفة المستهدفة ،وخرائط تيار القيمة ،وأداة رضا الموظفين ،وأخي ًار
أداة التحسين المستمر.
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ألدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية في ظل منهج
إدارة الجودة الشاملة في (بنك فلسطين) باستخدام طريقة التحليل االحصائية االنحدار المتدرج الخطي
Stepwise Regression؛ حيث تبين أن المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع "تحقق ميزة تنافسية في ظل
منهج إدارة الجودة الشاملة في بنك فلسطين "هي (أداة التكلفة المستهدفة  ،خرائط تيار القيمة) وأن باقي المتغيرات
تبين أن تأثيرها ضعيف .
وقد أوصت الدارسة بضرورة التوجه التدريجي لتطبيق نظام المحاسبة الرشيدة ،واالستفادة من مزاياه
المتعددة ،وكذلك نشر ثقافة النظام الرشيد؛ ليصبح كل موظف مسؤوالً عن إزالة الهدر ،وتحقيق الجودة ،أيضا
ضرورة تدريب العاملين على تطبيق أدوات المحاسبة الرشيدة قبل المباشرة بتطبيقها من أجل استغاللها بشكل
امثل ،وتطوير األنظمة المحاسبية لتواكب التطور المستمر في بيئة األعمال؛ وبالتالي يؤدي ذلك إلى استغالل
مقدراتها بكفاءة ،وفاعلية واتخاذ الق اررات التي تحقق أهدافها .

د

Abstract
The key purpose of this study is to identify the extent that Lean Accounting tools is
utilized to achieve competitive advantage in the Total Quality Management approach. This
can be done through explaining the relationship between applying the tools of Lean
Accounting and achieving competitive advantage in Bank of Palestine and identifying the
methods of modern Managerial Accounting that aims at cost-cutting and the Total Quality
Control. The Analytic Descriptive approach was used to prepare this study. 125
questionnaires were distributed to Five branches of Bank of Palestine in the Gaza Strip to
measure the tools of Lean Accounting. 120 questionnaires were acquired (96%) and one
questionnaire was excluded because of response inaccuracies. The total questionnaires that
were analyzed was 119. The most important conclusions of this study were: Bank of
Palestine uses the tools of Lean Accounting, with Relative Arithmetic Mean of 85.57%. The
results showed, according to T-Value test, that the most used Lean Accounting tools were:
The targeted cost, the value stream mapping, the employees’ satisfaction, and the continual
improvement tools. The results also showed that Lean Accounting tools has an impact in
achieving competitive advantage in the Total Quality Control in Bank of Palestine using
Stepwise method where variables affecting dependent variable “Achieving Competitive
Advantage in the Total Quality Control in the Bank of Palestine” are the targeted cost tools
and employees’ satisfaction tool and other variables have weak impact.
The study recommended the gradual application of the Lean Accounting system and
benefiting from its several merits, spreading and promoting the culture of Lean system so
that every employee is responsible of eliminating waste and achieving quality. Training the
employees on applying the Lean Accounting tools before applying it to realize maximum
benefit, improving the accounting systems to cope with the continuous improvement of
business environment, which results in the effective and efficient use of its potentials and
making decisions in order to achieve the goals.
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المبحث األول
خطة الدراسة
 1.1المقدمة
لقد أدت األزمة المالية العالمية إلى انهيار العديد من المؤسسات المالية والبنوك والشركات ،والتي أثرت

سلبياً علي اإلنجازات االقتصادية التي حققتها العديد من االقتصاديات العالمية ،وكان من الضروري البحث عن
أسباب تلك األزمة ،واتخاذ كل اإلجراءات والتدابير الالزمة لعالجها ،وتجنب آثارها؛ إذ إن سوء الممارسات

المحاسبية وعدم موثوقية المعلومات تعد أحد أسباب األزمة المالية العالمية ،هذا أدى إلى التوجه نحو استخدام
أدوات المحاسبة الرشيدة بوصفها إحدى األدوات والركائز األساسية؛ لتجنب مثل هذه االنهيارات وآثارها السلبية

في الجانب المصرفي ،وتحقيق جودة تنافسية في األسواق المالية.

وقد شهدت بيئة األعمال اإلدارية الحديثة تغيرات كبيرة؛ نتيجة التطورات التكنولوجية الهائلة بنظم

اإلنتاج؛ مما نتج عن تلك التطورات قيام الشركات بدراسة أساليب وأدوات جديدة تعد من عوامل النجاح في الوقت
الحاضر؛ فالتخلص من العمليات الروتينية واإلدارية للمنشأة يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية ،ورضا الزبون من
خالل إنتاج خدمات بتكلفة منخفضة ،وجودة عالية ،وبأسعار تنافسية؛ لتحقيق مستوى ربحي مرض؛ من أجل
ضمان البقاء والنمو والتطور.
فقد قامت شركة  Toyotaفي العقود األخيرة في القرن العشرين بتطوير نظام إنتاجي جديد اصطلح عليه
بداي ًة اسم نظام  Toyotaاإلنتاجي ،فنظم التكلفة التقليدية لم تعد كافية لتحقيق ذلك ،إال أنه سرعان ما تم تطويره
واستبداله فيما بعد ليصبح بمفهوم جديد يطلق عليه (التصنيع الرشيد) ،إن التصنيع الرشيد استخدمته العديد من
الشركات الصناعية من أجل التخلص من كل أشكال الهدر ،إذ إن فلسفته قائمة على ترشيد المواد األولية في
سبيل الحصول على المخرجات ذاتها فضالً عن إزالة العمليات غير الضرورية ( السبعاوي والطائي.)3:2012,
وتعد المحاسبة الرشيدة أحد أهم أنظمة التصنيع المعاصرة التي حققت للمنظمات نتائج جيدة؛ فالفكرة
األساسية من وراء هذا المفهوم إزالة كل أشكال الهدر الناجمة عن العمليات التصنيعية التي ال تضيف قيمة
للخدمة المصرفية ،وتقدم أفضل الخدمات للعمالء ،مع التركيز على إيجاد القيمة في الخدمة المصرفية النهائية
مصطلحا يكتسب أهمية كبرى في عالم األعمال ،ونظ اًر
من منظور العميل ،ومن جهة أخرى تعد الميزة التنافسية
ً

للتطورات الحاصلة في عالم األعمال الذي يتسم بالتغيرات السريعة والديناميكية ،وتعقدها في مختلف المجاالت.

(السبعاوي والطائي)1:2012 ,
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وبدأت المحاسبة اإلدارية تتحول من المدخل التقليدي إلى المدخل المعاصر بتطوير مفاهيمها ،وأبعادها،
وأساليبها ،وأطره؛ لتتالءم مع متطلبات العصر الحديث ،واحتياجات اإلدارة.
لذلك فقد استهدفت هذه الدراسة بشكل أساسي تحديد مدى استخدام المحاسبة الرشيدة؛ لتحقيق ميزة
تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة في (بنك فلسطين) ،وذلك من خالل التوصل إلى قياس مدى ممارسة (بنك
فلسطين) للمحاسبة الرشيدة والتعرف على أدوات المحاسبة الرشيدة ومبادئها لتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة
الجودة الشاملة.

 1.2مشكلة الدراسة
ظهرت توجهات إدارية حديثة في القرن الواحد والعشرون تسعى إلى تطوير العمليات اإلنتاجية ،ألن
أنظمة المحاسبة التقليدية ال تتالئم مع أنظمة المحاسبة الرشيدة ،وذلك الحتوائها على عدد كبير من الضياع
نتيجة التباعها نظام اإلنتاج الموسع ،إضافة إلى قصورها في تقديم الخدمات إلى العمالء في الوقت المناسب،
وعدم تطبيق هذا النظام في القطاع المصرفي ،ولغرض تحسين نظام اإلنتاج ،وتسهيل المعامالت في البنوك
يتطلب األمر الحاجة إلى تطبيق أدوات ،وأساليب محاسبية جديدة تقوم باقتصاد الموارد في المنشأة من خالل
استخدام مبادئ رشيدة مهمة وهي:
(تحديد قيمة كل خدمة مصرفية معينة بدقة في نظر كل زبون نهائي ،تحديد تيار قيمة كل خدمة ،جعل
تيار القيمة مستمر ،وقيمة نظام السحب للزبون من البنك ،ودراسة عن الكمال)؛ مما يؤدي إلى تدفق الخدمات
بسهولة ،وإلى التخلص من الهدر ،وتخفيض التكاليف ،والتحسن المستمر للخدمات؛ لتحقيق ميزة تنافسية ،لذلك
تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤالت الرئيسة اآلتية:
التساؤل الرئيسي األول:
 ما مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية في بنك فلسطين؟ولإلجابة عن هذا التساؤل الرئيس ،تم صياغة التساؤالت الفرعية اآلتية:
 .1ما مدى استخدام (بنك فلسطين) ألداة خرائط تيار القيمة في تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة
الشاملة؟
 .2ما مدى استخدام (بنك فلسطين) ألداة التحسين المستمر(كايزن) في تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة
الشاملة؟
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 .3ما مدى استخدام (بنك فلسطين) ألداة رضا الموظفين في تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة؟
 .4ما مدى استخدام (بنك فلسطين) ألداة التكلفة المستهدفة في تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة؟
التساؤل الرئيس الثاني:
ما أثر استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة؟

 1.3أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الدور الذي تلعبه المحاسبة الرشيدة في البنوك كونها موضوعاً جديداً نسبيا
فضالً عن ندرة الكتابات والمراجع والدراسات التطبيقية ،والميدانية العربية التي تناولت هذا الموضوع بشكل
مباشر ،مع التأكيد على األهمية البالغة؛ لدعم هذا التوجه للبحث من خالل تمويل مثل هذه المواضيع وتسهيلها
والتي نحن بأمس الحاجة للتعريف بها ولدراسة إمكانية تطبيقها كمنهج وطريقة عمل لبيئة االعمال االدارية
الحديثة (المصرفية والمؤسسات المالية) وذلك من خالل استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في البنوك؛ للتخلص
من جميع أنواع الهدر والضياع ،وتسهيل المعامالت البنكية للزبون؛ لتحقيق ميزة تنافسية ،ويتوقع لتطبيق مبادئ
المحاسبة الرشيدة في مجال الخدمات المالية عموماً والمصرفية خصوصاً جملة من الفوائد التي تتعلق ب ـ ــ:
 أداء العمليات بشكل أسرع.
 تخفيض التكاليف.
 خدمات أفضل (طريقة أداء الخدمة ونوعيتها ).
 التخلص من الهدر والضياع في العمليات التشغيلية غير الضرورية.

 1.4أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:

 .1التعرف على أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة التي تهدف إلى تخفيض التكلفة ،مثل مدخل التكلفة

المستهدفة ) ،)TCوإدارة الجودة الشاملة )) TQM؛ لتحقيق ميزة تنافسية ،وتحديد التحسين المستمر للخدمات

المصرفية ).)CI

 .2تحديد المنافع والمعوقات المتحققة من تطبيق نظام المحاسبة الرشيدة.

 .3بيان العالقة بين تطبيق أدوات المحاسبة الرشيدة ،وتحقيق الميزة التنافسية لبنك فلسطين.
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 .4بيان مجاالت استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة وأساليبها ومبادئها مثل تيار القيمة والتحسين المستمر

(كايزن).

 .5الخروج ببعض التوصيات ذات العالقة ،والتي يمكن االستفادة منها من قبل إدارة الشركات بشكل عام والبنوك
بشكل خاص.

 1.5فرضيات الدراسة
تختبر الدراسة الفرضيات اآلتية:


الفرضية الرئيسية األولى( :يستخدم بنك فلسطين المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية في ظل

إدارة الجودة الشاملة) ,والختبار الفرضية الرئيسية تم صياغة الفرضيات الفرعية اآلتية:
يستخدم بنك فلسطين أداة خرائط تيار القيمة في تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.
يستخدم بنك فلسطين أداة التحسين المستمر (كايزن) في تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة .
يستخدم بنك فلسطين أداة رضا الموظفين في تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.
يستخدم بنك فلسطين أداة التكلفة المستهدفة في تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.
 الفرضية الرئيسية الثانية ( :يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة
تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة).

 1.6مصطلحات الدراسة
المحاسبة الرشيدة :ويشير هذا المصطلح إلى بعدين أساسين هما (محمد( )28 :2013 ،الغرباوي
والموسوي:(12-11 ،2015 ،
المحاسبة عن الترشيد ( :)Accounting For Leanهي المعلومات التي يجب توفيرها لدعم نظام
اإلدارة الرشي دة ،وتتمثل في مجموعة من األنشطة التي يجب توافرها لتحقيق اإلنتاج الرشيد بما يتوافق مع نظام
تكاليف الوحدة االقتصادية ،وكيفية تقديم المعلومات المالية لدعم استراتيجية الترشيد المستهدفة ،ويركز هذا البعد
على كيفية دعم معلومات التقارير المالية لنظام التصنيع الرشيد(( )Grasso,2005إبراهيم.)23:2013 ،
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المحاسبة الرشيدة ( :(Lean Accounting) )LAهي الطريقة األكثر كفاءة لتقديم المعلومات
المطلوبة ،وتتمثل بتعديل المعلومات المالية التقليدية والتقارير ،وذلك لتوفير كشوفات مالية سهلة الفهم لجميع
المستفيدين ،فهي تحمل بعدين:
البعد األول :هو تطبيق أساليب الترشيد في محاسبة الوحدات االقتصادية كالرقابة ،وعمليات القياس
ويكون الهدف الرئيس هو القضاء على الضياع واألخطاء ،وجعل العمليات واضحة ومفهومة.
البعد الثاني :هو تغيير جذري للمحاسبة والرقابة ،وعمليات القياس للتحفيز على التغيير والتحسينات
الرشيدة ،وتوفير فهم لقيمة الزبون ،وتقييم صحيح للتأثيرات المالية؛ للتحسين الرشيد وهذا البعد هو األهم.
ويعمل نظام المحاسبة الرشيدة على تحقيق التكامل بين مفاهيم الترشيد والعملية المحاسبية ،وسيتم
التركيز على القيمة المضافة للعميل مع استبعاد الفاقد ،ويمكن القول بأن نظام المحاسبة الرشيدة قادر على
تجنب ثغرات ونواحي قصور نظام التكاليف التقليدي ،والعمل على توفير معلومات الترشيد؛ وذلك من خالل
مبادئ المحاسبة الرشيدة التي سيتم ذكرها فيما بعد( .إبراهيم)23:2013 ،
الميزة التنافسية( :(Competitive Advantage) )CAوتعرف بأنها :امتالك المنظمة للموارد والكفاءات
التي تمكنها من تقديم خدمات ،ومخرجات بأقل تكلفة وأعلى جودة ،وقدرتها على إنجاز أنشطتها بطريقة متفردة،
بما يؤهلها للتفوق على المنافسين( .أحمد.)13:2015 ،
إدارة الجودة الشاملة ( :(Total Quality Management) )TQMويقصد بها مشاركة جميع وظائف المنشأة
في عملية التحسين المستمر للجودة ،وهو مفهوم أرادت المنشآت من خالله التوسع بالتركيز على الرقابة وعلى
الجودة لعملية التصنيع إلى عملية التوجه نحو الزبون التي تركز على تسليم خدمة مصرفية ذي جودة عالية
(الغربان والموسوي. )6:2010،
ويمكن الق ول أنها عملية التحسين المستمر للجودة بهدف الوصول ألفضل خدمات مصرفية أو خدمات
مرضية للزبون ،وبأقل التكاليف من خالل تحديد المشاكل التي تقيد األداء الحالي وحلها.
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المبحث الثاني
الدراسات السابقة
 1.7الدراسات السابقة
يختص هذا القسم باستعراض أهم الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،حيث قامت الباحثة
بتقسيمها إلى دراسات محلية وعربية وأخرى أجنبية ،مع الحرص على ترتيبها حسب تاريخ النشر.
أوال :الدراسات العربية:
 .1دراسة(المشهراوي2015 ,م) بعنوان (دور محاسبة الترشيد في دعم استراتيجية االستدامة من وجهة نظر
محاسبية).

هدفت الدارسة إلى استطالع وجهات نظر المحاسبين حول مدى قدرة محاسبة الترشيد على دعم

استراتيجية استدامة منظمات األعمال ،وفي سبيل تحقيق أهداف الدارسة تم وضع مجموعة من المتطلبات التي
تحقق االستدامة ،كما قسمت الدارسة المحاسبين إلى ثالث فئات :المحاسبين في مكاتب المحاسبة ،والمحاسبين

في الشركات والمؤسسات ،والمحاسبين األكاديميين.

وقد استخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي في إعداد الدارسة ،وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع

المعلومات من عينة الدارسة باستخدام الدارسة العينة العشوائية والتي تم توزيع ( )120استبانة واسترداد ()101

استبانة ،وتم التفريغ والتحليل باستخدام .SPSS

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :

أن فئات المحاسبين الثالث تؤيد االفتراض القائل بأن تطبيق محاسبة الترشيد يدعم تحقيق متطلبات استدامة
منظمات األعمال السبع وهي :تحسين مؤشرات استم اررية منظمات األعمال ،وارتفاع معدالت النمو في المنظمة،

وجذب أفضل العمالء واستبقاؤهم ،وتحقيق رضا الموظفين ووالئهم ،ودعم القدرة التنافسية ،وخفض اإلسراف

والفاقد ،واالستغالل األمثل للموارد ،وأن تطبيق محاسبة الترشيد يحقق االستم اررية للمنظمات فقد بلغ المتوسط
لحسابي النسبي  ،%82.4وقيمة االختبار (.)24.17
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها:

عمل الشركات على تحسين مؤشرات استم اررية منظمات األعمال ،بالنظر إلى الربحية والقدرة على سداد

االلت ازمات ،وأن تبحث الشركات في نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات من أجل تحقيق ميزة تنافسية في

بيئة العمل ،وتساعد محاسبة الترشيد المنشأة على تحقيق هذا الهدف بشكل جوهري ،وأن تهتم الشركات بالموارد
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المتاحة لدى المنشأة من :مخزون المواد الخام ،ومخزون اإلنتاج التام ،ووقت العاملين ،وطاقة التشغيل ،وما إلى
ذلك.
 .2دراسة المشهراوي (2015م) بعنوان( :استخدام نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ألغراض تدعيم

استراتيجية االستدامة في ظل بيئة التصنيع المرشد – دراسة تطبيقية شركة المشهراوي للغاز والبترول).

هدفت الدارسة إلى التعرف على العالقة بين تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع

المرشد وبين تحقيق استراتيجية االستدامة في شركة المشهراوي للغاز والبترول.

ولغرض تحقيق أهداف الدراسة استخدم منهجان للدارسة المنهج االستقرائي لتوضيح اإلطار النظري

لنظام التصنيع ،ونظام تكاليف تيار القيمة ،واستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت عينة الدارسة في كافة

شركات تعبئة الغاز كافة في قطاع غزة وعددها ( ،)27حيث تم توزيع ( )85قائمة استقصاء وتم استرجاع ()66
منهم بنسبة استرداد (.)%77.6

خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج ومنها:

يؤدي تطبيق نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ونظام التصنيع المرشد إلى تحقيق متطلبات استراتيجية

االستدامة ،والتي تتمثل في :تحسين جودة اإلنتاج ،واالستغالل األمثل للموارد المتاحة ،وتحقيق رضا العاملين،
ووالئهم.

وأوصت الدارسة :بإتباع منشآت األعمال لنظام تكاليف تيار القيمة ،ونظام التصنيع المرشد لما يقدمان

من مزايا تدعيم استدامة تلك الشركات.

 .3دراسة (الكببجي2014 ,م) بعنوان( :مدى تطبيق التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة كمخل لتخفيض
التكاليف في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية).

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى توافر مقومات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات
الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية ،وبيان مدى اإلدراك لمفاهيم ومبادئ وأهمية استخدام مدخل التكلفة

المستهدفة في إدارة تكاليفها ،للحصول على خدمة مصرفية بأقل التكاليف ،وبنفس الجودة ولتحسين الربحية،

لتوضيح تأثير استخدام مدخل هندسة القيمة على تخفيض تكلفة الخدمة المصرفية ولتحقيق أهداف الدراسة قام

الباحث بتصميم استبانة ،تم توزيعها على المديرين الماليين ورؤساء الحسابات في الشركات المساهمة العامة
الفلسطينية والبالغ عددها )  ( 11شركة ،وقد تمثلت عينة الدراسة ) (9شركات صناعية مساهمة عامة ،والتي
تمت مخاطبتها االستبيان بواقع استبانة واحدة لكل شركة.
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وقد أظهرت النتائج أنه يتوافر لدى الشركات الصناعية مقومات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة ،مما
يدل على أن الشركات الصناعية الفلسطينية لديها البيئة المناسبة لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة ،كما تبين أن

الشركات تدرك مفاهيم ومبادئ وأهمية استخدام مدخل التكلفة المستهدفة في إدارة تكاليفها ولتحسين الربحية ،وأن
الشركات تستخدم مدخل هندسة القيمة لتحقق تخفيضاً في التكاليف وذلك للوصول إلى التكلفة المستهدفة ،كما

أظهرت النتائج أن هناك بعض الصعوبات التي قد تواجهها الشركات عند تبنيها للمدخل والتي أهمها :التكلفة
المالية العالية التي تفوق عائد تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة ،وهندسة القيمة.
وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات واالقتراحات من أهمها:

قيام الشركات بتمكين مهارات وخبرات مديريها الماليين وعبر إطالعهم على تجارب الشركات الموجودة

في دول أخرى تطبق تلك المداخل ،وتشجيع القطاع الصناعي عموماً في فلسطين على مواكبة وتبني التطورات
الحديثة في إدارة التكاليف ليتسنى لتلك الشركات تحقيق المزيد من األرباح في ظل البيئة التنافسية السائدة.

 .4دراسة(محفوظ2014 ,م) بعنوان( :مدى إمكانية تطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد كأحد متطلبات إعادة
هندسة نظم المحاسبة اإلدارية :دراسة تطبيقية على مصانع المشروبات الغازية والعصائر في قطاع غزة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على مقومات ومعوقات تطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد ،واآلثار المترتبة

في حال تطبيقه ،ودوره في تخفيض التكاليف ،والتخلص من الفاقد ،وتحقيق المنافسة ،وتلبية حاجات ومتطلبات
العمالء ،وتعظيم قيمة المنتج من وجهة نظر العمالء ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على جمع
البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة؛ للحصول على البيانات الثانوية،

وتشكيل اإلطار النظري للدراسة ،أما اإلطار العملي فتم من خالل استبانة تم تصميمها لهذا الغرض ،اعتمدت

الدراسة على طريقة المسح الشامل ،والمكون من مجتمع وعينة الدراسة ،وهي مصانع المشروبات الغازية
والعصائر في قطاع غزة ،والبالغ عددها )16( :مصنعاً ،وقد تم الحصول عليها من اإلدارة العامة للصناعة بو ازرة

االقتصاد الفلسطينية في قطاع غزة؛ حيث تم توزيع ( )64استبانة ،بواقع ( (4استبانات لكل مصنع ،وتم استرداد

) )52استبانة ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،من أهمها:

تتوفر المقومات الالزمة لتطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد في مصانع المشروبات الغازية والعصائر في

قطاع غزة ،وذلك من خالل توفر نظام لضبط اإلنتاج في مراحله المختلفة ،وتوفر نظام لتوريد المواد األولية

الالزمة للتصنيع ،وتوفر نظام للرقابة والمتابعة على عمليات اإلنتاج؛ لضمان عدم اإلسراف ،وتوفر عناصر
الكفاءة في مدخالت المواد األولية؛ لضمان عدم وجود فاقد ،كما أنه توجد بعض المعوقات أمام مصانع
المشروبات الغازية والعصائر في تطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد تعود ألسباب منها :الوضع الساسي ،وعدم
كفاءة الموظفين ،وتبين من خالل الدراسة وجود آثار إيجابية في حال تطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد،
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كتعظيم الربحية ،وتدعيم المنافسة ،وخفض التكاليف ،وتعظيم قيمة المنتجات من وجهة نظر العميل ،وقد أوصت
الدراسة بضرورة التوجه التدريجي لتطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد ،واالستفادة من مزاياه المتعددة ،وكذا نشر
ثقافة ترشيد الفاقد؛ ليصبح كل موظف مسؤوالً عن تخفيض الفاقد ،وتحقيق الجودة.

 .1دراسة(زملط2013 ,م) بعنوان( :أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وأثرها في رفع الكفاءة االئتمانية

لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين).

هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى قياس مدى تأثير استخدام األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في رفع

الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ،وذلك من خالل التوصل إلى قياس
درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة،
والتعرف على درجة الكفاءة االئتمانية لكل شركة من الشركات الممثلة لعينة الدراسة ،من خالل تطبيق نماذج

( ،( Z-score, Springate, Fulmerلقياس مخاطر االئتمان على قوائمها المنشورة في بورصة فلسطين،
ومن ثم دراسة العالقة بين درجة استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب

المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المشار إليها ،ولغرض القيام
بهذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد قائمة استقصاء وزعت على شركات المساهمة

العامة المدرجة في بورصة فلسطين وعددها ( (48شركة ،وذلك لقياس مدى تطبيقها ألساليب المحاسبة اإلدارية
الحديثة ،وقد بلغ عدد الشركات المستجيبة ( )41شركة ،بنسبة استجابة ( ،)%85.42فيما تم استخراج درجة

الكفاءة االئتمانية من القوائم المالية المنشورة لتلك الشركات والخاصة بالسنة المالية )2011م) ،وقد توصلت
الدراسة إلى أن أكثر األساليب الحديثة تطبيقاً من قبل الشركات هي إدارة الجودة الشاملة ،يليها بالترتيب نظام
اإلنتاج في الوقت المحدد ،ثم التحسين المستمر ،فالتكلفة المستهدفة ،ثم نظام التكاليف حسب األنشطة ،وقد
أوصت الدراسة بضرورة توعية الجهاز اإلداري وخاصة اإلدارة العليا للوحدات الفلسطينية بأهمية تطبيق أساليب

المحاسبة اإلدارية وذلك لالستجابة للمتغيرات البيئية السريعة والتي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
 .6دراسة (الغرباوي والموسوي2015 ,م) بعنوان( :استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في دعم نظم اإلنتاج

الرشيق وتقييم أداء الوحدات االقتصادية):

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر وأهمية استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في توفير المعلومات المالئمة
لتقييم األداء في ظل اعتماد نظام اإلنتاج الرشيق من قبل الوحدات االقتصادية ،فضالً عن تحليل تأثير المحاسبة

الرشيقة في دعم األداء الرشيق للوحدات االقتصادية ،ودراسة وتحليل مقاييس تقييم األداء في ظل اعتماد
المحاسبة الرشيقة ،وقد طبقت الدراسة في (شركة واسط العامة للصناعات النسيجية) الواقعة في مدينة (الكوت)
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مركز محافظة (واسط) وهي إحدى كبريات الشركات الصناعية التابعة لو ازرة الصناعة والمعادن (العراقية) وهي:
(دراسة حالة عملية) ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التجريبي(التحليلي) في البيئة الصناعية

العراقية ،ولتحقيق أهداف الدراسة وزعت االستبانة على ( )15من مديري األقسام وعينة من موظفي اإلدارة العامة
واألقسام اإلنتاجية والعاملين في شركة (واسط) العامة للصناعات النسيجية؛ لبيان تأثير تبني نظم المحاسبة
الرشيقة على تحسين واقع عملية تقييم األداء فيها ،حيث كانت النسبة ( (%87والتي تعد دليالً على صدق

األداء ،وقد تم تجميع ( )28استمارة (صالحة للتحليل) ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها:

أن أدوات المحاسبة الرشيقة توفر طرائق مالئمة الحتساب تكاليف اإلنتاج من خالل التركيز على تدفق القيمة

بدالً من التركيز على المنتجات ،وأ ن أدوات المحاسبة الرشيقة تدعم عملية تقييم أداء الوحدات االقتصادية من
خالل توفر مقاييس أداء على مستوى الخلية وتدفق القيمة وللوحدة االقتصادية ككل :ويعد اإلنتاج الرشيق فلسفة

إنتاجية متكاملة ترتكز على إزالة الضياع والتحسين المستمر للعمليات التي يتم من خاللها الحصول على أكبر
قدر من المخرجات بأقل ما يمكن من المدخالت ومستويات خزن للمواد واإلنتاج منخفضة أو معدومة وبعدد

عمال أ قل ،وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير مقومات تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة لتمكين عملية دعم
اإلنتاج الرشيق التي تتمثل باستبدال نظم اإلنتاج الواسع (التقليدية) بنظام اإلنتاج الرشيق الذي يعتمد على نظام

السحب :لتقليل الهدر في الموارد االقتصادية ،ودعم تكاليف تدفق القيمة كأساس العتماد وتطبيق المحاسبة

الرشيقة.

 .1دراسة(أحمد2015,م) بعنوان(:متطلبات تطبيق ستة سيجما لتحقيق الميزة التنافسية بالجامعات  -دراسة
تطبيقية على كليات العلوم والهندسة والزراعة في جامعة جنوب الوادي بقنا).

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر متطلبات تطبيق (ستة سيجما) وأبعاد الميزة التنافسية

ببعض كليات جامعة جنوب الوادي ،والمعوقات التي تواجه تطبيق (ستة سيجما) ،وسبل مواجهة هذه المعوقات،

ولمعالجة مشكلة الدراسة استخدم المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من( )275فرداً منهم ( )115من
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،و( )106من أعضاء الجهاز اإلداري في العام الجامعي 2013/2012م،

واستخدمت استبانة وزعت على العينة ،احتوت على ( )4محاور و( )11بعداً متضمنة ( )112عبارة ،وقد جرى

التحقق من صدقها وثباتها ،وقد أظهرت الدراسة أن استجابات أفراد العينة حول درجة توافر متطلبات تطبيق

(ستة سيجما) وأبعاد الميزة التنافسية كانت بدرجة متوسطة في جميع األبعاد ،وقد أظهرت الدراسة وجود عالقة
ارتباط موجبة بين توافر متطلبات (ستة سيجما) وتحقيق الميزة التنافسية ،كما أظهرت فروقا ذات داللة إحصائية
بين استجابات العينة طبقاً للمستوى الوظيفي والكلية ،في حين ال توجد فروق طبقا للخبرة ،وكانت ابرز معوقات
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تطبيق (ستة سيجما) ،نقص اإلمكانات المالية ،وقلة دعم اإلدارة العليا ،وأبرز سبل مواجهة المعوقات ،دعم
اإلدارة العليا ،وإيجاد بيئة عمل تتوافر فيها العوامل األساسية لتطبيق (ستة سيجما).
 .1دراسة (كاظم2014,م) بعنوان( :أنموذج مقترح لتطبيق المحاسبة الرشيقة" في الشركة العامة للصناعات
الكهربائية -بغداد.
هدفت الدراسة إلى التخلص من الهدر والضياع في العمليات التشغيلية غير الضرورية مما يحقق
الوصول إلى نظام إنتاجي رشيق ،وبيان مجاالت استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة السيما في مجال التحليل
المالي وغير المالي باستخدام مجموعة من األدوات مثل خارطة تيار القيمة ،وصندوق النقاط وغيرها ،والمقارنة
بين المحاسبة التقليدية والمحاسبة الرشيقة من حيث القدرة للقضاء على الضياع والهدر في اإلنتاج والتشغيل،
والقدرة على تخفيض التكاليف وتحسين الجودة ،وقد طبقت الدراسة على أحد منتجات الشركة العامة للمنتجات
الكهربائية في (بغداد) المتمثل (بمحرك) الماء؛ ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع المعلومات من خالل المشاهدات
الميدانية لسير العملية اإلنتاجية وكذلك من خالل االطالع على السجالت والدفاتر واللقاءات التي أجريت مع
موظفي المعمل ،وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة يوفر القدرة على تخفيض التكاليف،
وكمية المخزون وزيادة الجودة وسرعة االستجابة للزبون وتحقيق رضاه ،وأن تطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركة
عينة الدراسة يؤدي إلى تحقيق الميزة التنافسية لها وتحسين كفاءة اإلنتاج و أن نظام المحاسبة التقليدي يتالءم
مع نظام اإلنتاج الواسع ،وعندما ترغب الوحدة االقتصادية بالتحول إلى نظام اإلنتاج الرشيق فعليها تطبيق
المحاسبة الرشيقة لخلق قيمة للزبون وتقليل الضياع ،وإدارة تدفق القيمة ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز
مستوى األداء التشغيلي والمالي للشركة عينة الدراسة من خالل تطبيق المحاسبة الرشيقة؛ والعمل على تطبيق
أدوات المحاسبة الرشيقة لكونها توفر المعلومات التخاذ الق اررات ،وإعداد التقارير بوضوح وسهولة وفي الوقت
المناسب.
 .9دراسة (إبراهيم 2013 ,م) بعنوان( :انعكاسات بيئة التصنيع في ظل مدخل الترشيد على ممارسات
المحاسبة اإلدارية والرقابية).
هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير التصنيع في ظل مدخل الترشيد على ممارسات المحاسبة اإلدارية
والرقابية مع بيان مدى استعداد المنشآت على تغيير تلك الممارسات لتتالءم مع االستراتيجية الحديثة للتصنيع،
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ويتكون مجتمع الدراسة من عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات المصرية ،وبعض
مديري اإلنتاج ومديري اإلدارات المالية العاملين في المنشآت التي تطبق التصنيع في ظل مدخل الترشيد ،وقد
استخدمت الدراسة المنهج االستقرائي وأسلوب المقابلة الشخصية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع قائمة
استقصاء بعدد ) )80استمارة تم استرداد ( )45استمارة ،بمعدل استجابة ( ،)%56.25وقد توصلت الدراسة إلى
المساهمة في توفير إطار نظري لبيان ماهية التصنيع في ظل مدخل الترشيد ومزاياه والمعوقات التي قد تواجه
المنشآت عند تطبيقه ،وأوصت الدراسة بضرورة العمل على محاولة التغلب على المعوقات التي تعترض نجاح
تطبيق استراتيجية التصنيع في ظل مدخل الترشيد ،مع بيان أهمية نجاح تطبيق تلك االستراتيجية على تحقيق
الميزة التنافسية في األسواق العالمية.
 .10دراسة ( البكري والنعيمي 2013 ,م) بعنوان (:المحاسبة الرشيقة ودورها في احتساب التكاليف على
أساس تدفق القيمة ( في الشركة العامة للصناعات الكهربائية – معمل محرك مبردة الهواء):
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم تدفق القيمة وخارطة تدفق القيمة وكذلك التعرف على طريقة
احتساب تكاليف المنتوجات في ظل طريقة تكاليف تدفق القيمة التي تمثل أحد أدوات المحاسبة الرشيقة ،وقد
طبقت هذه الدراسة على معمل محرك مبردة الهواء في الشركات العامة للصناعات الكهربائية ،واستخدمت هذه
الدراسة المنهج االستنباطي ،وقد توصلت الدراسة إلى أن اإلنتاج الرشيق يهدف إلى الحد وإزالة الهدر والضياع
من العمليات اإلنتاجية داخل الوحدة االقتصادية و إلى إزالة جميع العمليات التي ال تؤدي إلى إضافة قيمة.
وأوصت الدراسة بضرورة قيام الوحدات االقتصادية بإجراء التحول في الهيكل التنظيمي المبني على األقسام إلى
تدفقات القيمة ،وإلى إعداد خارطة تدفق القيمة في عملياتها اإلنتاجية والخدمية؛ وذلك لتحديد أماكن الهدر
والضياع ،وتحديد األنشطة المضيفة للقيمة ،واألنشطة غير المضيفة للقيمة ،مع ضرورة تطبيق طريقة تكاليف
تدفق القيمة ألنها تؤدي إلى تخفيض التكاليف المتعلقة بالمنتوجات ،ذلك من خالل استبعاد التكاليف غير
المرتبطة بتدفق القيمة وعدها تكاليف عامة تظهر في كشف الدخل المعد على مستوى الوحدة االقتصادية .
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دراسة (محمد2013 ,م) بعنوان( :استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف" بحث

تطبيقي في الشركة العامة للصناعات الكهربائية):

بحثت هذه الدراسة إمكانية تطبيق أسلوب المحاسبة الرشيقة لغرض تحديد األسباب الرئيسة والمشاكل
والمزايا واإلمكانات المتوافرة في هذه الشركات خالل استخدام مبادئ وأهداف وأدوات المحاسبة الرشيقة مثل تيار

القيمة الذي يعد جوهر المحاسبة الرشيقة وصندوق النقاط الذي يظهر الحالة الفعلية للشركة عبر تقاريره
وإيضاحاته األسبوعية ،وتمثل مجتمع الدراسة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية الكائنة في بغداد –

الوزيرية مجالا تطبيقيا ا للدراسة ,وقد استخدمت الدراسة المنهج االستنباطي واالستقرائي ،وقد توصلت الدراسة
إلى أن تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة لها القدرة على تحديد التكاليف الفعلية لإلنتاج والقضاء على الضياع في

العمليات اإلنتاجية واإلدارية ،وإمكانية استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة للشركات عينة الدراسة في تخفيض

التكاليف ،واختيار أفضل المجهزين للتجهيز بالكميات المطلوبة وبجودة عالية وفي الوقت المحدد ،وقد أوصت

الدراسة الشركات بصورة عامة ،والشركات قيد الدراسة بصورة خاصة للتفكير بالتحول إلى اإلنتاج الرشيق بسبب

تعدد احتياجات الزبائن ،وتغير أشكال ومنافع المنتجات؛ إذ ال يسمح بإنتاج منتجات نمطية وبكميات واسعة ،وأن

ذلك يستدعي التطلع نحو إقامة نظم وأدوات حديثة مثل التصنيع الرشيق والمحاسبة الرشيقة ،حتى تتمكن تلك
الشركات بمنتجاتها من منافسة السلع المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج .

 .12دراسة (السبعاوي والطائي2013 ,م) بعنوان( :األثر التتابعي لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير
التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية – دراسة استطالعية في كلية الحدباء الجامعة):

هدفت الدراسة إلى بيان األثر التتابعي لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير التنظيمي في تحقيق الميزة

التنافسية ،وطبقت الدراسة على كلية الحدباء الجامعة في محافظة (نينوى) في مدينة (الموصل) ،وتمثل مجتمع
الدراسة بأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية قيد الدراسة ،إذ تم توزيع ( )16استمارة على األفراد المبحوثين
استرجعت ( )16استمارة منها؛ أي :نسبة االستجابة بلغت ( ،)%100وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي
والتحليلي في وصف مجتمع وعينة الدراسة؛ حيث تم اختبار فرضيات الدراسة بواسطة مجموعة من األساليب

اإلحصائية ومن خالل برنامج التحليل اإلحصائي  ،SPSSوقد توصلت الدراسة إلى أن من بين المتطلبات

األكثر تأثي اًر في التغيير التنظيمي كان متطلب التحسين المستمر وأن متطلبات إدارة الجودة الشاملة تنعكس على
نحو إيجابي بالتغيير التنظيمي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة القيام بتبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومجاالت

التغيير التنظيمي لما لهم من دور في تحقيق التفوق والتميز؛ ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية للكلية ،وضرورة اعتماد

منهج التحسين المستمر آلليات التدريس في الكلية بما يضمن خلق مناخ مناسب للتعليم ومشجع للطلبة على

التفوق في التعليم.
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وأبسط مثال على هذه النقطة اعتماد التحديث والتطوير المستمر في تقنيات التدريس الحديثة التي من

شأنها أن تعمل على إيصال المعلومة للطالب بشكل أفضل فضالً عن تقبل المواد الدراسية من قبل الطلبة ليكون

أفضل من السابق.

 .13دراسة(السمان2012 ,م) بعنوان( :التصنيع الرشيق وانعكاساته على نظام اإلدارة البيئية) دراسة
تطبيقية في الشركة العامة لكبريت المشراق:

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين نظام التصنيع الرشيق ونظام اإلدارة البيئية ،ومعرفة انعكاسات

متطلبات التصنيع الرشيق في تعزيز نظام اإلدارة البيئية ،وقد طبقت هذه الدراسة في الشركة العامة لكبريت
المشراق التي مثلت عينة الدراسة بغية تطوير نظام لإلدارة البيئية للشركة يساعد في تحسين األداء البيئي ،وتقليل

الهدر في الموارد ،وتخفيض التكلفة ،وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي باالعتماد على البرمجيات
الجاهزة

MINITAB, SPSS

وحساب معامالت االرتباط واالنحدار المتعدد ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع ))60

استمارة استبيان على عينة من اإلدارة ومشرفي خطوط اإلنتاج ،وتم استرداد االستمارات كافة ،وهذا يعني أن نسبة

االسترداد واالستجابة كانت (.)%100

وقد أظهرت النتائج أن هناك انعكاسات كثيرة للتصنيع الرشيق في تطوير األداء البيئي من خالل قياس

عالقات االرتباط والتأثير بين كل متغير من متطلبات التصنيع الرشيق ونظام اإلدارة البيئية ،وقد توصلت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن تكامل التصنيع الرشيق ونظام اإلدارة البيئية يعد خطوة مبكرة للتنسيق
والتخطيط إذ يساعد كالهما في تحقيق المنافع الخاصة بكل نظام ،وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة الوعي

وزرة الصناعة نظام التصنيع الرشيق ونظام اإلدارة البيئية في شركاتها الصناعية.
البيئي وضرورة تبني ا

 .14دراسة (الكيكي2012 ,م) بعنوان( :إمكانية تطبيق عناصر اإلنتاج الرشيق) دراسة ميدانية في معمل
األلبسة الوالدية في الموصل.

هدفت الدراسة إلى تقديم معالم نظرية إلدارة المعمل قيد الدراسة حول مفهوم وأهمية اإلنتاج الرشيق
وعناصره ،ودراسة مدى توافر هذه العناصر في بيئة المعمل قيد الدراسة ،فضالً عن تحديد مدى استجابته لهذه

العناصر ،وتمثل مجتمع الدراسة في معمل األلبسة الوالدية في (الموصل) ،و تمثلت عينة الدراسة بمدير المعمل
ومعاونيه ومدراء األقسام والشعب والوحدات الرئيسة في المعمل والمشرفين على خطوط اإلنتاج ،ولتحقيق أهداف

الدراسة وزعت( )38استمارة واسترجعت( )34استمارة سليمة؛ أي :أن نسبة االستجابة قد بلغت( ،)%89.4وقد
اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي في وصف مجتمع وعينة الدراسة ،فضالً عن وصف

وتشخيص متغيرات عناصر اإلنتاج الرشيق وتحديد مدى استجابة المعمل لهذه العناصر ،وتوصلت الدراسة إلى
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مجموعة من االستنتاجات ،أهمها :أن اإلنتاج الرشيق من المواضيع العلمية المهمة التي استحوذت على اهتمام
جميع الشركات وخاصة الصناعية منها؛ لكونه أحد أهم نظم اإلنتاج المعاصرة التي تهدف إلى القضاء على

الهدر وبجميع إشكاله؛ حيث حصل عنصر التحسين المستمر على نسبة اتفاق( )%68من قبل المبحوثين في
المعمل قيد الدراسة ،وتركزت أغلب إجابات المبحوثين بالموافقة على أن المعمل يرى أن الهدف من التحسين
المستمر هو إزالة الهدر من جميع األنظمة والعمليات في المعمل ،وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام إدارة المعمل
قيد الدراسة ،بتطبيق عناصر اإلنتاج الرشيق ،والنظر إليها على أساس استراتيجي مستقبلي؛ لكي يضمن المعمل
بقاءه ضمن أجواء المنافسة المتنامية ،وفضالً عن امتالكه ميزة تنافسية لمواجهة أية تهديدات بيئية ,وضرورة قيام

اإلدارة بنشر فلسفة إزالة الهدر (األنشطة التي ال تضيف قيمة) بين األفراد العاملين داخل المعمل بهدف الوصول

إلى الهدر الصفري الذي يضمن تحقيق المنتجات بكفاءة.

 .11دراسة (السماك والسمان2012 ,م) بعنوان( :متطلبات الهندسة البشرية وفق فلسفة التصنيع الرشيق)
دراسة استطالعية في ورش الشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلي في محافظة نينوى.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير الهندسة البشرية في تقليص مخاطر العمل وفق متطلبات التصنيع الرشيق،

وتمثل مجتمع الدراسة في الشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلي في محافظة (نينوى) في (العراق) ،وتمثلت
عينة الدراسة ما نسبته ( )%27من األفراد المبحوثين ،هم من مدراء الخط األول و( )%73هم من العاملين في

الخطوط اإلنتاجية؛ حيث تم اختيار عينة قصدية تمثلت بجميع المدراء في مدراء الخط األول وعددهم ( )6مدراء
وعاملين في الخطوط عددهم ( )16فرداً في الشركة قيد الدراسة؛ وذلك المتالكهم الخبرة والمعرفة التي أسهمت

في تطوير خدمة مصرفياتها الحالية وتنوعها لتلبية متطلبات الزبائن ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

والتحليلي؛ لغرض اختبار نموذج الدراسة وفرضياتها ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات والمعلومات من
خالل المصادر العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة لتغطية الجانب النظري ،ثانياً تصميم االستبانة،
وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الهندسة البشرية وفق متطلب التصنيع الرشيق يساعد الشركات الصناعية

بصورة عامة ،والشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلي بصورة خاصة على تأمين البيئة الصحية اآلمنة؛ إذ إن

تهيئة متطلبات التصنيع الرشيق المتمثلة ب ـ (صيانة الخدمة المصرفية الشاملة ،والتحسين المستمر ،والتغير

السرع ،والوقت المحدد ،والتصنيع الخلوي ،وإدارة الجودة الشاملة) ،وتأمين المتطلبات الخاصة بالهندسة البشرية
تساعد في تقليص مخاطر العمل ،وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة الصحة والسالمة العالمية ،والتقليل من

إصابات العمل واألمراض المهنية ،وضرورة توفير كافة الوسائل والمعدات الخاصة بالمعمل في متناول األيدي

العاملة وتكون متوفرة في الوقت والمكان المناسبين ،مع ضرورة تبني الشركة متطلبات الهندسة البشرية وفق
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ترتيبها بالتحليل اإلحصائي وأهميتها النسبية في ورش صناعة األثاث المنزلي وهي( :العوامل المحيطة ،وضعية
الجلوس ،المعدات واألدوات) .
 .16دراسة (السمان2012,م) بعنوان( :التكامل بين أنظمة إدارة الجودة الشاملة والتصنيع الرشيق
والتصنيع الفعال حوارات فلسفية)  -في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في الموصل:

هدفت الدراسة إلى تكوين نموذج لبيت الفعالية بتحقيق التكامل بين فلسفة التصنيع الفعال والتصنيع

الرشيق وأنظمة إدارة الجودة ،إذ إن ذلك سيؤدي إلى تحقيق مزايا كبيرة للشركات الصناعية وذلك باالستفادة من

الفلسفات الثالث بما يؤمن تحقيق المرونة واالستجابة والتكلفة المنخفضة وإعادة هيكلية الشركات؛ حيث تعتمد
الشركات على التصنيع الرشيق واالنحرافات الستة ،وذلك لتقليل الهدر واالرتقاء بمستوى الجودة المطلوبة الستباق

توقعات الزبائن ،حيث تم استخدام اختبار النموذج المقترح (نظرية التصنيع التفاعلي) وقد توصلت الدراسة من
خالل تحليل نظرية التصنيع التفاعلي ونظم إدارة الجودة والتصنيع الفعال والتصنيع الرشيق أنه البد من تحقيق

التكامل بين أنظمة التصنيع وخرجت الدارسة بمجموعة من النتائج منها :يساعد النظام المتكامل على تحقيق

وتوفير كبير في التكاليف ،وذلك لتقليل الهدر والضياع الذي يحصل في العمليات اإلنتاجية ،والمراحل المختلفة،
وان تطبيق النظام المتكامل يؤدي إلى سرعة االستجابة لطلبات الزبائن وبمستوى الجودة المطلوب.
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دراسة ( السبعاوي والطائي2012 ,م) بعنوان (:دور مرتكزات التصنيع الرشيق في تحقيق الميزة

التنافسية المستدامة) دراسة تحليلية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى:

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على دور مرتكزات التصنيع الرشيق في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
إلزالة كل أشكال الهدر الناجمة عن العمليات التصنيعية التي ال تضيف قيمة للمنتج ،والتركيز على إيجاد القيمة
في المنتج النهائي ومن منظور الزبون ،وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة
من خالل جمع البيانات من مصادرها األولية والثانوية ،وقد اعتمدت على استبانة أعدت خصيصاً لهذا الغرض
تم توزيعها على المدراء من الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى في (الموصل)؛ فقد تم
ميدانا للدراسة؛ وذلك ألسباب عديدة منها :كونها من أكبر المنظمات الصناعية الحكومية في محافظة
اختيارها
ً

عمر فضالً عن كونها تمتلك كاد اًر فنياً في ميدان نشاطها ،كونها تمتلك منافذ تسويقية لمنتجاتها
(نينوى) وأطولها ًا

في محافظة نينوى
وعددا من المحافظات األخرى ،تم اختيار عينة تمثلت بمدير الشركة ومعاونه ومدراء الخط
ً
األول (مدراء األقسام والشعب اإلنتاجية واإلدارية) ،إذ تم توزيع ( )40استمارة استبانة على األفراد المبحوثين
استرجعت ( )40استمارة منها؛ أي :نسبة االستجابة بلغت ( ،)%100وتم اختبار فرضيات الدراسة بواسطة
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مجموعة من األساليب اإلحصائية ومن خالل برنامج التحليل اإلحصائي  ، SPSSوقد توصلت هذه الدراسة إلى
وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين مرتك ازت التصنيع الرشيق مجتمعة والميزة التنافسية ،وتحقق وجود
تأثير معنوي لكل مرتكز من مرتكزات التصنيع الرشيق إذ حل مرتك از تنظيم بيئة العمل أوالً ،والتحسين المستمر
في المركز الثاني من حيث التأثير في الميزة التنافسية المستدامة ،وهذا يدعم نتائج تحليل االرتباط ،وقد أوصت
الدراسة إدارة الشركة أن تبني التطبيق الجيد والسليم لفلسفة التصنيع الرشيق ،والعمل على ضمان نجاح هذه
التطبيق لما له من أثر كبير في استدامة المزايا التنافسية.
( .11دراسة الجندي2011 ,م) بعنوان( :إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلدارية لتتوافق مع مدخل محاسبة
ترشيد الفاقد دراسة تحليلية):

هدفت الدراسة إلى تحليل الجوانب المختلفة إلعادة هندسة نظم المحاسبة اإلدارية التقليدية في ظل

استخدام مدخل محاسبة ترشيد الفاقد ،وإعادة هيكلتها لتعتمد على نظم تكاليف تدفق القيمة-جوهر مدخل محاسبة
ترشيد الفاقد ،ويتم ذلك بغية محاولة تحقيق التوافق بين نظم المحاسبة اإلدارية التقليدية والمدخل المقترح،

واعتمدت على المنهج االستقرائي التحليلي من خالل اعتمادها على الكتب والدوريات واالنترنت سواء العربية أو
األجنبية ،وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها :أن دعم القدرة التنافسية وخفض التكاليف يتم من خالل

ترشيد استخدام الموارد والحد من األنشطة غير المضيفة للقيمة والتخلص من الفاقد بجميع صوره ،باإلضافة إلى

االرتقاء بمستوى كفاءة اآلالت من خالل تبني مفهوم الصيانة الوقائية.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها :ضرورة توجه جميع الوحدات االقتصادية إلى

تطبيق نظم اإلنتاج في ظل مدخل محاسبة ترشيد الفاقد وإصدار معيار محاسبي إللزام الوحدات االقتصادية به

ونشر ثقافة ترشيد الفاقد بين موظفي الوحدات االقتصادية؛ ليكون كل فرد مسؤوالً عن تدنية جميع أنواع الفاقد .
.19

دراسة(الدباغ وحسن2010 ,م) بعنوان( :متطلبات تطبيق التصنيع الرشيق في الصناعة العراقية

دراسة استطالعية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية-نينوى).

هدفت الدراسة إلى تقديم أطر نظرية للشركة المبحوثة حول مفهوم التصنيع الرشيق وأهميته ومتطلبات
تطبيقه ،فضالً عن التعرف على مدى توافر هذه المتطلبات في بيئة الصناعة العراقية ،وقد اعتمدت الدراسة على

المنهجين الوصفي والتحليلي في اختبار فرضية البحث؛ حيث تم جمع البيانات ذات العالقة بالشركة واألفراد

المبحوثين من خالل توزيع استمارة استبانة على جميع المدراء في المستويات اإلدارية كافة ،وتم االعتماد على
األساليب واألدوات اإلحصائية وبشكل خاص النسب المئوية والتك اررات واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية،

وتم إجراء التحليل باالعتماد على البرامج اإلحصائية الجاهزة  ،SPSSولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار المدراء
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الذين يمتلكون معلومات وخبرة في أداء مهام الشركة ويشاركون في اتخاذ الق اررات ،إذ شملت عينة المبحوثين
المدير العام للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة ومدراء المعامل والوحدات الرئيسة والفرعية في الشركة ،حيث إن
اإلدارة العليا للشركة تمثل ما نسبته( ،)%40في حين يمثل مدراء الخط األول ( ،)%60أما فيما يخص مدة

الخدمة في المنصب الحالي للمدراء فقد تبين أن ( )%72.5منهم لديهم خبرة ألكثر من ) )10سنوات في
مناصبهم الحالية ،ووزعت ( )45استمارة استبيان ،وتم استرجاع ( )40استمارة؛ أي :بنسبة استجابة

( ،)%88,88وقد توصلت الدراسة إلى أن الهدف األساسي للتصنيع الرشيق هو القضاء على جميع أشكال
الضياع سواء أكانت في الوقت أو التكلفة أو المواد ،وأن تقليل نسبة المعيب يمثل هدًفا أساسياً في الشركة،
وأوصت الدراسة إلى ضرورة استخدام الطرائق واألساليب اإلحصائية للرقابة على الجودة؛ لكونها أداة رئيسة

لكشف االنحرافات في الجودة؛ وضرورة استخدام أسلوب البطاقات والمعروفة ببطاقات (كانبان) لغرض تحقيق
رقابة أفضل على اإلنتاج وتوفير القدرة على كشف االنحرافات الحاصلة فيه كماً ونوعاً.
.20

دراسة (بدران2010 ,م) بعنوان( :فلسفة التصنيع الرشيق في المنظمات الصناعية والخدمية

السورية):

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية فلسفة التصنيع الرشيق والفوائد التي يمكن للمنظمات تحقيقها
في حال تبنيها لهذه الفلسفة في إدارة عملياتها اإلنتاجية ،سواء كانت منظمات صناعية أم خدمية ،وكل ذلك
للوفاء بمتطلب جعل مفهوم التصنيع الرشيق وتقنياته ومبادئه في متناول كل قارئ ،وقد استهدفت الدراسة
المنظمات ال صناعية والخدمية وذلك لوصف فلسفة تطبيق التصنيع الرشيد بهما كالبنوك ،وقد استخدمت هذه
الدراسة المنهج الوصفي من خالل اعتمادها على الكتب والمراجع العلمية ،وقد توصلت الدراسة إلى أن المنظمات
الصناعية والخدمية كالبنوك تطبق مبادئ التصنيع الرشيق المتضمنة في نظام شركة (تويوتا) اإلنتاجي وهذا
سيؤدي (دراماتيكيا) إلى فعالية أكبر في نوعية وإنتاجية هذه المؤسسات والبنوك وقدمت الدراسة مجموعة من
التوصيات منها :يجب على المنظمات الصناعية والخدمية وفي مقدمتها البنوك :أن تتبنى ثقافة التوجه بالزبون
وليس باإلنتاج أو العمليات ،مما يدعم تطبيقه من خالل مبادئ التصنيع الرشيق ،وضرورة تبني فلسفة التصنيع
الرشيق ودراسة إمكانية تطبيقها حتى في طريقة التفكير الشخصية لكل فرد ،وإمكانية تطبيقها منهجاً وطريقة عمل
لكل المنظمات السورية خاصة والعربية عامة.
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الدراسات األجنبية :
 .1دراسة ( )Ghafeer ,Abdul Rahman,Mazahrih,2014بعنوان The Impact of Target
( of Industrial Companies Cost Method to Strengthen the Competitivenessأثر
منهج التكلفة المستهدفة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية):
هدفت هذه الدراسة إلى تناول طريقة التكلفة المستهدفة باعتبارها واحدة من أساليب المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية ،تأثيرها على تحقيق النجاح في مجال التنافسية للشركات الصناعية ،وتحقيق مزايا تنافسية والتفوق
على قدرات المنافسين ،وضمان تعزيز القدرة التنافسية للشركة ،وقد تم صياغة مشكلة الدراسة باإلجابة على
تساؤل رئيسي :هل تطبيق طريقة التكلفة المستهدفة يؤثر على تعزيز القدرة التنافسية"؟
وقد طبقت الدراسة على مجموعة من الشركات السورية ،و قد تم إجراء مسح ميداني لعدة شركات في
قطاع الصناعات الهندسية في سورية باستخدام استبيان لتحديد أثر أسلوب التكلفة المستهدفة في تعزيز القدرة
التنافسية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أن هناك عالقة ايجابية ومباشرة بين أسلوب التكلفة
المستهدفة وتعزيز ميزة التكلفة ،وبين أسلوب التكلفة المستهدفة وتعزيز ميزة الجودة ،وبين طريقة التكلفة المستهدفة
وتعزيز الميزة البيئية ،وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها:
أ -ضرورة دعم واهتمام اإلدارة العليا بتطبيق طريقة التكلفة المستهدفة؛ لتحقيق تخفيضات كبيرة في تكاليف
اإلنتاج لتعزيز القدرة التنافسية.
ب -ضرورة تطوير نظم التكاليف المطبقة في الشركات الصناعية السويدية حتى تكون نظم المعلومات
االستراتيجية فعالة من خالل االعتماد على مداخل حديثة من أجل تحقيق األرباح وتعزيز قدرتها التنافسية.
ت -ضرورة تطبيق بعض األنظمة مثل نظام اإلنتاج في الوقت المحدد.
 -2دراسة ( )Habidin,et.al.2012بعنوانThe Development Of Sustaining) Lean :
Improvements And Sustainable Performance In Malaysian Automotive Industry
(التنمية المستدامة للتحسين الرشيد واألداء المستدام في صناعة السيارات الماليزية).
هدفت هذه الدراسة إلى إظهار العالقة بين المحافظة على تحسينات الترشيد واألداء الذي يدعم استدامة
منشآت األعمال ،وتهدف إلى اختبار تلك العالقة ،كما تقدم مراجعة لالتجاهات الحالية لتحقيق االستدامة البيئية
واالقتصادية واالجتماعية من خالل ممارسات الترشيد ،كما تسعى إلى إعداد دراسة نظرية حول المتغيرات
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المحددة لعوامل النجاح للحفاظ على تحسينات الترشيد وهي :العمل المعياري (أفضل طريق ممكن للتشغيل مع
تحقيق النتائج المناسبة وبأفضل جودة)  ،واألداء التشغيلي القائم على اعتبارات االستدامة في صناعة السيارات
الماليزية (مقاييس األداء القائمة على اعتبارات االستدامة تستخدم لتحسين األداء التشغيلي ،ومقاييس األداء يمكن
أن يساعد المنظمة على قياس النجاح باتجاه األهداف):
وقد توصلت الدراسة إلى أهمية إقناع الممارسين في صناعة السيارات الماليزية بضرورة االهتمام بالعالقة
بين عوامل النجاح الناتجة عن المحافظة على تحسينات الترشيد واألداء الذي يرتكز على مقومات االستدامة،
وأن هناك قليالً من الدراسات التي ناقشت العالقة بين مفهوم الترشيد واالستدامة ،كما أوصت بضرورة إجراء
المزيد من األبحاث من أجل زيادة فهم تحسينات الترشيد في مجال التصنيع وآثارها على االستدامة .
-3دراسة ) ) Darabi ,2012بعنوانBarriers to Implementation of Lean Accounting :

"

"( in Manufacturing Companiesالعوائق التي تحول دون تنفيذ المحاسبة الرشيدة في شركات

التصنيع):
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوائق المختلفة التي تعيق تنفيذ المحاسبة الرشيدة لشركات التصنيع في
إيران ،واالنتقال من التفكير التقليدي إلى التفكير الرشيد ،وتمثلت متغيرات الدراسة في قياس العوامل الثقافية
والتقنية والتنظيمية واالقتصا دية ،حيث تم جمع البيانات ذات العالقة بالشركة واألفراد المبحوثين من خالل توزيع
( (60استمارة استبيان على خبراء التصنيع ،وبلغ عدد االستبيانات المستردة ) ،)45في حين تمثل حجم العينة
( )39من خبراء التصنيع ،وتم استخدام البرنامج اإلحصائي  ،SPSSلتحليل البيانات ثم تم عرض نتائج
االستبيان في الجداول والرسوم البيانية لتحليل فرضيات الدراسة ،وقد استخدمت الدراسة اختبار  Tالختبار
الفرضيات ،وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل التقنية تعتبر أكبر العوائق التي تواجه تنفيذ المحاسبة الرشيدة في
شركات التصنيع ،في حين أظهرت النتائج أن العوامل االقتصادية حصلت على أدنى مستوى ،وأن العوامل
الثقافية والفنية والتنظيمية واالقتصادية تعتبر من العوائق التي تعيق تنفيذ المحاسبة الرشيدة ،وقد أوصت الدراسة
بان البيئة الرشيدة لخاليا اإلنتاج تحتاج إلى أشخاص متعددي المهارات.
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 -4دراسة( (Ndwiga N.,2011بعنوانThe Role of Management Accounting Creating (:
"and Sustaining Competitive Advantage. ACase Study of Equity Bank, Kenya
(دور المحاسبة اإلدارية في خلق ميزة تنافسية واستمراريتها )"دراسة حالة في قطاع البنوك في كينيا):
هدفت الدراسة إلى التحقق من دور المحاسبة اإلدارية في خلق ميزة تنافسية في قطاع البنوك ،وتدعيم

فكرة (أن ممارسات المحاسبة اإلدارية توفر المعرفة والمهارات المهمة التي تؤدي إلى بناء الميزة التنافسية في
المؤسسة) ،وتهدف إلى تشجيع المدراء لتقدير وتطبيق الممارسات المحاسبية في بناء الميزة التنافسية لمنظماتهم،

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أن ممارسات

المحاسبة اإلدارية قد تكون مفيدة في تحديد االستراتيجيات التي تؤدي إلى تحقيق أقصى قدر من األرباح ،ومع
ذلك لم يتم قبول فكرة أن الممارسات المحاسبية لها دور في تقديم الحلول التي تخلق التنافس؛ ليتم التركيز دائماً
على دمج االستراتيجيات التي تتعلق في بيئة األعمال الداخلية وبيئة األعمال الخارجية عند إنشاء ميزة تنافسية،

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها:

يتجز من اإلدارة ،بل هي أداة لخلق القيمة
أ
ضرورة أن تتبنى اإلدارة المحاسبة اإلدارية بوصفها جزءا ال

وخلق ميزة تنافسية في المؤسسة ،ويجب على الحكومة أن تولي اهتماماً خاصاً للمنظمات المالية التي تخدم سوق
الدخل المنخفض ,وأشارت الدراسة إلى أن البنوك المساهمة تمثل نموذجاً لخدمة ذوي الدخل ومساهمة فاعلة في
التنمية االقتصادية للبلد ،مع ضرورة قيام األشخاص ذوي الدخل المحدود باالستفادة من الخدمات المالية التي
تقدمها هذه البنوك الناشئة مثل ( )Equity Bankفي تحسين وضعهم االقتصادي.

 استخدام تكنولوجيا المعلومات( :)ITوأفادت هذه الدراسة إلى أنه يمكن الربط بين الشركات التكنولوجية التي
لديها أنشطة متنوعة ،بالتالي يوفر أداة مهمة لالستعانة بمصادر خارجية ،وتبادل المعلومات والوصول عن بعد
للمعلومات ،وخاصة فيما يتعلق بالمعامالت المالية.
 -1دراسة )An accounting system to:" support process )Patxi and Others ,2010
" improvements: Transition to lean accountingبعنوان( :النظام المحاسبي لدعم تحسين
العمليات :التحول نحو المحاسبة الرشيدة):
هدفت الدراسة إلى تقديم دراسة حالة من بين أحدث تقنيات استخدام التكلفة لتقييم التحسينات التشغيلية،
والبحث عن تحسينات في اإلنتاج والجودة والمرونة وسرعة التسليم والتكلفة ،وأظهرت الدراسة التحسينات
التشغيلية في الشركات التي بدأت في استخدام تقنيات التصنيع الرشيد ،حيث تتلخص مشكلة الدراسة في فشل
نظم التكاليف التقليدية في التقييم الصحيح في التحسينات التشغيلية ومن ثم البحث عن طرق جديدة لمحاسبة
22

التكاليف ،وتوضح الدراسة أحدث التقنيات المستخدمة في حساب التكاليف للشركات التي تعتمد على ممارسات
التصنيع الرشيد ،والبحث عن نظام محاسبي جديد ،وتبين طريقة إضافية للتكلفة باالعتماد على التكلفة على
أساس النشاط ،وتوصلت الدراسة إلى أن االعتماد على نموذج التصنيع الرشيد يؤدي إلى تحسينات في اإلنتاج
والجودة وطلبات الزبائن؛ ولذا نجد أن عدداً من الشركات تنفذ تقنيات التصنيع الرشيد ،وتوصي الدراسة بان
محاسبة التكاليف التقليدية ال تلبي متطلبات التصنيع الرشيد وبذلك يجب االعتماد على األساليب الحديثة
للمحاسبة.
 -6دراسة )"Lean Accounting Based On Lean Production" :( Wang & Yang, 2009
"(المحاسبة الرشيقة على أساس اإلنتاج الرشيق).
هدفت الدراسة إلى المقارنة بين المحاسبة التقليدية والمحاسبة الرشيقة ،واستعمال أدوات المحاسبة الرشيقة
للقضاء على الضياع في عمليات اإلنتاج الرشيق ،وتخفيض التكاليف وتحسين الجودة :وتلخص أيضاً الحواجز
التي تعيق تنفيذ المحاسبة الرشيقة؛ حيث طبقت هذه الدراسة في اليابان ،وتمثلت مشكلة الدراسة بعدم إمكانية
تطبيق المحاسبة التقليدية على اإلنتاج الرشيق؛ وذلك الحتوائها على عدد كبير من الضياع ،وعدم تحقيق المزايا
التنافسية ،وقد توصلت الدراسة إلى أن استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة يعزز من مستوى اإلدارة واألداء
التشغيلي واألداء المالي لقطاع الصناعات التحويلية وزيادة الثروة ،وأن تطبيق المحاسبة الرشيقة يحقق الميزة
التنافسية للشركات الصينية.
 -1دراسة (  )Kocsoy, et. al.,2008بعنوان Target Costing in Turkish Manufacturing ":

( Enterprisesالتكلفة المستهدفة في المشاريع الصناعية التركية).

هدفت الدراسة إلى بيان كيفية استفادة المشاريع الصناعية التركية من التقنيات الحديثة في المحاسبة
اإلدارية ومن أهم هذه األساليب التكاليف المستهدفة ،خاصة في ظل التطورات السريعة في التكنولوجيا والتغير

في توقعات العمالء ،وتقصير دورة حياة المنتج ،وزيادة المنافسة العالمية ،وخاصة بين الشركات ،والسعي نحو
تخفيض تكلفة المنتج والجودة العالية.

وقد أجريت الدراسة على أكبر شركات التصنيع المسجلة في غرفة تجارة اسطنبول والحاصلة على

(االيزو) ،للكشف عن االختالفات األساسية بين الشركات التي تطبق أسلوب التكلفة المستهدفة والتي ال تطبقه،
وتحليل تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة وأثره على الشركات المطبقة له ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي في
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هذه الدراسة؛ حيث تم توزيع استبانة على المدراء التنفيذيين في إدارات ( )500شركة صناعية تركية وهذه
الشركات مصنفة كأفضل ( )500شركة صناعية مسجلة في غرفة تجارة اسطنبول لعام 2006م ،وقد توصلت
الدراسة إلى أن الشركات التي تطبق أسلوب التكلفة المستهدفة أو لديها أسلوب مشابه تقوم بتحليل للسوق على
نطاق واسع ،ولديها نظم معلومات تسويقية كما يتبعون استراتيجيات منافسة متوازنة ،كما بينت أيضاً أن تسعير

المنتجات الجديدة باالعتماد على التكلفة يشكل عائقاً أمام تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة بنجاح ،وأوصت

الدراسة بضرورة إعطاء أهمية أكبر لتوقعات العمالء قبل تصميم المنتج ،من أجل تحقيق الفوائد المتوقعة من
تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة ،وعلى الشركات اتباع استراتيجية تنافسية متوازنة ،خاصة وأن غالبية الشركات

تعمل في ظل ظروف سوق تنافسية.

 -1دراسة )( What Is Lean Accounting All About :(Brian & Bruse, 2006ما هي
المحاسبة الرشيدة وكل ما يتعلق بها):

هدفت الدراسة إلى بيان وتحليل مجاالت استعمال المحاسبة الرشيدة ،وال سيما التحليل المالي وغير
المالي الذي يعد أحد التقنيات المتطورة من تقنيات المحاسبة الرشيدة ،وقد طبقت الدراسة في (ايرلندا) ،حيث إن
المشكلة كانت تدور حول عدم توافق النظم التقليدية لمحاسبة التكاليف اإلدارية مع عمليات اإلنتاج الرشيق من
خالل االعتماد على مقاييس األداء التقليدية التي ال تركز على تدفق القيمة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن
استعمال أدوات المحاسبة الرشيدة يخفض الضياع والهدر وتوفر أفضل المعلومات الالزمة التخاذ الق اررات في
الوقت المناسب .
 -9دراسة )"Lean Accounting; Measuring And Managing : (Frances & Jim, 2005
"( The Valueالمحاسبة الرشيدة :قياس وإدارة القيمة):

هدفت الدراسة إلى إعادة النظر في نظم المحاسبة التقليدية المتمثلة بالمحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف

واستبدالها بالمحاسبة الرشيدة ،والقضاء على الضياعات وخفض التكاليف وتحسين الجودة في اإلنتاج لتلبية
متطلبات السوق ،وقد طبقت هذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية ،وتمثلت مشكلتها بزيادة حدة وأشكال
المنافسة بين الوحدات االقتصادية األمريكية والبحث عن الميزة التنافسية؛ مما أدى إلى إعادة النظر في
استراتيجياتها التي أصبحت غير مناسبة لواقعها والحاجة إلى تعزيز األنشطة واالستراتيجيات التي تضيف قيمة
وتعزز المزايا التنافسية ،وقد توصلت الدراسة إلى أن المحاسبة الرشيدة تؤدي إلى صنع أفضل الق اررات وتكون
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تلك الق اررات دقيقة ومفهومة وقابلة للتنفيذ ،وان المحاسبة الرشيدة تقضي على الضياع المرتبط بنظم اإلنتاج
والمحاسبة التقليدية.
 -10دراسة ) (Borgernas and Fridh,2003بعنوانThe Use of Target Costing in " :
" (Swedish Manufacturing Firmsاستخدام وتطبيق التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية
السويدية(:
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية السويدية وتحديد
المستوى الذي تطبق فيه بالمقارنة مع الشركات األخرى؛ حيث تم استخدام عينة عشوائية تتكون من ()250
شركة تم اختيارها والتواصل معها من خالل (االنترنت) وبلغ عدد االستجابات المستلمة ) )91شركة ،بمعدل
استجابة بلغ ( ،)%36.4وقد توصلت الدراسة إلى أن ) )%16.5من الشركات التي طبقت عليها الدراسة
تستخدم التكلفة المستهدفة من أصل ) (91شركة صناعية سويدية ،إن أحد أهم أسباب عدم تطبيق التكلفة
المستهدفة يرجع إلى خوف الشركات من تبني أساليب جديدة تختلف عن األساليب التقليدية ،وقد أوصت الدراسة
بضرورة القيام بالمزيد من األبحاث المستقبلية والتي تكون واضحة ومبينة لمدى استخدام التكاليف المستهدفة
والقيام بأبحاث تقوم باستخدام عينة أكبر من التي قامت بها الدراسة.
 -11دراسة ( )Hadjimanolis & Dickson, 2000بعنوان" Innovation
strategies of SME In Cyprus: A small Developing Country

".

(استراتيجيات االبتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قبرص) :هدفت إلى اختبار نموذج لالبتكار
مكون من ثالث فئات :هم السباقون في االبتكار والمستجيبون وغير االبتكاريين وحاولت إيجاد صلة بين حالة
االبتكار وحالة عدم االبتكار باألداء والمتمثل بالحصة السوقية ونمو المبيعات .إضافة إلى أثر الخصائص
(الديمغرافية) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ( 1000مستخدم فأقل) على درجة االبتكار السائدة في
المنشآت ،وطبقت هذه الدراسة في جزيرة قبرص على عينة ( )125شركة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن الفوارق
بين االبتكاريين المستجيبين من حيث حجم الحصة السوقية لم تكن عالية ،وأن الفوارق بين االبتكاريين السابقين
من حيث حجم الحصة السوقية كانت عالية في الحصول على حصص سوقية جديدة ،وان االبتكار وعالقته
بالمتغيرات الديمغرافية لم تكن محددات رئيسية في تبني استراتيجيات االبتكار ،وهناك عالقة بين خصائص
25

المديرين والتوجيه االستراتيجي االبتكاري ،وأوصت الدراسة بوجود عالقة بين خصائص المديرين والتوجه
االستراتيجي االبتكاري ،والتي ثبت تأثيرها في توجهات المديرين نحو االبتكار من عدمه ،إذ كانت الدراسة
استطالعية أكثر مما هي سببية.

 1.8التعليق على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة نظام المحاسبة الرشيدة ومدى الحاجة إلى تطبيق هذا المدخل باعتباره مدخالً

شامالً يتطلب ضرورة البحث لتحديد األنشطة التي تضيف قيمة مع دعمها والعمل على التخلص من األنشطة

التي ال تضيف قيمة ،وأن هذا النظام يتطلب ضرورة استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة ،وعلى الرغم من توسع
المجال الذي بحثت فيه الدراسات السابقة ،فال زال هناك فجوة بحثية بسبب حداثة الموضوع يتمثل في عدم الربط

بين نظام المحاسبة الرشيدة وإدارة الجودة الشاملة وتحقيق ميزة تنافسية ،حيث تناولت الدراسات السابقة موضوع

المحاسبة الرشيدة من جوانب عدة ،فقد ركزت دراسة (الغرباوي والموسوي )2015،و(محمد )2013،إلى أهمية
استعمال أدوات المحاسبة الرشيدة في إزالة الضياع ،وركزت دراسة (الدباغ وحسن )2010،و(بدان )2010،إلى

التعرف على مفهوم التصنيع الرشيد والفوائد التي يمكن للمنظمات تحقيقها من خالل تطبيقه ،حيث ركزت دراسة
(الكببجي )2014 ،و( )Ghafeer ,Abdul Rahman,Mazahrih,2014على استخدام طريقة التكلفة
المستهدفة وأظهرت النتائج أن استخدام نظام التكلفة المستهدفة يؤدي إلى تخفيض التكاليف.

وتناولت دراسة (محفوظ )2014،و) )Darabi,2012معوقات تطبيق المحاسبة الرشيدة ،في حين تناولت دراسة

(المشهراوي  )2015،و( البكري والنعيمي )2013 ،كيفية استخدام طريقة تكاليف تيار القيمة ،وركزت دراسة

(الطائي )2013 ،على بيان األثر التتابعي إلدارة الجودة الشاملة وتحقيق ميزة تنافسية ،ومن أهم ما توصلت
إليه الدراسات السابقة اآلتي:

 .1إن استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في البنوك العاملة في فلسطين تعطي معلومات دقيقة وصورة واضحة
عن أداء الوحدات االقتصادية وتساعدها في حذف العمليات الروتينية غير المهمة لتخفيض التكلفة وزيادة الجودة
ورضا الزبون لتحقيق ميزة تنافسية.
 .2إن نظام المحاسبة التقليدي يتالءم مع نظام اإلنتاج الواسع وعندما ترغب الوحدة االقتصادية بالتحول إلى
نظام اإلنتاج الرشيق فعليها تطبيق المحاسبة الرشيدة لخلق قيمة للزبون وتقليل الضياع وإدارة تدفق القيمة.
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 .3إن اإلنتاج الرشيق يعد فلسفة إنتاجية متكاملة تركز على إزالة الضياع والتحسين المستمر للعمليات الذي يتم
من خالله الحصول على أكبر قدر من المخرجات بأقل ما يمكن من المدخالت وبمستويات مخزون للمواد
واإلنتاج منخفضة أو معدومة وعدد عمال أقل.
وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة :
من حيث الهدف تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة (الكببجي )2014 ،و(محمد )2013 ،في تخفيض

التكلفة ،ومع دراسة ( السبعاوي والطائي )2012 ،من حيث التعرف على دور مرتكزات التصنيع الرشيد في

تحقيق الميزة التنافسية ،وكذلك تشابهت مع دراسة (الطائي )2013 ،من حيث القدرة على تحقيق ميزة تنافسية،

وأيضاً تشابهت مع دراسة (الكببجي( ،)2014 ،الدباغ وحسن )2010 ،و(المشهراوي )2015 ،و(الغرباوي
والموسوي )2015 ،من حيث المنهجية المستخدمة حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بسبب حداثة الموضوع من خاللها اختارت الباحثة عنوان

الدراسة وهي كاآلتي:

 .1تميزت بتطبيقها في بنك فلسطين بوصفه أول بنك فلسطيني وأكبر بنك في فلسطين.

 .2تعد الدراسة التي ربطت بين ثالثة متغيرات وهي (المحاسبة الرشيدة والميزة التنافسية وإدارة الجودة الشاملة).

 .3قامت الدراسة بتحديد مدى تطبيق المحاسبة الرشيدة في البنوك حيث يعتبر من المواضيع العلمية المهمة التي
استحوذت على اهتمام جميع الشركات وخاصة المصرفية منها مثل بنك فلسطين في قطاع غزة؛ لكونها أحد أهم

نظم اإلنتاج المعاصرة التي تهدف إلى التخلص من العمليات غير الضرورية واألنشطة التي ال تضيف قيمة
(الفاقد) بجم يع أنواعه لتحقيق ميزة تنافسية من خالل تطبيق هذا النموذج الحديث ،وأهمها (خرائط تيار القيمة،
التحسين المستمر ،أداة رضا الموظفين ،والتكلفة المستهدفة).
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 2.1المقدمة
تلعب المحاسبة اإلدارية دو اًر مهماً وبار اًز في الوظائف الرئيسية لإلدارة والمتمثلة في التخطيط ،والرقابة،
تقييم األداء ،واتخاذ الق اررات؛ لذا فإن المحاسبة اإلدارية تستخدم أساليب عدة إلمداد متخذي الق اررات على مختلف
المستويات في الهيكل التنظيمي للوحدة االقتصادية بالمعلومات والمالئمة؛ التخاذ الق اررات سواء الروتينية منها أو
غير الروتينية (الداعور .)2008 ،ولكن مع كثير من التطورات التي شهدتها بيئة التصنيع ،وما ترتب عليها من
تغييرات جذرية أصبحت نظم اإلنتاج التقليدية غير كافية لعملية اتخاذ الق اررات المناسبة ،خاصة مع التطور
السريع في بيئة التصنيع الرشيد ،وقد أدت االنتقادات الموجهة لنظم المحاسبة اإلدارية التقليدية إلى زيادة التوجه
نحو نظم إنتاج وتصنيع حديثة تهدف إلى تخفيض التكاليف ،ومن أهم تلك النظم كان التوجه نحو المحاسبة
الرشيدة.
وقد أصبحت المحاسبة الرشيدة اآلن من المفاهيم الحديثة التي تستند على مجموعة من المبادئ والتي أطلق
عليها تسمية "مبادئ المحاسبة الرشيدة" ،حيث بدأ اإلنتاج الرشيد في صناعة السيارات ،ولكن بعد نجاح تطبيق
هذا النظام أصبح يمكن تطبيقه في كافة القطاعات اإلنتاجية ،ومن أهمها (البنوك).
وقامت الباحثة بهذه الدراسة للتعرف على (مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية
في ظل إدارة الجودة الشاملة).

 2.2المحاسبة اإلدارية التقليدية
يهدف تطبيق أساليب وأدوات المحاسبة اإلدارية إلى تقديم البيانات والمعلومات الالزمة لإلدارة للقيام بعمليات
التخطيط والرق ابة وتقييم االداء واتخاذ الق اررات اإلدارية المختلفة ،بحيث تؤدي إلى االستغالل األمثل للموارد
االقتصادية المتاحة ،وذلك من خالل تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية المختلفة (صباح.)28 :2008 ،
وفيها تتسم المحاسبة اإلدارية التقليدية باإلنتاج النمطي قليل التنوع ،وامتالك المنتج دورة حياة طويلة ،مع
االعتماد على العمل اليدوي في اإلنتاج ،والذي يتسبب في ارتفاع التكاليف وزيادة الوقت والجهد ،كما أن
متطلبات الزبائن في الحصول على سلع وخدمات كانت هي األخرى محدودة ومرتكزة على حاجتهم الضرورية،
والتي كانت واضحة المعالم ويسهل التنبؤ بها مستقبالً ،إلى جانب تميز التكنولوجيا السائدة باالستقرار( ،زملط،
29

)40:2013؛ لذلك ظهر الكثير من القصور في المعلومات التي توفرها أنظمة التكاليف التقليدية ،نتيجة حدوث
تغيرات متالحقة في البيئة المحيطة بالمنشآت الصناعية.

 2.3أوجه القصور واالنتقادات الموجهة لنظم المحاسبة اإلدارية التقليدية
إن عمليات وطرق وممارسات المحاسبة اإلدارية التقليدية أصبحت غير مالئمة وعادة ما تعطي نتائج مضللة
ألي تغييرات إيجابية مصاحبة إلتباع المحاسبة الرشيدة ،حيث إن االنتقادات الموجهة لنظم المحاسبة اإلدارية

التقليدية كأسباب للتوجه نحو المحاسبة الرشيدة تتمثل في االتي (الجندي( )2011،محفوظ:)43:2014 ،

 .1تتضمن نظم المحاسبة اإلدارية التقليدية عمليات كثيرة ومعقدة تتطلب أعماالً غير مضيفة للقيمة ،وتمد
بمقاييس مثل كفاءة العمالة تحفز على نظام اإلنتاج الكبير والمستويات العالية من المخزون.
 .2اهتمام المحاسبة اإلدارية التقليدية بالق اررات الروتينية والهيكلية على حساب الق اررات األخرى ،مما أثر على

فعاليتها كنظام داعم للق اررات بصفة عامة.

 .3عدم تلبيتها حاجة اإلدارة من المعلومات بسبب تركيزها على المستوى التشغيلي ،وعدم توزيع التكاليف على

األنشطة التي تسبب التكلفة ،وتقديم معلومات غير دقيقة عن سلوك التكاليف.

 .4عجز نظم المحاسبة اإلدارية التقليدية عن توفير المعلومات المالئمة مع متطلبات بيئة التصنيع.

 .5اعتماد العديد من نظم المحاسبة اإلدارية على نماذج بحوث العمليات واإلحصاء ،والتي تعتبر بعيدة عن
الواقع العملي؛ إلهمالها األهداف العليا للمنشأة ،كالمنافسة والتجديد وخدمة العمالء.

 .6عدم صالحيتها لقياس األداء في النظم اإلنتاجية الحديثة؛ بسبب عدم تطورها بنفس سرعة تطور األنظمة

اإلنتاجية الحديثة؛ مما جعلها تمثل عائقاً أمام االستفادة من البيئة.

 .7التركيز على التكاليف خالل مراحل اإلنتاج وما بعدها ،ومع تجاهل تكاليف التخطيط والتصميم.

 .8سكون عناصر التكاليف في ظل التحليل التقليدي ،وعدم مواكبتها للتغيرات الدورية والمستمرة في اإلنتاج.
 .9المحاسبة اإلدارية التقليدية تقدم معلومات تتعلق بالق اررات قصيرة األجل ،في حين أن الق اررات المتعلقة

بالمنتجات يجب أن تكون ق اررات طويلة األجل؛ ولذلك أصبح من الصعب على المنشآت في ظل بيئة التصنيع

الحديثة االعتماد على نظم المحاسبة اإلدارية التقليدية في اتخاذ الق اررات؛ مما دفعها الستخدام أساليب أكثر
حداثة تتوافق مع بيئة التصنيع الحديثة.

ويمكن القول أن المستجدات التقنية والبيئة التنافسية الحالية التي كان من أبرز انعكاساتها ظهور المحاسبة

الرشيدة في مجال اإلنتاج ،قد فرضت الحاجة إلى وجود تطور مواز في النظم المحاسبية التقليدية المطبقة بما

يتوافق مع مبادئ وفكر المحاسبة الرشيدة؛ حيث أثبتت الدراسات في هذا المجال عدم قدرة نظم المحاسبة اإلدارية
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التقليدية على توفير معلومات مالئمة ألغراض اتخاذ الق اررات المختلفة مما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية
والربحية للوحدة االقتصادية ،مما أدى إلى ظهور نظام المحاسبة الرشيدة .

 2.4مفهوم المحاسبة الرشيدةConcept Of Lean Accounting :
يعتبر مفهوم المحاسبة الرشيدة من المفاهيم الحديثة وتعد مفتاحاً للتقدم ،وتنبع المحاسبة الرشيدة من التصنيع

الرشيد الذي هو في األصل منهج (ياباني) ،أما فيما يتعلق بالمحاسبة الرشيدة فإنها تعني الرقابة ،والقياس

واألساليب اإلدارية التي تعكس حقيقة التفكير الرشيد والممارسات الرشيدة ،وتساعد المحاسبة الرشيدة في صناعة

أفضل الق اررات بواسطة أدواتها المحكمة والمفهومة وتفعيل التكاليف والمعلومات المربحة ،كما أنها توفر الوقت
والمال بواسطة القضاء على أغلب الضياعات المقترنة بالمحاسبة التقليدية ونظم الرقابة ،فضالً عن ذلك تدفع

المحاسبة الرشيدة نحو التحسين الرشيد طويل األجل بواسطة تجهيز القياسات وتقارير المعلومات بشكل كامل،
وذلك من خالل أدوات عدة تركز على قيمة الزبون والتحسين المستمر لنمو األعمال والقضاء على التكاليف

الزائدة وتحسين الربحية (محمد .)15-14 :2013 ،

وتعرف أيضاً :بأنها نظام عمل يسعى إلى تنظيم وإدارة كل مجاالت اإلنتاج (تصميم المنتجات_ العمليات

التشغيلية_ العالقات مع الموردين والعمالء )...من خالل التخلص من الفاقد ،وتقليل الوقت والجهد البشري؛
بهدف االستجابة السريعة لطلبات العمالء ،وتقديم منتجات عالية الجودة بأفضل كفاءة ممكنة".

(محفوظ .)60 : 2014 ،
كما يشير مدخل محاسبة ترشيد الفاقد إلى جهد منظم يهدف إلى خلق قيمة للعميل ،من خالل خفض كل

أنواع الفاقد ،وتحقيق التدفق االنسيابي للعمل ))Lean Manufacturing, 2010, p.2

وعرف ) )Gamal, 2011: 8المحاسبة الرشيدة بأنها " :أسلوب متخصص إلدارة األعمال مستند إلى مرتكزات

اإلدارة الرشيدة واإلنتاج الرشيد التي توفر أسس مناسبة الستعمال المعلومات المحاسبية التي تدعم اإلنتاج الرشيد

واإلدارة لدعم إدارة التكلفة ( )CMوأنشطة القيمة ( )VAوإزالة الضياع من النظم المحاسبية المطبقة في الوحدات

االقتصادية ،إن هذا التعريف يركز على عملية االرتقاء بأساليب قياس التكاليف االعتيادية وتطوير عملية تقييم

األداء التي تعتمد على نظام التكاليف المعيارية وتحليل االنحرافات .

ويعد نظام المحاسبة الرشيدة بمثابة نظام مستحدث لتخطيط التكاليف وقياسها ورقابتها وفق مقومات

ثقافية جديدة ،وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن نظام المحاسبة الرشيدة يعد بديالً ألنظمة التكاليف التقليدية

(نظام التكاليف المعياري و نظام تكاليف األنشطة ( )ABCوليس تطو اًر لها ( ،(Haskin ,2010حيث إنه مبني
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على مبادئ وممارسات وأدوات تختلف كلياً عما هو مستخدم سابقاً وقد تم تطويره للتغلب على عيوب تلك

األنظمة.

كما تعرف المحاسبة الرشيدة على أنها مجموعة من األدوات التي تساعد في تحديد الضياع والقضاء

عليه ،إذ ال يضيف الضياع قيمة للعمل وتحسين النوعية في حين تعمل المحاسبة الرشيدة على تخفيض وقت

اإلنتاج والتكلفة ،أما نتائج تنفيذ النظام الرشيد هو الحصول على األمور في نصابها الصحيح وفي المكان

الصحيح وفي الوقت المناسب والكمية الصحيحة لتحقيق الكمال مع التقليل من الضياع مع المرونة والقدرة على
التغيير ،أما الفلسفة الرشيدة تساعد المنظمة أن تصبح قوية من خالل عمليات مستقرة تمكنها من تقديم ما
يحتاجه العمالء بدقة وبسرعة وكفاءة مع أدنى حد من التكاليف (محمد.)14-13 : 2013 ،

وقد أشار ( )Ross Maynard, 2007إلى مفهوم المحاسبة الرشيدة :على أنها مجموعة من المهارات

كثير عما قريب والمحاسبون اإلداريون المعتمدون سوف يستغلونها كفرصة ،كما
التي سيكون الطلب عليها
اً
أشارت دراسة ( )Maskell and Baggley, 2004إلى أن المحاسبة الرشيدة تزود المديرين بالمعلومات
المالئمة والتي تدعم بيئة اإلنتاج الرشيد باإلضافة إلى أن المبادئ التي تعتمد عليها الرشيد ) )leanتطبق على

كل عمليات األعمال ،كما عرفها ) )Karen,2004:p.69بأنها مفهوم مصمم ليعكس أداء مالي أفضل عن
الشركة التي تقوم بالتطبيق لتلك المفاهيم في العمليات الصناعية للحصول على إنتاج خال من الفاقد والتالف كما

أن تلك المفاهيم تتضمن تكاليف المنظمة من خالل تدفق القيمة  ،value streamأساليب تقييم المخزون

وتعديل القوائم المالية لتتضمن المعلومات غير المالية ،حيث إن المقصود من التصنيع الرشيد بأنه استراتيجية

مصممة إلنجاز دورة إنتاج قصيرة قدر اإلمكان من خالل التخلص من الفاقد وأن الهدف من تخفيض المخزون
واإلنتاج يتم وفقاً لمتطلبات العمالء.

وترى (الجندي :)14 : 2011 ،أنه خالل السنوات العشر األخيرة أصبح النظام الرشيد هو األكثر انتشا اًر،

وبمثابة النموذج الذي تتهافت عليه العديد من الوحدات االقتصادية العالمية ،وباتت الوحدات التي ال تزال تعتمد

على نظم اإلنتاج التقليدية في مواجهة خطر فقد قدرتها التنافسية والخروج من السوق.

ويمكن القول بأن المحاسبة الرشيدة توفر معلومات مفيدة للمدراء والعاملين في المنظمات والشركات وغيرها؛

التخاذ أفضل الق اررات بواسطة أدواتها المحكمة التي تعمل على القضاء على أغلب الضياعات المقترنة
بالمحاسبة التقليدية ونظم الرقابة وتركز هذه األدوات على قيمة الزبون وتحقيق متطلباته والتحسين المستمر،

وتؤدى هذه الق اررات إلى تحسين اإليرادات والربحية؛ وبالتالي ستؤثر الق اررات الجيدة في تحسين إدارة الجودة

الشاملة وتحقيق ميزة تنافسية.

وقد ظهرت هناك مفاهيم عدة يمكن اشتقاقها من نموذج المحاسبة الرشيدة ومنها (المشهراوي:)21 :2015 ،
32

 .1ثقافة الترشيد  : Lean Cultureتعني ثقافة الترشيد تعليم وتدريب وتعويد العاملين في منشآت الترشيد
على أفكار ومبادئ التشغيل المتبعة في منهج الترشيد.

 .2التفكير الرشيد  :Lean Thinkingبعد تأسيس وتثبيت ثقافة الترشيد يصبح تفكير العاملين منسجماً مع
األفكار الرشيدة األساسية كإضافة قيمة للعميل واستبعاد الفاقد وتسهيل تدفق اإلنتاج.

 .3السلوك الرشيد  : Lean Behaviorالهدف من تغيير ثقافة وتفكير العاملين هو التأثير على سلوكهم
وتصرفاتهم لتتوافق مع متطلبات التشغيل وفقاً للمنهج الرشيد.

 .4التصنيع الرشيد : Lean Manufacturingتشغيل عمليات التصنيع وفقاً لتيارات القيمة ومبادئ المنهج
الرشيد وأساليبه الصناعية.

 .5المحاسبة الرشيدة  : Lean Accountingتعكس األداء المالي وغير المالي لنظام التصنيع الرشيد من
أجل قياس النجاح والتقدم نتيجة تطبيق نظام التصنيع الرشيد ،ووظيفتها الفصل بين األنشطة التي تضيف قيمة
والتي ال تضيف قيمة.

 .6المشروع الرشيد  : Lean Enterpriseيمكن أن نطلق على منشأة األعمال بالمشروع الرشيد إذا تبنت
الثقافة الرشيدة وأصبحت جميع جوانب التشغيل تعمل وفقاً لألساليب الرشيدة بما في ذلك عالقتها مع الموردين
التي يجب أن تكون قائمة على الشراكة؛ الن أسلوب التوريد في المنهج الرشيد يتطلب الشحن في الوقت المناسب
بكميات مناسبة وجودة عالية دون الحاجة للفحص.

 2.5تعريف (اونو) للنظام الرشيد:
لقد قام تايتشي اونو  , Taiichi Ohnoالذي عمل في (تويوتا) ،والذي كان المبتكر الرئيسي للطريقة جنباً
إلى جنب مع شيجيو شينجو Shigeo Shingoبتعريف نظام إنتاج (تويوتا) من حيث الغايات التجارية التي
شملت أكثر من مجرد المصنع ،وكتب (اونو)" ،كل ما نفعله هو النظر إلى الخط الزمني منذ اللحظة التي يعطينا
فيها العميل الطلب إلى النقطة التي نقوم عندها بتحصيل النقود ،ونحن نعمل على تخفيض هذا الخط الزمني عن
طريق إزالة الفواقد التي ال تضيف قيمة" ( ،)Ohno,1988:6وهذا ليس خفضاً تقليدياً للتكاليف والذي يتم غالبا
من خالل خفض الميزانيات .ففي هذا السياق ،يكون (الفاقد) له تعريف محدد ،كونه أي مشكلة تتدخل في قيام
العاملين بأعمالهم بفعالية أو أي نشاط ال يوفر قيمة للعميل ،وتقليل الفاقد يقلل من التأخير ويحسن الجودة ،مما
يؤدي إلى حصول المنظمة على أموالها بشكل أسرع مقابل المواد التي يشترونها والعمل الذي يؤدونه
(جرابان ،)45:2011,والجدول اآلتي يوضح تعريف النظام الرشيد:
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جدول رقم ()2.1
تعريفات النظام الرشيد:
التفصيل

التعريف

نظام الرشيد هو نظام متكامل للتنمية البشرية واألدوات التقنية ومناهج اإلدارة والفلسفة التي تخلق

مثلث تويوتا

ثقافة نظام الترشيد المؤسسية .

الركيزتان

نظام الرشيد هو عبارة عن القضاء التام على الفاقد وإظهار االحترام للناس .

مبادئ تفكير
نظام

الرشيد(ووماك
وجونز)

المبادئ الخمسة لتفكير نظام الترشيد ):(Marchwinski, John,2003:15
 .1تحديد القيمة من وجهة نظر العميل النهائي .
 .2تحديد جميع الخطوات في مسار القيمة ،و إزالة كل خطوة ال تخلق قيمة.

 .3جعل الخطوات التي تضيف قيمة تحدث في تسلسل محكم متكامل بحيث يتدفق العمل بسالسة .
 .4السماح للعمالء بسحب القيمة .
 .5السعي للكمال من خالل التحسين المستمر .

(جرابان)46 : 2011،

ويعرف مصطلح نظام التفكير الرشيد ( )Lean Thinkingعلى النحو اآلتي " :باختصار نظام التفكير

الرشيد هو رشيد أو خال من الفاقد ألنه يوفر وسيلة لعمل المزيد والمزيد باألقل واألقل ،وجهد بشري أقل ،ومعدات

أقل ،ووقت أقل ،ومساحة أقل بينما يقترب أكثر وأكثر إلى تقديم ما يريده العمالء بالضبط " Womack,
).)Jones,2003:15

ويمكن القول بأن المحاسبة الرشيدة تعتبر (الماكينة الجديدة) التي حولت العالم إلى األفضل وتسعى إلى إيجاد

منتجات ذات جودة عالية  ،وبتكلفة منخفضة  ،وبالوقت المناسب ،وبأكثر الطرق فعالية من خالل اإلنتاج الخالي

من الهدر ،والجدول اآلتي يوضح الفرق بين المحاسبة التقليدية والرشيدة:
جدول رقم()2.2

الفرق بين المحاسبة اإلدارية التقليدية والمحاسبة الرشيدة :
االختالف
الهدف

المحاسبة الرشيدة

المحاسبة اإلدارية التقليدية

تعظيم كفاءة األقسام وبالتالي تعظيم التحسين المستمر ويتم االعتماد في ذلك على فرق
العمل للوصول إلى تدنية الفاقد إلى أدنى صورة،

الربحية

وتحقيق قيمة مضافة من وجهة نظر العميل
وقت

اإلنتاج

بدء يتم إنتاج المنتج قبل تلقي متطلبات يتم إنتاج المنتج بناء على رغبات ومتطلبات
العمالءMake to Stock

وكل منتج له

العمالءMake to Orders

عملية محددة ومنفصلة عن باقي بنفس العمليات اإلنتاجية.
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وجميع المنتجات تمر

المنتجات
حجم اإلنتاج

غالبا يتم اإلنتاج بكميات صغيرة ،ويتم إنتاج منتجات
يتم اإلنتاج بكميات كبيرة تتركز
ً
على منتج وحيد .ويركز بصفة أساسية مختلفة إلى حد كبير في ضوء احتياجات العمالء

المخزون

المخزون بكميات كبيرة ومتذبذبة وفقا المخزون عند أدنى مستوى له ،مع استقرار نسبي

على اقتصاديات الحجم

للحاجة ،مما يتطلب نظم معقدة لتقويم في حجمه؛ وبالتالي يعتمد تقويمه على إدارة بسيطة
المخزون

إرسال

المعلومات
الموردون

ومرئية

يكون بشكل متواز يبين المدراء .

يكون من اإلدارة العليا إلى المدراء .

تعمل هذه النظم في ظل عدد كبير من يهدف إلى تقليل عدد الموردين

الموردين وفي حاالت كثيرة يوجد أكثر ،وفي معظم الحاالت يوجد مورد واحد لكل منتج
من مورد لنفس المنتج

الجودة

متغيرة ومتذبذبة ويعتمد العميل على مرتفعة وتعتمد على فحص الجودة في المنبع
فحص البضاعة القادمة

مقاييس األداء

وتستخدم أساليب الرقابة اإلحصائية على الجودة

يتم استخدام مقاييس كفاءة العمالة استخدام مقاييس مدى اإلنجاز وارتفاع الجودة
واالستخدام

االنحرافات

األمثل

عن

للطاقة

التكاليف

ومتابعة والتركيز على كفاءة تدفقات القيمة

المعيارية

والرقابة باستخدام الموازنة لكل قسم

نظم التكاليف

االعتماد على نظام التكاليف المعيارية االعتماد على استخدام التكلفة المستهدفة و .كايزن
ووجود مستويات عالية من التكاليف وتعامل كل التكاليف قدر اإلمكان على أنها تكاليف
مباشرة

الصناعية غير المباشرة

التكلفة/األسعار األسعار محددة ،ووجود أي فاقد يضاف األسعار تفاوضية ،وتحقيق وفورات تكاليفية من
خالل التخلص من الفاقد والتحسين المستمر في

إلى تكاليف المنتجات

األعمال لدى كل من العميل والمورد

))Hutchinson,2010,p.4

ويتضح أن الفروق الموضحة في الجدول إنما تنشأ في األساس نتيجة اختالف فلسفة وتوجه كل من

النظم التقليدية ومدخل المحاسبة الرشيدة؛ مما ينعكس بالتالي على معظم الممارسات المحاسبية التقليدية؛ حيث

إن نظم المحاسبة اإلدارية التقليدية تؤدي إلى عرقلة نظم اإلنتاج ،وتعمل أيضاً على إضافة الفاقد (األنشطة التي
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ال تضيف قيمة) على تكاليف المنتجات بدالً من التخلص من الفاقد وهذا يؤدي إلى زيادة التكلفة التي يدفعها
(الزبون) ،أما نظام المحاسبة الرشيدة تقوم بالتخلص من الفاقد والتحسين المستمر للمنتجات وهذا يؤدي إلى تميز
جودة المنتجات وتخفيض التكلفة؛ وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية.

 2.6التطور التاريخي لمفهوم المحاسبة الرشيدة:
إن الفضل في مصطلح (الترشيد) أو  Leanفي االنجليزية  ،يعود إلى (جون كرافكيك) ،وهو عضو في

فريق البحث في البرنامج الدولي للسيارات التابع لمعهد (ماساتشوستس للتكنولوجيا) International Motor
). )Womack& Jones,1991:13) ) MITs Vehicle Program

بدأ االنتشار المبكر للنظام الرشيد في مجال صناعة السيارات؛ حيث يمكن رؤية التطبيق المباشر لنظام

الترشيد لدى (تويوتا).

وقد بدأ تطبيق مدخل الرشيد  Lean Approachفي خمسينات القرن الماضي حيث اقتصر تطبيقه

على عنصر المخزون ،وقد تعددت مراحل تطور هذا المدخل حتى وصل إلى الصورة المطبقة اآلن ،وذلك من
خالل مراحل عدة .أبرزها التطور الذي ابتكرته شركة (تويوتا اليابانية) الذي أشارت إليه الدراسات بأنه أهم

األنظمة اإلنتاجية التي عززت االبتكارات اإلدارية منذ بداية القرن العشرين ،وقد قامت (تويوتا) بتطبيق المدخل
على النظام اإلنتاجي كامالً من خالل النظرة المتكاملة للوحدة االقتصادية في شكل سلسلة قيمة ممتدة تضم

األطراف خارج إطار الوحدة (الموردين والعمالء ) ( .)Vitez, 2010: p.1

ويعتبر  Taiichi Ohnoأول من وضع نموذج المحاسبة الرشيدة في بداية الخمسينات حيث بين

" "James Womackأن هناك اعتقاداً بأن األفكار الرشيدة تم إنشاؤها من قبل شركة (تويوتا اليابانية) لصناعة
السيارات منذ بضع سنوات (المشهراوي.)21 : 2015 ،

وبعد الحرب العالمية الثانية تحول اسم شركة (تويودا) إلى (تويوتا) في نقلة جديدة للخروج من مأزق

اإلفالس ومن مأزق اإلدارة الضعيفة في تلك الحقيقة ،حينها قامت شركة تويوتا بحملة شديدة وقوية في برنامج
ضخم وهو برنامج (تويوتا) للتحسين ثم تم تأسيس نظام  TPSالذي لم يكن بعد قد اكتملت مالمحه ،قام مهندسو

(تويوتا) في أول خطوة للقيام بعملية التحسين هو االلتفات إلى طريقة خط إنتاج (هنري فورد) ومبادئه وهو الرائد

في اختراع خط التجميع أو خط اإلنتاج ،وأيضاً قام مهندسو (تويوتا) بدراسة إسهامات  Fredrick Taylorفي

تحسين الكفاءة الصناعية وأيضاً تبني مفاهيم األب الروحي للجودة  Edwards Demingالذي ساهم كثي اًر
بنهضة اليابان الصناعية ما بعد الحرب ،وعلى هذه البدايات وكل هذه المجهودات تحقق التحسين على جميع

المستويات ،من هنا دخلت (تويوتا) السوق (األمريكية) في بدايات الستينات ولكن نجاحها بالتوغل أكثر بالسوق

األمريكي كان بعد السبعينيات الميالدية بعد أن اكتسبت (تويوتا) ثقة العمالء األمريكيين بعد ما كانوا يفضلون

(الفلكسواجن) في الستينات (وهي ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم ،بعد تويوتا) ،بعد النجاحات التي تحققت
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لتويوتا قامت شركات صناعة السيارات بمراقبة هذا النجاح وعن السر الذي قاد (تويوتا) إلى تصنيع سيارات في
(اليابان) وشحنها وبيعها بسرعة وبسعر رخيص مشجع للعمالء ،وبأفضل من السيارات المحلية؛ حيث إن جودة
سيارات (تويوتا) أفضل ،وعمرها يطول وكفاءتها تستمر؛ هذا ما جعل كل المصنعين المنافسين في حيرة من

أمرهم).) Alhwishel,2012

في منتصف الثمانينات قام معهد (ماساتشوستس) للتكنولوجيا  MITبمشروع بحث لتحليل األداء

الصناعي بمختلف مصانع السيارات العالمية ومقارنتها مع نظام بيت (تويوتا)  TPSمن قبل البروفسور
المعروف  ،James Womackوفي عام 1991م قام الباحثان (جيمس ووماك ودانيال جونز) بنشر دراستهما في
كتابهما الشهير(اآللة التي غيرت العالم) "The Machine That Changed the world؛ حيث تم وصف نظم

اإلنتاج في شركة (تويوتا) ( )TPSومقارنته مع األساليب العالمية للتصنيع واإلنتاج في شركات تصنيع السيارات في
العالم الغربي ،ووصف الباحثان (ووماك وجونز) نظام اإلنتاج في (تويوتا) بكلمة ) )lean؛ أي :اإلنتاج الرشيد

(.(Lean Manufacturing,2010: pp.4-7 )Womack and Jones, 1991: pp.4-8

وقد درس فريق مكون من (جيمس ووماك ودانيال جونز ودانيال رووس) :صناعة السيارات العالمية في

أواخر الثمانينات ،باحثين عن الممارسات التي أدت إلى النجاح الياباني ،ومن خالل أبحاثهم ،فقد دحضوا
فرضيتهم بأن جميع شركات صناعة السيارات اليابانية كانوا يفعلون األشياء بطريقة مختلفة – لكنها كانت

(تويوتا) في المقام األول ،وقد تم صياغة مصطلح الرشيد كعبارة لوصف (نظام تويوتا) التي تمكنت من تدبر
األمر مع النصف من كل شيء :المساحة المادية وجهد العمل واالستثمارات الرأسمالية والمخزون ،وعدد أقل

بكثير من النصف من العيوب وحوادث السالمة ،ووصف المصطلح النتائج ،ولكن الكلمة قد دخلت اللغة أيضاً

كوصف لألسلوب(جرابان. )29:2011 ،

وفي عام  1996نشر الباحثان (ووماك وجونز) كتابهما الثاني بعنوان (التفكير الرشيد) Lean

 "Thinkingالذي تناول تفصيالً للمفاهيم واألدوات الرئيسية لألسلوب اإلنتاجي لشركة (تويوتا) Womack and

) ،)Jones, 1996ثم أعيدت طباعته في عام  2003م واستمرت بعد ذلك العديد من المؤلفات التي شكلت
حزمة معرفية متكاملة توضح مفاهيم وأدوات فكر ترشيد الفاقد الذي يؤدي إلى استنفاذ موارد أقل؛ حيث يعتمد
على وجود حد أدنى من المخزون ،والتسليم وفقا للمواعيد المقررة  ،والرقابة الدقيقة على الجودة والصيانة المانعة،

ومعايرة جميع الوظائف واألنشطة ،مما شجع العديد من الوحدات االقتصادية على التحول مباشرة إلى تطبيق

هذا المدخل). )Merwe,2008: PP.1-12( ,(Soder and Motwani,1999: P.1107

وعلى أية حال فالتصنيع الرشيد استمد من فلسفة  JITالتي طبقت على يد مؤسس (تويوتا) (ساكيتشي

تويودا)  Sakichi Toyodaمع رائد التصنيع بشركة (تويوتا) (تايتشي اوهنو)  Taichi Ohnoوهذه الفلسفة هي

اختصار  Just In Timeقبل أن يتطور نظام  TPSبعد ذلك.
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وترى الباحثة :أن كتاب التفكير الرشيد للباحثان (ووماك وجونز) يتميز بإضافة بعد جديد للتصنيع
الرشيد حيث أن الكتاب يعتبره أسلوب تفكير ،وليس فقط أسلوب تصنيع؛ فهو بذلك يجعل تطبيقه متاحاً ألي
عمل ،كما أنه يرسخ الفكر األساسي لنظام (تويوتا) اإلنتاجي بدالً من الوقوف عند المظهر الخارجي ،كما يتميز

الكتاب بسرد عدد كبير من التطبيقات الحقيقية المتنوعة لنظام (تويوتا) اإلنتاجي.

 2.7معالجة الفاقد والتخلص من الهدر ضمن المحاسبة الرشيدة :
 2.7.1معالجة الفاقد:
يعكس مدخل ترشيد الفاقد فلسفة اإلدارة في االستقرار والبقاء وزيادة نصيبها السوقي من خالل تحقيق
األهداف قصيرة وطويلة األجل ،وتعظيم القيمة المقدمة إلى العمالء ،وتعزيز العالقات التعاونية بين أطراف
سلسلة القيمة (. )Bozdogan,2010:p.1
ويؤكد ( :)Grasso,2005: PP.12-18أن مدخل ترشيد الفاقد يعد نظام التصنيع األمثل في القرن

الحادي والعشرين؛ حيث ال يبحث عن حالة كاملة من صفرية الفاقد ،ولكنها رحلة ليس لها نهاية نحو التفوق من

خالل التحسين المستمر سعياً لتقليل الفاقد في جميع العمليات المؤداة.

ويطلق على الفاقد في المدرسة اليابانية مصطلح (The Seven Manufacturing ()Muda

.)Wastes,2010 :p.1

ويتضح أن الفاقد يقصد به كل شكل من أشكال الفاقد في الموارد المادية والبشرية  ،والعيوب في اإلنتاج،

والتعطيل في سير العمليات اإلنتاجية؛ مما قد يسبب في ضياع فرص المنظمة ،إضافة إلى الصعوبات التي

تعيق العمليات المصرفية ،وتعيق البنوك للوصول إلى خدمات ذات جودة عالية للزبائن ،فعملية التخلص من
الفاقد بأشكاله كافة وما يتعلق به من تكاليف األنشطة التي ال تضيف قيمة يؤدي إلى تخفيض التكلفة والوقت
الالزم لتحقيق رغبات العمالء؛ فهو بذلك يخلق ويعظم قيمة المنتج لدى العميل ،ويساهم في نجاح الوحدة
االقتصادية في تقديم منتج متميز ذات جودة عالية وبالسعر والوقت المناسب.

 2.1.2أنواع الهدر (:) Waste Types
إن فلسفة اإلنتاج الرشيد هي التركيز على إزالة الضياع ( :)Wasteويتطلب ذلك تحديداً دقيقاً ألشكال
هذا الضياع ،ويمكن بيان أبرز أنواع الضياع والهدر الشائعة في مجال نظام التصنيع الرشيد كاآلتي:
(( (Chiarini,2012: 682كاظم (4 : 2014 ،
 .1اإلنتاج الفائض :إذا كان اإلنتاج أكبر من احتياجات الزبون الداخلي والخارجي أو القيام باإلنتاج قبل
احتياج الزبون الداخلي والخارجي للمنتج فهذا يؤدي إلى الهدر؛ حيث إن الضياع الناتج عن اإلفراط في اإلنتاج
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هو الضياع الناتج عن اإلنتاج بأكثر من الطلب أو أسرع من المطلوب أو اإلنتاج قبل الحاجة ،وتتركز أسباب
هذا الضياع في االعتماد على األتمتة في األماكن الخاطئة أو االتصال الضعيف ،أو التخطيط الضعيف ،أو
ممارسات ومتطلبات محاسبة التكاليف التقليدية التي تتطلب زيادة عدد الوحدات المنتجة لتغطية التكاليف
الصناعية غير المباشرة الثابتة )السمان.(112 :2008 ،
 .2وقت االنتظار :أي التأخير قد يكون األشخاص ينتظرون اآلالت واألدوات والمعدات والمواد الخام والصيانة
وغيرها ،ويعتبر الضياع الناجم عن وقت االنتظار ( :(Waste From Waiting Timeيتمثل بالوقت الضائع
بين العمليات اإلنتاجية وخطوات تدفق المنتج من التصميم إلى اإلنتاج التام ويتركز في الوقت الضائع نتيجة
توقف العاملين أو المكائن بسبب االختناقات التي تحدث في تدفقات القيمة (محمد. ) 21: 2013 ،
 .3الهدر في النقل :نقل المواد واألشخاص عبر مسافات طويلة أو تكرار المناولة لمرات عدة والتي ال حاجة
لها.
 .4الهدر في العمليات :عدم فاعلية العمليات؛ أي :أنها غير ضرورية .
 .5الخزين الفائض :أي المخزون فوق الحاجة؛ أي :المنتجات التي ال حاجة لها لخزنها؛ فإن هذا الضياع
الناتج من المخزون (  )Waste From Inventoryيعد األكثر أهمية وانتشا اًر ،فهو ال يحقق أي قيمة للمنتج
النهائي ،ويساعد على إخفاء مشاكل اإلنتاج بسبب عدم التمكن من تحديد األخطاء أوالً بأول ،وأن المخزون
الكبير يؤدي إلى استهالك المساحة و ارتفاع التكاليف ومعدالت معيب عالية (محمد. )16 : 2013 ،
 .6الهدر في الحركة :أي حركة العمال أو المكائن التي ال تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة .
 .7المنتجات المعابة :التي تتمثل بالخردة و إعادة العمل ومراجعة الزبون نتيجة خلل أو عدم ارتياحهم .

 2.8بيت تويوتا الشهير (نظام تويوتا لإلنتاج :)TPS
يعتبر نظام إنتاج (تويوتا) األكثر انتشا اًر وهو نموذج عبارة عن منزل (تويوتا) يبدأ بوجود الناس في قلب

الهيكل ويتكون أساس المنزل من ثالثة مبادئ أساسية؛ حيث يعتبر العمل وفق معايير موحدة هو منهج لتطوير
أفضل الممارسات واألساليب في البنوك ،و(الهيجونكا)  Heijunkaهي كلمة يابانية لمصطلح (التحميل المتوازن)

ألعباء العمل أو طلب الخدمات وهي ضرورية لتقليل الفاقد وجعل سير العمل ،وتدفق العمالء سلساً في جميع
أنحاء المنشأة ،و(الكايزن) هي كلمة يابانية أخرى تعرف (التحسين المستمر) ،ويتكون (بيت تويوتا) الشهير من

العناصر الرئيسة اآلتية:
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 2.1.1مفهوم نظام  Jidokaاليابانية:
تعود تسمية نظام (جيدوكا) إلى كلمتين يابانيتين وتعني تدفق اإلنتاج عن طريق األجهزة األوتوماتيكية
الذكية التي تتمتع بالمهارة اإلنسانية ،وفلسفة (جيدوكا) هي إيقاف اإلنتاج تلقائياً عندما يتم رصد عيب أو مشكلة
ومن ثم حلها بتدخل بسيط من المشرفين على العملية والمسئوولون عن عملية المراقبة ،وفي نظام  Jidokaيجب
أن تكون العملية خالية من العيوب وهذا هو هدف التصنيع الرشيد في ضبط الجودة بمقاييس عالية ،ومفهوم
(جيدوكا) يقوم بضمان عدم تخطي العيب مرحلة الفحص الدقيق أو إلى نقطة أخرى وهذا لدعم مخرجات اإلنتاج
بمواصفات عالية ،حيث يكشف هذا النظام العيوب عن طريق األجهزة الذكية ومن ثم معرفة السبب ومن ثم
تصحيحها سريعاً وهكذا مما يجعل الجودة في غاية الكمال في صناعة (تويوتا) وهذا المفهوم هو أحد أعمدة
 TPSبيت (تويوتا) الرئيسية ،و في هذا النظام يتم فصل أنشطة العمال عن األجهزة الذكية ،وفي نفس الوقت
تقدم نظام اإلدارة البصرية .)Alhwishel,2012) . Visual Management
 2.1.2اإلنتاج في الوقت المحدد ): (Just In Time
وأهم أعمدة بيت (تويوتا) هو نظام ) ،(JITهذا النظام هو خاص لعمليات اإلنتاج ،وهو يتمثل بتوريد
القطع والمواد الخام في الوقت والمكان المناسبين؛ أي :إرسال القطع والمواد الخام إلى خطوط اإلنتاج عند طلبها
فقط واألمر ينطبق كذلك على العمالء ،وهو إرسال السيارات في الوقت المحدد إلى المكان المحدد وبحسب
المطلوب بأقل الموارد المتوفرة ويتضح أنه يجب أن تتساوى الطلبات مع اإلنتاج مما ينعكس إيجاباً بتقليل تكاليف
التخزين).) Alhwishel,2012) ) https://malhwishelar.wordpress.com
 2.1.3نظام اإلدارة البصرية :Visual Management
هي التي تقوم بنقل المعلومة سريعاً بين العمال عن طريق األلوان وتشكيلة تصاميم خط اإلنتاج ومسالك
األمان للعمال واألماكن الخاصة بكل جهاز ومقاييس الجودة وتكاليف األداء عن طريق لوحات سهلة التمييز
وهي مشاهدة للجميع بكل وقت ).) Alhwishel,2012
 2.1.4بوكا يوكي( :)Poka Yoke
يذكر في نظام (جيدوكا) أن هناك عملية رصد لألخطاء وهذه العملية مهمة في نظام بيت (تويوتا) وأحد
أعمدة التصنيع الرشيد هو مفهوم منع األخطاء وهي تسمى باليابانية (بوكا يوكي) أي :إثبات األخطاء وهي
معروفه باسم  Error Proofingوهي خطوة في التصحيح أو منع احتمالية حدوث العيوب واكتشافها بسرعة،
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وهذا المفهوم له هدف محدد ومهم بنفس الوقت وهو إعدام أي عيب حاصل في خط اإلنتاج أو إلغاء أي عيب،
وهذا يؤدي إلى جعل اإلنتاج ( )%100أي خال من العيوب ،والذي يساعد هذه العملية المهمة هي أدوات
وتقنيات تعطي التنبيه بحصول مشكلة (ما) ثم تحديدها بالدقة ليتسنى حلها بسهولة قبل أن تكون من المخرجات
السيئة التصنيع).) Alhwishel,2012
 2.1.1نظام السحب ):)Pull Method
ويكمن العمل في هذا النظام على الشراء المتكرر للمواد الخام والقطع بشكل دفعات صغيرة ،حيث يتم
على أثره إدخالها بالتصنيع مباشرة ،وهذا جعل (تويوتا) تصدر سياراتها إلى الواليات المتحدة األمريكية بشكل

سلس وسريع ،وقد زادت مبيعاتها هناك في السبعينات من القرن الماضي بأقل التكاليف عكس الشركات األوروبية
التي فشلت في تلك الحقبة.

وكان السر في ذلك بأن يكون المخزون فارغاً ولكن يبقى تحت التشغيل بحيث ال تصنع سيارة إال عندما
يتم طلبها وفي هذا النظام ال يكون اإلنتاج مقدماً سلفاً ،إنما يتم البدء باإلنتاج عند اإلشارة بالطلب ،مما ساعد

(تويوتا) في استثمار الفائض من األموال وإدخالها بعمليات أخرى).) Alhwishel,2012
 2.1.6زمن االستجابة للعميل :Take Time

هي دورة الوقت المطلوبة في التصنيع لمقارنة مستويات اإلنتاج على مستوى المبيعات أو االستهالك،

فتويوتا تنتج في وقت يكون فيه مستوى الطلب متناسقاً مع مستوى اإلنتاج دون أية إضافة ولكن إن تمت زيادة
في الطلب من العمالء فهذا يستوجب تقليل دورة الوقت في اإلنتاج ،فهذه العملية فقط يكون فيها خفض وقت

اإلنتاج بانخفاض الطلب وهذا فيه فوائد كبيرة منها تقليل ساعات العمل وتقليل الموارد مما يقلل المصاريف،
ومنها إنتاج القطع المطلوبة ).)Alhwishel,2012

ويمكن القول :إن معظم العناصر المتواجدة في بيت (تويوتا) تعتبر مترابطة ومكملة لبعضها البعض
حيث يتم كشف العيوب ومنعها عن طريق أجهزة ذكية وحديثة ،ثم يتم تصحيحها للحصول على منتجات تتميز
بالكمال وب جودة عالية تنافس المنتجات في األسواق ،وهذا يعمل على تسهيل العملية اإلنتاجية ووصول المنتج أو
الخدمة إلى المكان المناسب ،وفي الوقت المناسب ،وبأقل التكاليف؛ حيث إن التصنيع الرشيد يعتبر من
األساليب الحديثة التي تطبقه كبرى الشركات في العالم (مثل شركة تويوتا للسيارات ).

 2.9نجاح النظام الرشيد لتحقيق ميزة تنافسية في األسواق:
لقد انتشر النظام الرشيد في نهاية المطاف خارج نطاق صناعة السيارات ،حيث اعتمدت قطاعات
صناعية أخرى الطرق في مصانعها ،وبدأ المصنعون أيضاً يفهمون أن هذا النظام ليس مجرد نظام إنتاج
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فحسب ،بل كان أيضاً نظاماً للعمل ،يضم جميع جوانب جلب المنتج إلى األسواق ،بما في ذلك التصميم وإدارة
الموردين واإلنتاج وسعر الخدمة المصرفية.
وقد حققت (جنرال موتورز وفورد وكريسلر) تحسناً كبي اًر في بعض مقاييس النوعية واإلنتاجية  ،ولكن
النظام الشامل للعمل لم يتم إدراكه عند قياسه عن طريق الربحية المستدامة ،وقد تكون (جنرال موتورز) أو

(فورد) كسبت أكثر من (تويوتا) في سنة ما ،ولكن أرباح تويوتا المتواصلة ال مثيل لها ،حيث ال خسارة سنوية
منذ عام 1950م (.(Magee,2007:17

وألن كل نوع من المؤسسات ينبغي أن يهتم بالتدفق النقدي ورضا العمالء والجودة ،فقد بدأت

الصناعات األخرى النظر في تطبيق النظام الرشيد على عملياتهم األساسية؛ فعلى سبيل المثال :قامت بعض
البنوك بتعيين قادة من عالم التصنيع لتنظيم العمليات ،وعرض أحد البنوك إعالنات تلفزيونية لتسليط الضوء على
كيفية تخلصه من األعمال الورقية غير الضرورية لتقليل الوقت المستغرق في عملية الموافقة على الرهن العقاري.
وقد دربت جامعة (تويوتا) في (كاليفورنيا) بعض من الطلبة المميزين ،ومن ضمنهم قسم شرطة (لوس
انجلوس) ،في طرق حل المشكالت التي تأتي من أرض المصنع ،وقد ساعد هذا قسم شرطة لوس انجلوس على
إدارة سجونه بفاعلية أكثر ،وقال أحد مدربي (تويوتا) ،بعد فصول التدريب" :ما شاهدته كان قاسماً مشتركاً في
سلوك اإلنسان ،والقواسم المشتركة في بعض المسائل والتحديات التي تواجهها كل الشركات" & (Spector
) ،Gina:2007و يمتد هذا القاسم المشترك إلى البنوك أيضا و توجد مشكالت تحتاج إلى حل ،ويتم البحث عن
سبل أفضل لقيادة وإدارة العاملين (جرابان.)31-30:2011،
ويمكن القول :أن النظام الرشيد ثبت نجاحه خارج مصانع السيا ارت؛ حيث نجح تطبيقه في منظمات عدة
مثل البنوك؛ ألن الهدف من هذا النظام التقليل من الهدر وتخفيض وقت االنتظار للعمالء والتطوير المهني
للعاملين لمصلحتهم الخاصة ولمصلحة المنظمة ،وهذا أدى إلى نجاحه وتحقيق ميزة تنافسية في األسواق.

 2.10أهمية المحاسبة الرشيدة في ظل إدارة الجودة الشاملة:
تنبع أهمية المحاسبة الرشيدة في أنها (مقلد:)8 : 2010 ،

 .1توفر معلومات التخاذ ق اررات أفضل ،وتؤدي هذه الق اررات لتحسين اإليرادات والربحية.
 .2تخفيض الوقت والتكلفة ،والتخلص من العمليات غير الضرورية(الفاقد).

 .3تحديد المنافع المالية المتوقعة من تطبيق فكرة المحاسبة الرشيدة ،والتركيز على االستراتيجيات التي تحقق

هذه المنافع.
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 .4تشجع التحسينات طويلة األجل عن طريق تقديم المعلومات واإلحصائيات.
 .5التركيز على قيمة العميل عن طريق الربط بين قياس األداء وبين مسببات خلق القيمة؛ وذلك لتعظيم قيمة

العميل.

مما سبق يتضح أن نظام المحاسبة الرشيدة يؤثر على جميع الوظائف التي تتم داخل الشركة ،وعلى

رأسها المحاسبة المالية ،مما يستدعي التحول نحو تطبيق المحاسبة الرشيدة.
 2.10.1المنافع والمزايا التي تحققها المحاسبة الرشيدة:
 .1المساعدة في الحد من الضياع في العمليات المحاسبية.

 .2دعم الثقافة الرشيدة من خالل تحفيز العاملين ،وتوفير المعلومات المالئمة ،وتشجيع التحسين المستمر في
كل مستويات الوحدة االقتصادية.

 .3العمل على زيادة القيمة؛ ألنها توفر معلومات جيدة التخاذ الق اررات ،فإذا تم استخدام معلومات التكلفة

المعيارية التخاذ ق اررات التسعير والربحية والصنع أو الشراء واستثمار رأس المال ،وتقديم منتج جديد غالباً ما
تكون ق اررات خاطئة؛ فالتكاليف المعيارية تكون أخطاؤها واضحة في هذا النوع من القرار ،والمنظمات الرشيدة
تحتاج إلى أداة جيدة التخاذ الق اررات الرشيدة مثل أداة تكلفة تيار القيمة.

 .4تحدد المحاسبة الرشيدة األثر المالي بوضوح للتحسينات الرشيدة ،ومعظم الشركات تستخدم نماذج توفير
التكاليف التقليدية لتقييم مزايا التحسين الرشيد ،والعديد من الشركات تنظر إلى تخفيض التكاليف قصيرة األجل

كأنها نتيجة للتغيير الرشيد؛ فالمحاسبة الرشيدة تحدد األثر الرئيسي للقضاء على الضياع ،وإنشاء وتوفير الطاقة.
 .5المحاسبة الرشيدة توفر المال من خالل استبعاد الضياع من معامالتها وتخفيض تكاليفها.

 .6تحفز المحاسبة الرشيدة على التحسين الرشيد في األمد الطويل من خالل استخدام المعلومات والمقاييس
المهمة للترشيد  ،فمقاييس األداء الرشيد هي حجر الزاوية لإلدارة المرئية للرقابة على خاليا اإلنتاج الرشيد وتيارات
القيمة الكلية وغيرها)( (Maskell,2010: 20) (Davis &Davis, 2012:340كاظم .)7 ،2014،

ويمكن القول أن الفوائد والمزايا المذكورة أعاله تعتبر مفيدة للبنوك؛ ألنها تحسن العمل داخل البنك من

خالل زمن دوري أسرع وجودة محسنة ،وتحسين رضا العمالء والعاملين ،باإلضافة إلى أن تطبيق النظام الرشيد
يحقق وفورات مالية مباشرة ،ويمكن للبنك التخلص من العمليات غير الضرورية واستغالل الوقت.

 2.10.2النتائج المترتبة على التحول إلى مدخل النظام الرشيد:
اهتم العديد بدراسة النتائج المترتبة على تحول الوحدات االقتصادية من تطبيق نظم اإلنتاج التقليدية
المعتمدة على إنتاج الحجم الكبير إلى نظم اإلنتاج في ظل مدخل النظام الرشيد ،وكان من أهم النتائج الناجمة
عن هذا التحول ما يلي(الجندي:)24:2011،
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 .1تضاعف إنتاجية العمالة المباشرة سواء اإلنتاجية أو الفنية أو اإلدارية ،مع انخفاض ملموس في حجم
المخزون بنفس القيمة تقريباً.
 .2انخفاض درجة الخطأ الحادثة أثناء العملية اإلنتاجية؛ مما يخفض من عمليات إعادة التشغيل ومن احتماالت
زيادة الفاقد في األنشطة اإلنتاجية بنسبة تصل إلى ) ،)%50وينعكس ذلك بطبيعة الحال على تحقيق استخدام
أمثل للموارد وزيادة القيمة المضافة المحققة.
 .3انخفاض زمن استجابة المنتجات لمتطلبات السوق ،وقد سجلت بعض الدراسات انخفاض زمن االستجابة من
ثمانية أسابيع إلى يوم واحد ،ويعني ذلك زيادة مرونة الوحدة االقتصادية فيما يتعلق بسرعة نفاذ منتجاتها إلى
األسواق وقدرتها على التواؤم والتوافق مع االحتياجات والرغبات المتجددة للعمالء في مدة زمنية وجيزة  ،وبتكلفة
اقل ).)Kroll ,2004:pp.1-4

 2.11معوقات المحاسبة الرشيدة:
تواجه عملية تطبيق المحاسبة الرشيدة مجموعة من المعوقات( كاظم:)8 :2014 ،
 .1االفتقار للتقريب بين األقسام المختلفة؛ فالعديد من الشركات تحدد مواقع وظائف المحاسبة المالية على
مساحة بعيدة عن مواقع اإلنتاج ،وأن تيارات القيمة تستبعد األقسام الوظيفية التقليدية بل إن معظم الشركات ال
تجعل المحاسبين يتفاعلون مع أفراد اإلنتاج.
 .2يتطلب من المحاسب اإلداري ربط كل األرقام التي يحصل عليها بالكشوفات المالية وترك عقلية التكلفة
التاريخية في إعداد قوائمها المالية الخاصة بالمنظمة.
.3

هناك افتقار للدعم واإلسناد البحثي والتعليمي لمنهجيات المحاسبة الجديدة؛ لذلك فإن إدارة اإلنتاج تستجيب

لتطور التقنيات الجديدة في اإلنتاج ،ويكون أقل دافعية للمحاسبين؛ لوضع خطوات اإلسناد والدعم لهذه التقنيات.

 2.12مبادئ المحاسبة الرشيدة :
إن قياسات المحاسبة الرشيدة تحقق مكاسب إيجابية من خالل الشروع في البدائل الرشيدة بطرائق عدة
مثل :تخفيض المخزون وتقليل وقت دورة اإلنتاج وتحسين اإلنتاج ومن ثم زيادة الطاقات ،من ناحية أخرى تعمل
المحاسبة على تحفيز الوحدات االقتصادية لمواصلة تعزيز مبادراتهم الرشيدة بدالً من تقديم أرقام – كما تعمل
المحاسبة التقليدية – فهو ليس بالضرورة انعكاس دقيق لربحيتها ،ويمكن بيان أبرز مبادئ المحاسبة الرشيدة بما
يأتي (  ) Mishra & Pradhan, 2009: 19؛( الغرباوي والموسوي : )13-12:2015،
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 2.12.1الترشيد ومحاسبة األعمال البسيطة:
إن المبدأ األول من مبادئ المحاسبة الرشيدة يخص تطبيق األساليب الرشيدة على العمليات المحاسبية،
ويتم ذلك من خالل الحد والتقليل من الضائعات في العمليات المحاسبية التقليدية وتقاريرها وطرائقها المعقدة
ولتحقيق ذلك يتم تطبيق اآلتي :
 .1خارطة تدفق القيمة الحالية والمستقبلية .
( .2كايزن) ( التحسين المستمر) .
 .3حل المشكلة باستعمال طريقة خطط – جرب –دقق – نفذ ( :)Plan-Do-Cheek-Actإن التحسين
المستمر ينجز من خالل استعمال طريقة ) ،)PDCAوتسمى أيضاً بدائرة ( ،)Shewartوالتي تعرف على أنها
العملية المتعلقة بالحلقة المغلقة التي تؤسس (تثبت) االستراتيجيات واألهداف ،والتي تستند إلى تحليل البيئة
الحالية (الخطة) وإعداد برامج األنشطة إلنجاز األهداف (افعل) واختبار فاعلية البرامج إلنجاز األهداف (دقق)
وتحدث سياسات العمليات واإلجراءات الالزمة لهذه البرامج الفعالة (تنفيذ) وتطبيق طريق )( )PDCAالغرباوي
والموسوي)12 :2015 ،
 2.12.2العمليات المحاسبية التي تدعم المعامالت الرشيدة :
إن المحاسبة الرشيدة تدعم عملية التحول الرشيد في نظام اإلنتاج للوحدات االقتصادية ،وذلك من خالل
إعداد التقارير التي تعكس األداء المالي والتشغيلي لتدفق القيمة ،والتركيز على قياس وفهم خلق القيمة للزبون،
واستعمال المعلومات التي تعزز عالقة الزبون وتصميم المنتج وتسعيره ( الغرباوي والموسوي .)13-12:2015،
 2.12.3التوجه نحو التركيز على العميل:
يمثل تحقيق رضا العمالء البعد االستراتيجي لمدخل ترشيد الفاقد ،ويتطلب التوجه نحو التركيز على
العميل تحديد الخصائص والصفات التي تميز منتجات الوحدة االقتصادية وفي نفس الوقت تضيف قيمة من
وجهة نظر العمالء .ويتم ذلك من خالل خفض زمن تهيئة اآلالت ،وإنتاج الحجم المناسب من الوحدات ،وخفض
حجم المخزون إلى حده األدنى ،وااللتزام بمواعيد التسليم وبمستوى الجودة والتصميم المطلوب ،ورفع مستوى
مرونة التعامل مع متطلبات العمالء (( )Kitana,1997:p.1الجندي.)35-28 :2011 ،
 2.12.4تدفقات القيمة : Value Streams
يعني مصطلح (تدفقات القيمة) :جميع األنشطة التي يجب القيام بها للوصول إلى القيمة المرغوبة من
العمالء ،وتضم هذه األنشطة  :الحصول على طلبات العمالء ،وأنشطة اإلنتاج ،والتخزين ،والتسليم والتوريد ،وقد
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تمتد هذه األنشطة؛ لتشمل ما تتعلق بتصميم المنتجات) (Woehrle and Abou.shady,2010:p.835ويتم
تحديد تدفقات القيمة عن طريق استخدام خريطة تدفق القيمة وهي أداة استخدمتها شركة (تويوتا) لتخفيض الفاقد
من خالل تتبع خريطة تدفق القيمة المضافة .
 2.12.1االعتماد على نظام الجذب ):Pull System (Kanban
يقتضى هذا المبدأ أنه ال يتم اإلنتاج إال إذا كان هناك طلب من العميل وهذا يتعارض مع فكر اإلنتاج
التقليدي والذي يقوم بإنتاج دفعات كبيرة من المنتجات لتحقيق أقل تكلفة للوحدة(مقلد)7:2010،؛ وبالتالي يعد هذا
النظام وسيلة اتصال بين مراحل اإلنتاج المختلفة تهدف ضمناً إلى الوصول بالمخزون بمختلف أنواعه إلى أدنى
حد ممكن للوصول إلى تكلفة االحتفاظ بالمخزون إلى المستوى الصفري من خالل القضاء على أسباب تكدس
المخزون (راي جاريسون واريك نورين ،د.ت( )208-207 :الجندي. )33:2011،
 2.12.6السعي نحو األفضلية والكمال:
يسعى مدخل ترشيد الفاقد إلى الوصول إلى األفضلية والكمال في إرضاء العميل وتدنية الفاقد إلى أدنى

صورة ،وذلك من خالل محاولة إحداث تحسينات جوهرية مستمرة على العمليات تؤثر باإليجاب على التكلفة،
والجودة والخدمات؛ وبالتالي القيمة المضافة للعمالء ( الجندي .)34 :2011 ،

 2.12.1التفويض:

ويقوم هذا المبدأ على ضرورة إعطاء العاملين السلطة المناسبة لحجم المسؤوليات المكلفين بها ،ويتم
قياس أدائهم على أساسها ،ويمنح مبدأ التفويض العامل قدرة المشاركة في صنع الق اررات المختلفة واتخاذ
التصرفات التي تساعده على تعديل وتصحيح األخطاء ،والتحسين المستمر لألنشطة الداخلية للوحدة االقتصادية
(الجندي.)35 :2011 ،
وترى الباحثة من خالل العرض السابق لمبادئ المحاسبة الرشيدة أن التكامل والتداخل في تطبيق
المبادئ السبعة هو المحك الرئيسي لتحقيق األهداف المرجوة من تطبيق هذا المدخل؛ إذ ال يجب تطبيق أحد
المبادئ دون اآلخر ،كما أنه يوجد تكامل وتالزم بين المبادئ السبعة لنظام المحاسبة الرشيدة والمفاهيم المرتبطة
به.
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 2.13أهداف وأدوات المحاسبة الرشيدة (:)Objectives & Tools of Lean Accounting
تهدف المحاسبة الرشيدة إلى تكوين ثقافة تنظيمية يشارك فيها جميع الموظفين ،وتركز باستمرار في الحد

من جميع أنواع الضياع الموجودة في العمليات مثل وقت االنتظار ،ومشكالت المخزون وغيرها ،ويؤدي تطبيق
المحاسبة الرشيدة إلى تحقيق األهداف اآلتية ): )Kroll , 2004 : 69
 .1تطبيق متقدم ألدوات المحاسبة الرشيدة في مستوى تيار القيمة .

 .2تدريب مديري تيار القيمة وآخرين في صنع الق اررات المالية ،وإعداد تيار القيمة بوضوح وتقارير األرباح
والخسائر .
 .3قياسات تيار القيمة لتربط بين استراتيجية الوحدات االقتصادية والتقارير اإلدارية .
 .4تطبيق مبادئ محاسبة الرشيد من المهام المالية للحد من التعقيدات والضائعات .
 .5إشراك مديري تيار القيمة في التخطيط المالي وعمليات الموازنة .
لتحقيق األهداف أعاله هنالك عدة أدوات تتضمنها المحاسبة الرشيدة كلها تعمل مع بعضها البعض لتكوين
الرقابة ،واإلدارة للوحدات االقتصادية الرشيدة ،إذ إن تلك األدوات تنبع من مبادئ وممارسات المحاسبة الرشيدة
التي تم ذكرها سابقاً ،والملحق رقم ( (2يبين أدوات المحاسبة الرشيدة ( الغرباوي والموسوي :)12: 2015 ،
في الملحق تم عرض العديد من أدوات المحاسبة الرشيدة ،ولكن ستتناول الباحثة أهم األدوات ومنها :

 2.13.1خارطة تدفق القيمة ): )The Value Stream

إن أبرز مقومات تحقق اإلنتاج الرشيد هي خارطة تدفق القيمة ،والمقصود من (تدفق القيمة) :هو جميع

األنشطة االقتصادية المطلوبة لتحقق العملية اإلنتاجية بدءاً من تصميم المنتج ،وطلب الزبون ،واإلنتاج ،وتسليم
المنتج للزبون ،إذ إن القيمة تشخص من خالل الزبون ،وتتمثل بمجموعة من خصائص المنتج التي يكون الزبون

مستعداً للدفع مقابل الحصول عليها فهي تمثل الفرق ما بين اإلدراك والتضحية ،فالتضحية تمثل ما يقدمه الزبون
مقابل حصوله على مزايا وخصائص السلعة ،واإلدراك ما يحصل عليه الزبون من االستعمال الفعلي للمنتج،
وتشير (خارطة تدفق القيمة) إلى خارطة تدفق المعلومات والمواد خالل سلسلة التجهيز ،وهي تعد من أهم

األدوات التي تستعمل في التخطيط الرشيد ،إذ إنها تسهل مهمة ممارسي النظام اإلنتاجي الرشيد على تركيز
وتخطيط أفكارهم على األنشطة التي تضيف قيمة ،وتنفيذ مجموعة من تقنيات الترشيد في آن واحد )األسدي ،

 ( ) 70-50:2012الغرباوي والموسوي .(8 : 2015 ،

ومن جانب آخر عرف( ( :)Mashell & Baggaley,2004خرائط تدفق القيمة) :هي أداة رئيسة في

التصنيع الرشيد ،والمؤسسات الرشيدة ،حيث إن الغرض منها يكمن في مشاهدة تدفق المواد والمعلومات ،وبعض
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األحيان النقد من خالل تدفق القيمة ،والشركات التقليدية غالباً لها فهم قليل حول تدفق المواد أو المعلومات من
خالل عملياتها؛ وذلك ألن الطرق التي اتخذتها المنتجات والعمليات ملتوية ويصعب فهمها ،وخرائط تدفق القيمة
هي نقطة االنطالق للتصنيع الرشيد وكذلك هي نقطة االنطالق للمحاسبة الرشيدة(محمد.)23-22:2013،
 2.13.2مدخل التكلفة المستهدفة :)TC(Target Cost

هو منهج حديث لتحديد تكلفة الخدمات المصرفية ،ويقوم على أساس البدء بتحديد السعر المستهدف

الذي يرغ ب ويستطيع العميل دفعه للخدمة ومن ثم بناء لذلك تحديد هامش الربح الذي يرغب بتحقيقه البنك

ليطرح هذا الهامش بعد ذلك من السعر المستهدف ليتم من خالل ذلك تحديد التكلفة المستهدفة وبعبارة أخرى

يسير هذا المنهج باتجاه معاكس للمنهج التقليدي في التسعير أي يبدأ من السعر المستهدف وصوالً إلى التكلفة

المستهدفة.

وتعرف التكلفة المستهدفة للوحدة من الخدمة المصرفية بأنها التكلفة المقدرة على المدى الطويل للخدمة

والتي إذا ما تم بيعها بالسعر المستهدف فإنها تمكن البنك من تحقيق هامش الربح المستهدف ويمكن احتسابها

بطرح هامش الربح المستهدف من السعر المستهدف(ابوعواد)75:2008،

وتمثل التكلفة المستهدفة الطريقة المناسبة لتحديد التكلفة ثم تصميم المنتج في حدود تلك التكلفة ،وهو ما

يسمح للمحاسب بتوفير معلومات متعلقة بالمقدرة الربحية للمنتج ،كما يساعد على ضبط التصميم والطاقة

اإلنتاجية قبل البدء في اإلنتاج ،ويمثل إدارة مثلى للرقابة على تكاليف اإلنتاج (العفيري ،)17:2010،كما يرى

كل من ( ) Chen&Chung,2002:p.5أن التكلفة المستهدفة تمثل استراتيجية تشتقها الشركة من السوق بما
يحقق لها أفضل ميزة تنافسية ،من خالل دراسة السوق واهتمامات العمالء ،وأداء المنافسين ،والمواصفات

المطلوب توفرها في المنتج ( الصقع.)11:2011،

يرى (الخليل :)35:2012،أن خفض التكاليف هو األساس في أسلوب التكلفة المستهدفة ،فعند استخدام

هذا األسلوب ال يتم االنتظار حتى ينتهي اإلنتاج ،لتدخل الشركة بعدها في برامج إدارة وخفض التكلفة ،ولكن يتم

تخطيط التكلفة أثناء إعداد خطط الربحية مع استخدام خطط تصميم وتطوير المنتج وذلك حسب مواصفات،
ورغبات العميل في إدارة التكلفة قبل الدخول في عمليات اإلنتاج .

وبينت العديد من الدراسات أن تطبيق التكلفة المستهدفة يؤدي إلى تحسين الموقف التنافسي للشركة

وتحقيق أهداف تحسين الجودة وخفض التكلفة وسرعة تقديم المنتجات للسوق .

ويرى ( :)Coskun,2003:1أنها أداة لتخطيط الربح وإدارة التكلفة وتحدد التكاليف بناءاً على سعر البيع
التنافسي وتخفض التكاليف من خالل الدراسة والتحليل لخصائص المنتج والوظائف األكثر أهمية بالنسبة للزبون.
(كاظم)12 :2014 ،
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 2.13.3رضا الموظفين:
إن التوجه حاليا هو ليس فقط إلرضاء الموظفين بل العمل على إسعادهم وكسب رضاهم ،ويشير (أبو

النصر )217 :2009 ،إلى أنه في المرحلة األخيرة في الدول المتقدمة ازداد االهتمام برأس المال البشري

باعتباره شريكاً أساسياً لنجاح وتنافسية أي مؤسسة بنكية ،فاإلدارة الجديدة تتطلب تنظيم وتوجيه الجهود المشتركة
لألفراد للحصول على نتائج أفضل ،ومن ثم فهؤالء األفراد يعدون أهم عنصر في البنك ،حيث تصبح الموارد
الفنية والمالية عديمة الجدوى من دون المهارات والقدرات البشرية التي تحسن استغاللها وتوظيفها ،وفي ضوء

ذلك اهتمت البنوك الخاصة والعامة بتنمية وتطوير العاملين لديهم ،وكسب رضاهم بطرق مختلفة ،يقينا منها
بوجود عالقة قوية بين رضا الموظفين (باعتبارهم عمالء داخليين) وبين كل من رضا العمالء ،ونجاح تطبيق

خطط ،وبرامج الجودة لديه (حميدي.)280 :2014 ،
2.13.4منهجية تنظيم موقع العمل (:)5s

بين ) (Alhwishel ,2012أن ) (5sأحد أهم األدوات المساعدة في عملية التحسين أو بما يعرف

بالسينات الخمس ،هذه األدوات الخمس كلها تبدأ بحرف  Sوهي تصف الممارسات التي تتم في التصنيع الرشيد،
وهي منهجية في التنظيم والتنظيف والتطوير والمحافظة على بيئة منتجة ،ومن هذه الممارسات نستدل على أنها

تقوم على إيجاد بيئة مرتبة ونظيفة ال يوجد بها أية فوضى أو انعدام التنظيم ففي التصنيع الرشيد ال يمكن أن

يكون عكس ذلك ،ويرى ) )Buggy & Nelsonأن أل ـ ) )5sمنهجية نظامية متكاملة إلدارة حيز العمل وتدفقه
لرفع الكفاءة وتخف يض الضياع  ،فهي تهدف إلى االحتفاظ بما تحتاج إليه العملية اإلنتاجية وموقع العمل فقط
والجدول أدناه يبين مكونات الـ(( ،)5Sالنجار.)282 :2012 ،

جدول رقم ( : )2.3مكونات ()5s

ألــ S5
التنظيم ()Sort

الهدف

التعريف

احتفظ بما تحتاج وتخلص من العناصر التخلص من النفايات أو المواد
الزائدة لتقليل المساحة وتحسين تدفق غير الضرورية أو إعادتها إلى
المخزن .

العمل.
الترتيب
)(Straighten
التنظيف )(Shine
التنميط والتوحيد

تنظيم مكان العمل أو ترتيبه بشكل أنيق جمالية مكان العمل والعثور على
ووضع كل شيء في مكانه .
تنظيف

منطقة

العمل

األشياء المطلوبة بسهولة .
للتخلص

من النظافة

والبحث

عن

طرائق

المخلفات واألوساخ والملوثات .

للمحافظة على النظافة والبيئة .

إضفاء الطابع الرسمي على نشاط النظافة

المحافظة على الممارسات الثالث
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)(Standardize

بما

يساعد

على

إظهار

االنحرافات األولى ومتابعتها .

للمحافظة على القيام بالممارسات الثالث
السابقة .
االنضباط
))Sustain

التدريب وجعل كل ما ورد أعاله كعادة في خلق
السلوك اإلنساني .

روح

االنضباط

إلنجاز

الممارسات األربع عبر التمسك
بالقواعد المعتمدة داخل المصنع .

المصدر (:النجار ,صباح مجيد ,ومحسن ,عبد الكريم" إدارة العمليات اإلنتاجية" .) 282 : 2012,

 2.13.1التحسين المستمر :)Kaizen( (Continuous Improvement(CI

يعد التحسين المستمر جهداً متواصالً ومستم اًر لتحسين المنتجات والعمليات وزيادة كفاءتها وتخفيض
تكلفة اإلنتاج وتحقيق رضا الزبون من خالل إشباع حاجات الزبون وتوقعاته ،وبين (Krajewski and

) Ritzman 1999, 133أن عملية التحسين المستمر هي إجراءات تتخذها المنظمة لزيادة فاعلية األنشطة
والعمليات وكفاءتها باتجاه تقديم منافع مضافة لكل من المنظمة وزبائنها.

وأكد (الصباغ  )18:2002،أن التحسين المستمر هو مجموعة التحسينات في العوامل المرتبطة كافة

بعمليات تحويل المدخالت إلى مخرجات ،ويشمل هذا التحسين المباني والتجهيزات والمواد وطرائق العمل وأداء

األفراد العاملين في المنظمة ،ويشار إلى التحسين المستمر بأنه بحث مستمر عن الطرائق واألساليب التي تحسن

العمليات من خالل المقارنة بالتطبيقات المستمرة ،وتنمية الشعور ،والوعي لدى األفراد العاملين بملكيتهم لألنشطة
والعمليات(الجرجري والحيالي.)10:2012،

وترى الباحثة :أن أسلوب وفلسفة التحسين المستمر يمثل جوهر التصنيع الرشيد الذي يرى أن التحسينات

المستمرة ال تتوقف لكل العوامل المرتبطة بعملية تحويل المدخالت إلى مخرجات .

 2.13.6اإلدارة المرئية ( :)Visual Managementيقصد بها إدارة العملية اإلنتاجية ،ومكان العمل من
خالل العرض المرئي للمعلومات المتعلقة بأداء اإلنتاج واألنشطة اليومية باستعمال أدوات العرض المرئي

المتعددة ،ومن هذه األدوات أضواء الطلب واالستدعاء ) )Call Lightالتي تستعمل لدعوة المشرف أو العاملين
للحصول على المساعدة ،وتوجد ألوان مختلفة لكل طلب ،وكذلك ألواح األلوان ) (Andonفهي تمثل مجموعة من
األلوان ذات دالالت محددة فيشير اللون األحمر إلى مشكلة في الماكنة ،واللون األزرق إلى الوحدة المنتجة

المعيبة وغيرها (محمد.)25 :2013 ،

 2.13.1الستة سيجما ( :)Six Sigmaهي أسلوب ومنهجية نظامية تستند إلى جمع وتحليل البيانات الدقيقة؛
لتحديد رؤية الجودة ،وتعتمد منهجية الحيود السداسي في توجهها األساس إلى تطبيق استراتيجية تبنى على

القياس الذي يركز على تحسين العملية وتقليل االختالف ،وهي تستعمل بشكل أساس في تحسين عمليات
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التصنيع (المكي ،)8 :2009 ،أما (عبد المحسن )272 ،2006 ،فقد رأى بأن (سيجما ستة) ،عبارة عن طريقة
إلدارة األداء عند المستوى التشغيلي للمنظمات الذي ال يزيد فيه الخطأ على  3.4فرصة في المليون ،فهي

مقياس إحصائي لدقة األداء دون أخطاء ،وقد عرفها ) (Garrison ,et al.,2010,p.11بأنها مصطلح يشير

إلى العملية التي ال ينتج عنها أكثر من  3.4عيب لكل مليون فرصة؛ ألن هذا المعدل من العيوب منخفض

جدا ،ويرتبط مصطلح (سيجما ستة) أحياناً مع مصطلح انعدام العيوب ( Zero Defectsإعديلي:2014 ،
ً
.)42-41
ويمكن القول أن استخدام هذه األدوات يعمل على توفير المعلومات المالئمة بشكل واضح ومفهوم؛ مما

يؤدي إلى التميز بالمنتجات ومنافسة الشركات األخرى ،فضالً عن ذلك فإن أدوات المحاسبة الرشيدة تعمل بشكل
مترابط ومتكامل تجاه إزالة الهدر والتحسين المستمر (كايزن) وإدارة الجودة الشاملة وضرورة االستجابة السريعة
لمتطلبات الزبائن بالجودة والوقت المحدد .

 2.14مفهوم التصنيع الرشيد : Concept Of Lean Manufacturing
إن مصطلح التصنيع الرشيد أدخل من قبل ) )Womack et al., 1990في كتابه التفكير الرشيد  ،إذ

يشير مصطلح (الرشيد) إلى النظام الذي يستغل المدخالت لتوليد المخرجات نفسها التي يتم تكوينها بنظام
اإلنتاج الواسع التقليدي فهو يستخدم موارد بشرية قليلة في المصنع وطاقة تصنيعية قليلة ،واستثمار أقل في

المعدات ووقت أقل لتطوير المنتوج الجديد ،ووقت أقل لإلنتاج ،أضف إلى ذلك أن قائمة المواد المطلوبة هي أقل
من اإلنتاج الواسع ،أما المخرجات فتتضمن تنوعاً كبي اًر في المنتجات وعدد قليل من العيوب (Berg and

).Ohlsson, 2005: 4

أما على مستوى الشركات فقد تم استخدام مفهوم التصنيع الرشيد في نظام اإلنتاج لشركة (تويوتا) لكي

يصبح أسلوباً منافساً في األسواق ،وخاصة المنافسة مع شركة (هنري فورد) ،وهذا التطور حدث أثناء قيام شركة

(تويوتا) بتحديد الظروف الخاصة التي كانت تواجهها في اليابان وخالل سنوات من التجربة والخطأ في ورش
العمل استطاعت شركة (تويوتا) تحقيق الجودة العالية والتكلفة المنخفضة والتسليم في وقته ( من خالل تخفيض
تدفق اإلنتاج وهذا عن طريق القضاء على الضياعات ) كل هذا يتم تحقيقه في وقت واحد ( ,Lamb, 2000:
.(Liker 4

إن هذا المفهوم البسيط يعد جوهر نظام اإلنتاج في شركة (تويوتا)  ،وهذا ما يميزه عن نظام اإلنتاج الواسع .
أما (السمان )6 :2008،فيشير إلى أن التصنيع الرشيد فلسفة إنتاجية شاملة ومتكاملة تتضمن العمليات

اإلنتاجية وأبعاد استراتيجية في ترشيد العمليات بدءاً من استالم المواد األولية من المجهز ثم العمليات ولحين
تسليمها للزبون ،بما يسمح باالستجابة السريعة للتغيرات في األسواق وطلبات الزبائن ،ويهدف إلى القضاء على
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الهدر ،وتعظيم األنشطة التي تضيف قيمة من وجهة نظر الزبون وتوسيع كفاءة استخدام الموارد (المساحة،
والمخزون ،والوقت ،والمجهودات البشرية) وتوليد ثقافة تفكير بالجودة في كل العمليات والتحسينات المستمرة .

ويرى ( )Slack et al.,2004: 346بأن التصنيع الرشيد هو مدخل من مداخل العمليات التي تهدف

إلى تلبية الطلب بشكل فوري وبالجودة المطلوبة ومن دون هدر ،وتضم هذه الفلسفة مجموعة من أساليب اإلنتاج
في الوقت المحدد وتركز فلسفة الترشيد على مشاركة العاملين والتحسين المستمر.

(السماك والسمان. )13 :2012 ،

ابتداء من
والتصنيع الرشيد هو طرائق جديدة لالنتقال من اإلنتاج الواسع الحرفي في تصنيع المنتجات
ً
التصميم وسالسل التجهيز؛ بغية تحقيق األداء األمثل للنظام اإلنتاجي لمقابلة متطلبات الزبائن ،وذلك بحذف
النشاطات التي ال تضيف قيمة؛ وبالتالي قيادة التكاليف الخاصة بهذه النشاطات

) ) www. Michael Gregory A.Howell,1999فهو تكامل تصميم المنتج ،والتجهيز ،والتوزيع،

والتصنيع ،والمحاسبة ،والتسويق ،واإلدارة تحت مظلة التزامن).( walker, H.F, 1994: 72

إن التصنيع الرشيد يتضمن الحذف النظامي للهدر في عمليات المنظمة كافة ،وإن الهدر يواجه بفقدان

الموارد التي ال تقود مباشرة لتكوين المنتج وفقاً لمتطلبات الزبائن ،وتسعى الشركات أساساً الختيار التصنيع

الرشيد وذلك لثالثة أسباب:) Krajewiski, Ritzman, 2005: pp. 495):
 .1لتقليل االحتياجات من الموارد اإلنتاجية والتكاليف.
 .2لزيادة االستجابة نحو الزبون.
 .3لتحسين صورة المنتج.

وسيتم ذكر أهداف ومنافع النظام الرشيد ومتطلبات تطبيقه وخصائصه ومعوقاته كاآلتي:

 2.14.1األهداف والمنافع المتحققة من التطبيق الناجح للتصنيع الرشيد Objective and benefits of

lean manufacturing

يوفر التطبيق الناجح للتصنيع الرشيد للمنظمات أهدافاً ومنافع عديدة وذلك في المجاالت اآلتية:

)(Cheng, et.al, 1996), (U.S Environmental Protection Agency, 2003: 8

)375

1997:

(Nahmias,

)

محمد)12:2013،

وحسن:)5:2010:

 .1تحسين عالقات العمل بين األفراد العاملين.
 .2خفض مستويات المخزون.
 .3تحسين مستويات الجودة.

 .4زيادة درجة المرونة وسرعة االستجابة للتغيرات في المنتج.
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(السمان

والسماك()14-13:2012،الدباغ

 .5تقليل الحاجة إلى العمل غير المباشر ،مما يعني تخفيض التكلفة ،إذ استطاعت شركة )تويوتا) أن تحقق
عددا من المنافع جراء تطبيق هذا المفهوم ،والمتمثلة بخفض وقت اإلنتاج من  15يوماً إلى يوم واحد ،وزيادة
ً
معدل إنتاجية العمل بنسبة  %40وعلى مدى عشر سنوات من تطبيقه ،كذلك الحال لباقي الشركات اليابانية
والمتخصصة في صناعة السيارات والدراجات النارية وااللكترونيات .

 .6تحسين إنتاجية العامل :يتم تحسين إنتاجية العامل من خالل العمل على تقليل مدد توقفات العاملين عن
العمل ،وضبط وقت اشتغال العاملين ،بمعنى هل أنهم يستخدمون كل جهدهم لزيادة اإلنتاجية قدر اإلمكان ؟

فضالً عن التأكد من عدم وجود أي عمل يحوي على مهام أو حركات غير ضرورية أو غير مستغلة .

 .7االستخدام الكفؤ للمعدات والمكائن :Efficient utilization of equipment and spaceإن
االستخدام الكفؤ للمعدات واستغالل حيز العمل ،يتم من خالل إزالة االختناقات ،وتعظيم معدل اإلنتاجية للمعدات

الحالية ،وتقليل توقفات المكائن .
 .8تقليل المعيبات

 Reducing Defectsيهدف التصنيع الرشيد إلى تقليل المعيبات والضائعات المادية

غير الضرورية ،وتتضمن اإلفراط في استخدام المدخالت من المواد الخام ،ومنع المعيبات بقدر اإلمكان ،والتكلفة

( الخسارة ) المرتبطة بالمواد المعابة الراجعة ،وخصائص المنتج غير الضرورية التي لم تكن مطلوبة أصالً من

الزبائن .

 .9تخفيض أوقات دورة اإلنتاج ومدد االنتظار  :Cycle Time Reducingويتم تخفيض أوقات دورة اإلنتاج
ومدد انتظار اإلنتاج ،من خالل تخفيض أوقات االنتظار بين المراحل للمعالجة ،فضالً عن تخفيض أوقات

التحضير ( اإلعداد ) للعملية اإلنتاجية ،وتخفيض أوقات تغيير نموذج المنتج.
 .10زيادة األرباح .

 .11استغالل مساحة العمل بصورة جيدة .

 2.15خصائص اإلنتاج الرشيد)Characteristics of Lean Production) :
تتسم نظم اإلنتاج الرشيدة بعدد من الخصائص أهمها اآلتي (( )Nayak, 2008: 2الغرباوي والموسوي،

: )10-7: 2015

 .1إن الزبون هو الذي يقود النظام اإلنتاجي؛ لذا فإن المنتجات تصنع في الوقت المحدد عند طلب الزبون .

 .2يعتمد نظام الفرق المخولة وهي فرق اإلنتاج المسؤولة عن اتخاذ ق ارراتها الخاصة مثل إيقاف الخط اإلنتاجي
عند فشله .

 .3تستعمل اإلدارة المرئية ()Visual؛ لتعقب ومراقبة األداء إذ تتيح لكل شخص التأكد من كيفية عمل المصنع.
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 .4السعي المتواصل للتقرب من التمام أو المثالية ( ،)perfectفال توجد نقطة نهاية وتكون عملية التحسين
مستمرة .

 .5يستند اإلنتاج إلى الطلبات بدال من التنبؤات  ،لقصر أوقات دورة الطلب على المنتجات.

 2.16معوقات تطبيق التصنيع الرشيد وكيفية التغلب عليها:
بالرغم من أن تطبيق استراتيجية التصنيع الرشيد يساعد المنشآت على استبعاد أنشطة الفاقد ومقابلة احتياجات

وطلبات العمالء ،فان المدراء عند العمل على تطبيق تلك االستراتيجية في التصنيع سيواجهون عدة مشاكل
ومعوقات ومن أمثلة هذه المعوقات التي تواجه تطبيق التصنيع الرشيد ما يلي ( إبراهيم :)22-21 : 2013 ،

 .1الفشل في تطبيق التصنيع الرشيد كنظام متكامل .

 .2عدم تفهم بعض المديرين عن كيفية تطبيق التصنيع الرشيد.
 .3عدم دعم اإلدارة العليا.

ويمكن القول أن النظام التقليدي يعتبر من المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام التصنيع الرشيد ،حيث يركز

النظام التقليدي على التكاليف الصناعية غير المباشرة ،وهذا يؤدي إلى عدم توفير معلومات مالية مالئمة؛

وبالتالي عدم اتخاذ الق اررات الصحيحة على عكس النظام الرشيد الذي يتميز بالتطورات والتحسينات المستمرة

للمنتجات ،وبسبب المعوقات والصعوبات السابقة كان البد من ظهور نظام جديد متمثالً في نظام المحاسبة
الرشيدة.

 2.17الخاتمة:
تناول الفصل اإلطار النظري للمتغير المستقل (المحاسبة الرشيدة) حيث بدأ الفصل بمقدمة حول مفهوم
المحاسبة الرشيدة واالنتقادات الموجهة لنظام المحاسبة اإلدارية التقليدية كأسباب للتوجه نحو المحاسبة الرشيدة،
وتناول أيضا الفروقات بين المحاسبة التقليدية والرشيدة ويركز على أن الرشيدة تؤدي إلى سهولة العمليات

اإلنتاجية وتحقيق جودة عالية وميزة تنافسية ،ونظام اإلنتاج في تويوتا ،الذي يركز على التخلص من الفاقد
والضياعات التي تعرقل عمليات اإلنتاج ،وأدى تطبيقه إلى خلق قيمة للعميل ،وتناول الفصل هذا النظام بشيء

من التفصيل ،وتطرق إلى الفوائد والمنافع من التطبيق الناجح له والمعوقات ،وتم إجارء المقارنات الالزمة بين
نظام اإلنتاج الواسع والتقليدي لتوضيح أهم جوانب االختالف لكل منهما .وترى الباحثة أن الدروس المستفادة من

النظام الرشيد تتمثل في التالي :بدأت أساليب النظام الرشيد في المصانع ،ولكن ثبت نجاحها في العديد من

الوظائف في العديد من الصناعات ،وأدى ذلك إلى تحسينات الجودة التي هي وسيلة لخفض التكاليف ،ويمكن
تحقيق تحسينات اإلنتاجية وتوفير التكاليف بطرق أخرى غير صرف العمالة أو تقليل عدد العاملين ،وتحسين
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النظام بدال من الكبرى بذل جهد أكبر حيث إنه يعتبر مفتاح التحسينات وفق النظام الرشيد ،ومن أجل التأثير
على الصور يجب على البنوك أن تبدأ بخطوات أصغر ،حيث ال يمكن للبنوك أن تقلد اآلخرين فقط ،فهي في

حاجة إلى التفكير في التحسينات الخاصة بها بعد تعلمها لمفاهيم الترشيد ،باإلضافة إلى تطوير العاملين
ووظائفهم ومواهبهم هام لنجاح النظام الرشيد وذلك بمشاركة جميع الموظفين في حل المشكالت والقضاء على

الفاقد .والفصل القادم يتناول متغير الدارسة التابع (الميزة التنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة) بالتفصيل.
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المبحث األول
الميزة التنافسية
 3.1المقدمة:
تسعى المنظمات بشكل فاعل ألن تبقى في السوق وتستمر في مجال عملها ،ولكن ذلك ال يتحقق بشكل
سهل ويسير ،بل تتعرض إلى منافسة شديدة وقوية ،ومن أجل مالقاة ذلك ولكي تحقق تلك المنظمات أهدافها
المطلوبة ،فإنه يستوجب أن تمتلك ميزة تنافسية تعبر بها ومن خاللها عن تفردها عن غيرها من المنظمات
األخرى في ذات الصناعة ،وهذا األمر ال يأتي عبثاً بل يستوجب أن تعرف المنظمة قواعد التنافس القائمة في
السوق وكيف يمكن أن تلعب األدوار لكي تكتسب الميزة التنافسية التي تجعلها قادرة على محاكاة المنافسين أو
التفوق عليهم( ،البكري وحمدان .)6:2013،
ولقد دفعت المنافسة العالمية العديد من المنشآت للدخول في عالم المنافسة مع غيرها من المنشآت وذلك
وفقاً للجودة ،والمرونة ،والتوقيت المالئم ،ولقد استجابت المنشآت الصناعية لتلك الضغوط وقامت بتغيير
استراتيجية اإلنتاج واالهتمام والتركيز على التصنيع الرشيد؛ لذا فإن التصنيع الرشيد ينظر إليه عادة باعتباره من
أهم استراتيجيات اإلنتاج للمنشآت الصناعية التي تهدف إلى تحقيق األداء العالمي (إبراهيم.)6:2013،
وتعمل المحاسبة الرشيدة على استخدام إدارة التحسين والتطوير المستمر(كايزن) بهدف تحسين العملية
اإلنتاجية باستمرار ،وهذا سيمنح فرصاً هائلة لمنشآت الترشيد لتطوير أساس جيد للتنافس ،يستند على تحقيق

مثالية المدى الزمني لتسليم العميل وتشغيل المعلومات وتنفيذ العملية اإلنتاجية ،وتعتبر األبعاد السابقة كافة من

األساسيات الالزمة لتحقيق الميزة التنافسية في األسواق العالمية ()Emiliani& Stec,2005؛ حيث تعتبر إدارة

الجودة الشاملة من أهم أساليب اإلدارة االستراتيجية والمحاسبة اإلدارية الحديثة ،وذلك نظ ًار للتقدم التكنولوجي
الكبير في وسائل االتصاالت واإلنتاج ،والذي بدأ في نهاية القرن الماضي ،تطورت إدارة الجودة الشاملة؛ لتصبح
إحدى العناصر األساسية في االست ارتيجيات التنافسية ،لما لها من أثر كبير في تطوير جودة المنتجات والخدمات

المقدمة للعمالء ،ومما ينعكس على ذلك زيادة ثقة العميل بالمنتج ،وهذا يؤثر إيجاباً في زيادة الحصة السوقية

للمنظمة وزيادة أرباحها؛ وبالتالي رفع مقدرتها التنافسية بين المنظمات مثيالتها (إعديلي.)31:2014،
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 3.2مفهوم الميزة التنافسية:
إن مفهوم الميزة التنافسية ) )Competitive Advantageمن المفاهيم المهمة؛ ألنه يمثل الهدف التي

تسعى إلى تحقيقه جميع منظمات األعمال وعليها السعي لتحقيق الميزة التنافسية التي تتناسب مع إمكانياتها

ومواردها ،وتجعلها في منافسة مستمرة مع الوحدات االقتصادية األخرى التي تعمل ضمن نشاطها من أجل

المحافظة على هذه الميزة وتطويرها؛ ألن الوقت الحاضر هو وقت التطور والتنافس المستمر الذي يتطلب من

الوحدات االقتصادية حصولها على موقع تنافسي في السوق من خالل اختيار الفرصة التي تحقق لها الميزة

التنافسية وتعمل على تطبيقها ،وقد وردت عدة تعاريف للميزة التنافسية جميعها يؤكد على أهمية تميز الوحدة

االقتصادية على منافسيها ويمكن تحقيق ذلك في حالة اتباع الوحدة االقتصادية ألي استراتيجية من
االستراتيجيات التنافسية العامة (قيادة التكلفة ،والتمايز ،والتركيز) التي تستهدف تحقيق ميزة تنافسية في مجال

معين (كاظم.)10:2014،

وكذلك عرفت الميزة التنافسية بأنها " :كل ما لدى المنظمة من خصائص تميزها عن غيرها من الشركات

وتؤدي إلى إشباع رغبات الزبائن الحاليين أو المرتقبين وتعكس أثرها في تحقيق زيادة في الحصة السوقية

والربحية" (السامرائي وآخرون(; )130:2012 ،كاظم.)11:2014،

وتعرف الميزة التنافسية على أنها" :مجموعة المهارات والتكنولوجيات والموارد والقدرات التي تستطيع اإلدارة
تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين أساسين هما" (فرحات:)2-1:2009 ,
 .1إنتاج قيم ومنافع للزبائن أعلى مما يحققه لهم المنافسون.
 .2تأكيد حالة من التميز واالختالف فيما بين المنظمة والمنافسين.
وعرف (دالل )199:2010،الميزة التنافسية أنها :قدرة التميز بشكل مقبول عن المنافسين من وجهة نظر
المستهلكين.
ويشير ) (Adams&Lamant,2003:p. 149إلى أنها قدرة المنظمة على تحقيق أعلى العوائد،

واالستمرار في المحافظة على هذا التقدم.

بينما يرى (السلمي :)104 :2001 ،أنها المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج

قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه المنافسون ،ويؤكد تميزها واختالفها عن هؤالء المنافسين من وجهة نظر

العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز؛ حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق على ما يقدمه

لهم المنافسون اآلخرون.
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كما تعني (الميزة التنافسية) أنها قدرة المنظمة على جذب الزبائن ،وبناء مكانة لها ،وزيادة القيمة المدركة من
قبلهم ،وتحقيق رضاهم ،وذلك عن طريق تقليص التكلفة الكلية وتحقيق عوائد أعلى من خالل السعر مقارنة
بالمنافسين (صالح)90 :2014 ،
وتعرف (الميزة التنافسية) أنها ":الخصائص أو المواصفات التي يكتسبها منتج (ما) أو عالمة والتي تعطيه
بعض التفوق على منافسيه الحاليين" ،مع اإلشارة إلى أن هذه الخصائص والمواصفات متعددة ومتنوعة ،وتمس
جوانب كثيرة فقد تتعلق بالمنتج نفسه (الخدمات الضرورية) وقد تكون في أشكال اإلنتاج ،والتوزيع أو البيع
الخاص بالمنتج أو المنظمة ،وهذا التميز أو التفوق يكون بالطبع مقارنة بأقوى المنافسين في سوق المنظمة؛ حتى
يسمح لها بتطوير ميزاتها التنافسية ،وكسب زبائن جدد (فرحات.)2 :2009 ،
وترى الباحثة :أن الميزة التنافسية هي مجموعة قدرات وكفاءات وموارد وخبرات ،وتقنيات تمتلكها

المنظمة ،وتتميز عن غيرها من المنافسين لها في السوق ،فضالً عن تمتع منتجاتها وخدماتها بصفات ومزايا
تتميز عن منتجات المنافسين لها؛ وبهذا يصبح لديها موقف تنافسي قوي في السوق؛ وبالتالي الحصول على
حصة سوقية جديدة في سوق المنافسة.

 3.2.1تطور ظهور مفهوم الميزة التنافسية:
انطالقاً من الثمانينات بدأت فكرة الميزة التنافسية في االنتشار على نطاق واسع بين الشركات األمريكية
وخاصة بعد ظهور كتاب (مايكل بورتر) ( )MICHAEL PORTERفي الثمانينات من القرن الماضي بشأن
استراتيجية التنافس والميزة التنافسية ،ويعتمد هذا المفهوم على نقطة أساسية وهي أن العامل األكثر أهمية والمحدد
لنجاح منظمة األعمال هو الموقف التنافسي لها في الصناعة التي تعمل بها (الزهراء ،)32 :2011 ،وبداية من
هذا التاريخ أصبح يكتسي مفهوم الميزة التنافسية مكانة حساسة في عالم األعمال واإلدارة؛ مما أدى إلى محاولة
فهم معناها وتقنياتها (فرحات.)2 :2009 ،
وهناك نظريتان أساسيتان للميزة التنافسية ترتكز األولى على األنشطة والثانية مبنية على الموارد ،حيث
ينادي ( )Michael Porterوهو من رواد النظرية األولى إلى أن الميزة التنافسية بالمنظمة تنشأ أساساً نتيجة
التسيير الجيد ألنشطتها وحدد ثالث استراتيجيات للتنافس :تخفيض التكلفة ،والتميز والتركيز ،ويعرفها على أنها
"قدرة المنظمة على تقديم سلعة أو خدمة ذات نفقة أقل ومنتج متميز عن نظيره في األسواق مع إمكانية االحتفاظ
بهذه القدرة" (رانية.)98:2014،
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من جهة أخرى نجد النظرية الثانية ومن أهم روادها ( )Collins, Grant Barneyحيث تحقق الميزة
التنافسية بالمنظمة انطالقاً من مواردها ،وحتى يكتسب المورد صفته وقدرته على تحقيق ميزة تنافسية
حدد( )Barneyمجموعة من الخصائص والشروط الواجب توفرها فيه مثل( :رانية:)99-98 :2014 ,
 .1ندرة المورد وقيمته :بحيث يسمح للمؤسسة بحسن اختيار الفرص ،وخلق القيمة من قبل الزبون فضالً عن
تحسين قيمة المنظمة.
 .2أن يكون صعب التقليد والمحاكاة (متعلق بخصوصيات المنظمة على مر أحداثها االقتصادية المؤرخة
بتواريخ محددة ،باإلضافة إلى وجود عالقة غير واضحة األسباب بين مورد المنظمة والميزة التنافسية ،باإلضافة
إلى وجود عالقات غير رسمية داخل المنظمة أو خارجها تفسر من خاللها تحقيق المنظمة للميزة التنافسية
باإلضافة إلى سمعة المنظمة.
 .3صعوبة تعويض المورد أو نقله لعدم وجود بدائل له.
 .4أن يتمتع بالديمومة إذ إن قابلية المنظمة على استدامة ميزتها التنافسية يعتمد على سرعة المؤسسات
المنافسة على تقليدها.
 .5استم اررية التطوير ،والتحسين والتجديد إذ إن بناء االستراتيجيات المستندة إلى مصادر متعددة ومتفاعلة
يجعل من عملية تقليد المنتجات على درجة عالية من الصعوبة ،األمر الذي يحملها تكاليف عالية بما يضمن
المحافظة عليها ،باإلضافة إلى كل ما سبق وجب التفريق بين المقدرة المميزة وهي ما تنجزه المنظمة بصورة
أفضل من منافسيها بينما الميزة التنافسية هي ما يميز المنظمة أو منتجاتها من وجهة نظر الزبائن؛ وألجل فهم
العالقة بين المصطلحين البد من التطرق إلى النقطتين اآلتيتين (رانية:(99 :2014 ،
أ -مدخل من الداخل إلى الخارج :تحويل المقدرة المميزة إلى ميزة تنافسية فإذا كانت المنظمة ذات مقدرة
استثنائية في زيادة رأس المال فعليها أن تستخدمه في توليد ميزة تنافسية(ما( أوفي المحافظة عليها.
ب -مدخل من الخارج إلى الداخل :وهنا بعد تحديد المزايا التنافسية التي ترغب بها المنظمة يتم تحديد المقدرة
المميزة المطلوبة لتحقيقها.
ويمكن القول أنه يمكن للمنظمات خلق ميزة تنافسية ،ولكن سرعان ما يقلدها المنافسون؛ وبالتالي تزول
الميزة التنافسية ،ولتحقيق هدفها ركزت على عرض خدمات جديدة ذات جودة عالية ،من خالل امتالك اإلدارة
العليا للخبرة والمعرفة واإلبداع ،وأدركت بذلك أن تحقيق الميزة التنافسية يكون بامتالكها أدوات المحاسبة الرشيدة
الحديثة التي تمكنها من وضع الحلول للمشكالت التي تواجهها دون الحاجة للجهات الخارجية ،ويتضح أن الميزة
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التنافسية هي مفهوم إداري استراتيجي يعكس الوضع التنافسي الجيد والمستمر للمنظمة بين منافسيها ،حيث يتم
تقديم منتجات ذات خصائص منفردة يكون معها العميل مستعداً لدفع أكثر أو تقديم منتجات ال تقل قيمة عن
منتجات المنافسين وبأقل األسعار ،وبهذا يعتبر تطوير الميزة التنافسية هدًفا استراتيجياً تسعى المنظمة لتحقيقه.
 3.2.2أهداف خلق ميزة تنافسية:
تسعى المنظمة إلى تحقيق أهداف من خلقها لميزة تنافسية تتمثل في التالي (أحمد وجمال)19:2015،

(عبد الرؤوف:)34:2007،

 .1خلق فرص تنافسية جديدة ،كما هو الحال بالنسبة لشركة ( )Motorolaالتي تعد أول من قام بابتكار
الهاتف المحمول ،وكذا الحال بالنسبة لشركة ( )Appleالتي كانت أول من قام بابتكار الحساب اآللي الشخصي.
 .2دخول مجال تنافسي جديد ،كدخول سوق جديدة ،أو التعامل مع فئة جديدة من الزبائن ،أو نوعية جديدة من
المنتجات والخدمات.
 .3تكوين رؤية مستقبلية جديدة لألهداف التي تريد المنظمة بلوغها وللفرص الكبيرة التي ترغب في اقتناصها.
 .4إيجاد ثقافة تركز بقوة على العمالء.
 .5تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين.
 .6تحسين المشاركة والمسؤولية المجتمعة.
 .7تحسين نوعية المخرجات.
 .8العمل على إيجاد بيئة تدعم وتحافظ على التحسين المستمر.
 .9تحقيق مستويات إنتاجية أفضل.
 3.2.3أنواع الميزة التنافسية:
حدد  Porterنوعين من الميزة التنافسية(أحمد وجمال:)19:2015،
تعريف ميزة التكلفة األقل ومصدرها :وتعني قدرة المنظمة على تصميم ،وتصنيع ،وتسويق منتج أقل تكلفة مقارنة
بمنافسيها؛ مما يؤدي إلى تحقيق عوائد أكبر ،ولتحقيق هذه الميزة فإنه البد من فهم األنشطة المضيفة للقيمة
للمؤسسة والتي تعد مصد اًر مهما لميزة التكلفة .
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ويتم تحقيق ذلك من خالل تملك التكنولوجيا األفضل ،ومصادر أرخص للمواد األولية ،واالستغالل
األفضل للطاقات اإلنتاجية ،وكفاءة العمليات التسويقية ،وفعالية نظم اإلنتاج ونظم الصيانة ،وكفاءة وفعالية
عمليات النقل والتخزين (البشتاوي و جريرة.)4:2015،
تمييز المنتج  :تعني قدرة المنظمة على تقديم منتج متميز وفريد وله قيمة مرتفعة من وجهة نظر المستهلك بما
تمتاز به من جودة عالية ،وخصائص فريدة للمنتج ،وخدمات ما بعد البيع ...إلخ (أحمد وجمال ،)20:2015،
وذلك من خالل الخصائص التي تتميز بها منتجات المنظمة ،والتي تؤدي بها إلى اكتساب ميزة تنافسية ،وتتمثل
هذه الخصائص في:
 .1الرسومات ومدى جاذبيتها وقدرتها على ترويج المنتجات وتواجدها في أكبر وأهم القطاعات السوقية.
 .2قدرة المنظمة على الحفاظ على ثقة زبائن المنتج من خالل البحث المستمر والدراسة الخاصة بسلوك
المستهلك وتطوير جودة المنتج وتحسينه الدائم.
 .3مدى صالحية المنتج والمتمثلة في قدرته على الحفاظ على صالحياته ألطول مدة ممكنة.
 .4تركيبة المنتج ومدى توفر أجزائه ،والتي تتكون من الشكل ،الحجم والمظهر الفيزيائي ،ومدى توفر األجزاء
المركبة له ،خاصة المنتجات الصناعية.
 .1الهيئة أو المظهر العام أو الخارجي للمنتج ،ويهتم بالنماذج التي تحقق مزايا عديدة للزبائن من راحة ورفاهية.

 .6مدى أداء المنتج للوظيفة المنوطة له ،بمعنى القيمة المضافة التي يقدمها والنتائج التي يحققها المنتج،
فوجود فرق يعتبر ميزة للمؤسسة التي تمتلك األحسن.

ومن وجهة رأي  Philippe Kotlerيمكن أن يكون تميز المنظمة في(احمد وجمال:)22-21:2015،

 .1التميز من خالل الخدمة المقدمة :وتتمثل في سهولة تقديم الطلبيات ،ومدة التسليم ،و النصائح واإلرشادات،
و خدمات ما بعد البيع .

 .2التميز من خالل العاملين :يمكن للمنظمة من خالل امتالكها لمجموعة من العاملين الذين يتميزون بمجموعة
من الخصائص ،أن تحقق ميزات تنافسية والتي يمكن ذكر أهمها(زيدان:)106:2005،
 -المصداقية والثقة الموجودة بين أفراد المنظمة.

 أسلوب االتصال بين أفراد المنظمة فيما بينهم ،ومدى التكامل المتواجد بينهم من جهة وبين المنظمة والزبائنمن جهة أخرى.

 -التقديم األفضل واألداء الجيد للمهام من الكفاءة ،الخبرة والقدرة التي يمتلكها العاملون.

 حسن المعاملة وكذا اللياقة خاصة من جانب الوكالء الموزعين عبر مختلف نقاط البيع ،والذين لهم عالقةعمل مباشر مع الزبائن.
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 .3التميز من خالل نقاط البيع :ويتحقق ذلك من خالل(زيدان:)106:2005،
 الحماية واألمن الذين تحظى بهما مختلف نقاط البيع. خبرة رجال البيع في مختلف مراكز التوزيع والبيع في تحقيق أفضل الصفقات. -األداء الجيد لرجال البيع ومدى تحقيق قيمة مرتفعة من المبيعات.

 .4التميز من خالل صورة المنظمة :ويتم ذلك من خالل(زيدان:)106:2005،
 -تاريخ المنظمة ومدى عمقه وثرائه ومدى غنى تقاليدها.

 -الرموز والتسميات التي تميزها عن باقي المنافسين ،كالقسم التجاري أو العالمة التجارية.

 وسائل اإلعالم المستخدمة في ترويج منتجاتها ومدى تمتعها بسمعة جيدة لدى الزبائن .خصوصا السمعيةوالبصرية منها.

 المحيط الفيزيائي للمؤسسة ،أي مدى شكل بناية المنظمة والدالالت التي يمكن أن توحي بها في ذهن الزبون. -األحداث واألعمال التي تقوم بها المنظمة التي تخرج عن الطابع االقتصادي؛ وذلك بالعمل على التمويل

واالستثمار في المجال الثقافي والرياضي ،أو القيام بأعمال خيرية وإنسانية مما يؤدي إلى إعطاء صورة وانطباع

حسن لدى المتعاملين.

ويمكن القول بأن تحسين نوعية المنتج يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التكاليف ،ولكن في واقع األمر يتبين أن بذل

الجهد في البحث والتطوير والرقابة من أجل تحسين الجودة من شأنه أن يؤدي إلى تقليل أخطاء إنتاج الخدمات
المصرفية وتقديمها ،مما يؤدي في النهاية إلى تخفيض تكلفتها.

 3.2.4مزايا الميزة التنافسية:

أبرز المزايا التي ستحققها المنشأة من امتالكها للميزة التنافسية تتمثل في اآلتي ( :كاظم)11:2014،

 .1تولد الحافز على التحسين المستمر واالستغالل األمثل لإلمكانيات والموارد الفنية والمادية والمالية والتنظيمية
والمعلوماتية الموجهة نحو الزبون والمحافظة على الميزة التنافسية أطول مدة زمنية من خالل تحقيق ما يلي:

أ -زيادة في القيمة المدركة لدى الزبون وتحسينها .

ب -زيادة قدرة الشركة على تحقيق التميز وتحسينه المستمر للتفوق على منافسيها .

 .2زيادة رضا الزبون ووالئه لمنتجات الوحدة االقتصادية لكي يعرقل محاوالت المنافسين لجذب هؤالء الزبائن .
 .3زيادة الحصة السوقية للوحدة االقتصادية من خالل تحسين أدائها على تقديم قيمة أكبر للزبائن .
 .4زيادة ربحية الوحدة االقتصادية وتعزيز مركزها التنافسي .

 .5تحسين مستوى اإلنتاجية والجودة في جميع أنشطة سلسلة القيمة.
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ويمكن القول بأن تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات المختلفة يتطلب تتبع العناصر الالزمة لذلك
وهي :خدمة المستفيد ،والسمعة الطيبة للمؤسسة ،واالعتراف وقبول اسم المنظمة  ،وموارد مالية لإلنتاج بتكلفة

أقل ،واتساع خط المنتج أو الخدمة لألنشطة بالتركيز على المستفيد والمعلومات المرتدة  ،وبحوث السوق.

 3.3مصادر الميزة التنافسية :
تتعدد مصادر الميزة التنافسية بالمنظمة والتي نحصرها في شقين الداخلية والخارجية (رانية:)101:2014،

 .1المصادر الداخلية :عادة تكون مرتبطة بموارد وقدرات المنظمة وأساليب التسيير المستخدمة نذكر أهمها:

أ -اإلبداع :أصبحت القدرة على اإلبداع مصد اًر أساسياً لتجدد الميزة التنافسية يصاحبها

عنصر الحفاظ على الجودة ومبدأ تخفيض التكلفة.
اً
ب -المعرفة :أصبحت المؤسسات الكبرى تستثمر بشكل كبير في المعرفة كمدخل استراتيجي لتحقيق الميزة
التنافسية باعتبار رسملة القيمة الحقيقية للمعرفة والكفاءة الداخلية أمر ضروري للمؤسسات ذات :المعامالت

الخاصة ،وبراءات االختراع والعالمات التجارية المتميزة وتجسد هذه المعرفة من خالل التكنولوجيا المكتسبة،
وأساليب اإلنتاج والتسيير المتطورة.

 .2المصادر الخارجية :تتشكل من متغيرات البيئة الخارجية للمؤسسة ومما يؤدي بالمنظمة إلى إيجاد فرص
ومي ازت التي يجب استغاللها كظروف العرض والطلب ،ومؤشرات التجارة الخارجية كسعر الصرف وغيرها.

 3.3.1أبعاد الميزة التنافسية :

تستطيع المنشأة أن تتمايز عن المنشآت األخرى المنافسة من خالل انفرادها في بعد أو أكثر من أبعاد الميزة

التنافسية والتي يمكن توضيحها كاآلتي (صالح:)91:2014،

 .1التكلفة :ويقصد بالتكلفة أنها قدرة المنشأة على التنفيذ بأقل التكاليف مقارنة بالمنافسين بهدف التحسين

المستمر لإلنتاج والرقابة على عناصر التكاليف.

 .2الوقت :وذلك يتحقق من خالل قدرة المنشأة على التكييف السريع ،وسرعة االستجابة لطلبات الزبائن وتقليص

وقت االنتظار ،وتسليم الطلبات في الوقت المحدد وسرعة التطوير.

 .3الجودة :تركز المنشآت على الجودة لتحقيق ميزة تنافسية فريدة؛ لضمان بقائها ونموها في السوق وفرصة
إلرضاء الزبون وذلك عند حصوله على منتج ذات جودة عالية ،ويجب على المنشأة أن تركز على االعتبار

االستراتيجي في جودة المنتج من خالل التحسينات المستمرة لمواكبة أذواق الزبائن المستقبلية ،فالزبون على
استعداد لدفع مبالغ أكثر مقابل حصوله على منتجات ذات جودة عالية.

 .4البيئة :وذلك من خالل تقديمها منتجات صديقة للبيئة ،وال تسبب في تلوث البيئة.
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 .5الخدمة :يقصد بها الخدمات التي تقدمها المنشأة وتتمتع بخصائص مميزة ،وتنفرد بها ،وتعجز المنشآت

األخرى عن مجاراتها.

 .6المرونة :ويقصد بها قدرة النظام اإلنتاجي على تقديم منتجات متنوعة تتالءم ورغبات الزبائن المتنوعة
واالستجابة السريعة.

 .1التسليم :يعد التسليم أحد أبعاد المنافسة البالغة األهمية التي تعكس قابلية المنظمة على تلبية متطلبات

زبائنها في الوقت المحدد ،فضالً عن تحقيقها للعديد من المنافع التي تنعكس على تعزيز موقعها في السوق

مقارنة بمنافسيها(عمر أغا ،)43:2010،إذ يمثل سرعة التسليم العنصر األساسي للتأثير السريع لمنتجاتها للزبائن
بشكل يسمح للتغيير بسعر منتجاتها) ،) Davis,et.al,2003:34ويرى () Chase, et al., 2001: 264

بأن سرعة التسليم هو المحدد المهم في قرار الشراء لدى الزبون ،وأشار ( Krajewski and Ritzman, 2005:
 )64بأن هناك ثالث أسبقيات لبعد التسليم تتعامل بالوقت هي (إسماعيل والطويل:(15:2008،

أ) سرعة التسليم :وتعني قابلية الشركة على تسليم المنتجات إلى الزبائن بأسرع وقت ممكن(اصنع المنتج

أسرع).

ب) التسليم بالوقت المحدد :ويعني تسليم طلبات الزبائن في الوقت المحدد لهم من قبل الشركة.

ت) سرعة التطوير :وهي سرعة تقديم منتج جديد وتقاس سرعة التطوير بالوقت بين توليد الفكرة وحتى التصميم
النهائي للمنتج وتقديمه إلى السوق .

 .8اإلبداع :هي أفكار تتصف بكونها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل المشكالت أو تطوير أساليب أو أهداف تعميق
رؤية أو إعادة تركيب األنماط المعروفة في السلوكيات اإلدارية في أشكال متميزة ومتطورة تدفع المنظمة إلى

األمام (الجرجري والعزاوي ،)15:2009 ،ويشير كل من ( )Kraijewski & Ritzman ,1999:135-137إن
المنظمات التي تعمل على اتخاذ اإلبداع ميزة تنافسية يتوجب عليها التنسيق مع قسم البحث والتطوير وتحقيق

أفضل استخدام لألساليب األمر الذي سوف يسهل أمامها عملية الحصول على المعلومات المرتبطة بمستلزمات

اإلنتاج ،ومن ثم تطبيقها للحصول على المنتجات الجديدة (السبعاوي والطائي.)20:2013 ،

 3.4خصائص الميزة التنافسية
عند الحديث عن خصائص الميزة التنافسية ال بد من التركيز في المقام األول على مسألة ديمومة الميزة التنافسية
وبقائها ،فالميزة تنتهي بمجرد قدرة المنافسين على تقليدها أو محاكاة ما تستند إليه ،وإذا ما أرادت المنظمة أن
تحافظ على الميزة التنافسية بجعلها أكثر استم اررية ،فيجب عليها تبني استراتيجيات تجعل عملية تقليد الميزة
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التنافسية التي قامت ببنائها شديدة الصعوبة ومرتفعة التكلفة بالنسبة للمنافسين ،ويمكن تلخيص خصائص
وصفات الميزة التنافسية كما يلي (قنديل ( )76:2008 ،التميمي والخشالي( )2004 :القطيني:)15:2012 ،

 .1نسبية؛ أي :تتحقق بالمقارنة مع المنافسين ،وليست مطلقة.
 .2تحقق التفوق واألفضلية على المنافسين.

 .3تنبع من داخل المنظمة وتحقق قيمة لها.

 .4تنعكس في أداء المنظمة ألنشطتها ،أو في قيمة ما تقدم للزبون ،أو كليهما.

 .5يجب أن يكون لها دور في التأثير في المشترين وإدراكهم لألفضلية فيما تقدمه المنظمة من منتجات (وسلع
وخدمات) وتحفزهم للشراء منها.

 .6تتحقق لمدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وتجديدها.

 .7ديناميكية :فما يعد اليوم ميزة تنافسية قد ال يصلح للغد ،وما قد يصلح في صناعة (ما) ال يناسب صناعات
أخرى.

ويمكن القول بأن حصول المنشأة على ميزة تنافسية يؤدي إلى نتائج عديدة أهمها :زبائن أكثر رضا

وقناعة بالمنشأة قياساً بالمنافسين ،مما يقلل تعرضهم لهجمات المنافسين ،وحصول المنشأة على حصة من
السوق من خالل قدرتها على تقديم قيمة أفضل للزبائن ،وزيادة في حجم المبيعات واألرباح بسبب ميزة حصة

السوق.

 3.4.1أسباب المنافسة :

من بين األسباب التي تدفع المنظمة إلى التنافس ما يلي (الزهراء:)31:2011،
 .1سهولة االتصاالت وتبادل المعلومات بين المنظمات المختلفة بفضل شبكة اإلنترنت.
 .2تدفق نتائج البحوث ،والتطورات التقنية ،وتسارع عملية اإلبداع ،واالبتكار .

 .3تحول السوق إلى سوق مشترين تميل القوة الحقيقية فيه لتكلفة العمالء الذين انفتحت أمامهم فرص االختيار،

والمفاضلة بين البدائل إلشباع رغباتهم ،وبأقل تكلفة ،ومن ثم تصبح المنافسة هي الوسيلة الوحيدة للتعامل في

السوق من خالل العمل على اكتساب وتنمية القدرات التنافسية.

 .4تعدد الفرص في السوق العالمي ،وضخامتها بعد أن انفتحت األسواق أمام حركة تحرير التجارة العمالية.

 3.4.2شروط فعالية الميزة التنافسية:

حتى تكون الميزة التنافسية فعالة يجب أن تكون(بودحوش)17-16:2008،
 .1حاسمة؛ أي :تمنح األسبقية والتفوق على المنافسين.

 .2إمكانية الدفاع عنها ،خصوصاً من تقليد المنافسين لها.
 .3مستمرة؛ أي :إمكانية استمرارها خالل الزمن.
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وتضمن هذه الشروط الثالثة مجتمعة فعالية الميزة التنافسية؛ ألن كل شرط مرهون باآلخر؛ حيث إن
شرط الحسم مرتبط بشرط االستمرارية وهذا األخير مرتبط بشرط إمكانية الدفاع ،فكيف لها أن تستمر وهي هشة
يمكن إلغاؤها ،وكيف لها أن تكون حاسمة وهي لم تستمر طويالً.

 3.4.3تحقيق الميزة التنافسية من خالل االرتباط مع الزبون:
إن معظم الوحدات االقتصادية التي ترغب في تخفيض التكلفة وتحقيق الجودة تحاول أن تتوصل إلى
ذلك عن طريق الخدمات أو المنتجات التي توفرها في بداية األمر؛ حيث كانت أفضل وسيلة لخلق الميزة
التنافسية هو وصول اإلنتاج إلى أقصى مستوى من الجودة ،أما في الوقت الحاضر فقد أصبحت هذه الميزة
مجرد البداية في مواجهة المنافسة في السوق ،وقد توصلت معظم البحوث إلى أن الوحدات االقتصادية التي تدار
بالزبائن قامت بتغيير نفسها بصورة كاملة بحيث تحولت إلى الشكل الذي يريده الزبون.
(الطائي والعبادي)264:2009 ،
من جهة أخرى
للتطورت التكنولوجية الهائلة في وسائل االتصاالت وسهولة انتقال المعلومات
ا
نظر
اً
أصبح الزبون في الوقت الحاضر أوسع معرفة وأكثر وعياً بخصائص وإمكانيات المنتجات المختلفة واألسواق

التي تباع فيها هذه المنتجات ،لذلك اختلفت وتنوعت متطلبات الزبائن من السلع والخدمات تنوعاً كبي اًر ،وكما
ازدت توقعاته وتطلعاته المستقبلية لما يجب أن تكون عليه هذه السلع والخدمات في المستقبل ،فيركز العمالء في
الوقت الحاضر على الحصول على السلع والخدمات الجديدة بأحسن جودة ممكنة وبأقل تكلفة ممكنة إضافة إلى

زيادة اهتمام الزبائن في الوقت الحاضر بالخدمات التي تقدمها الوحدات االقتصادية بعد البيع مثل :خدمات
الضمان والصيانة (حسين.)14-13:2000 ،

ويرى (كاظم )14:2014،أنه ألجل خلق ميزة تنافسية من خالل التفاعل مع الزبون البد أن توفر الوحدة

االقتصادية قيمة للزبون تتمثل بالمنافع التي يحصل عليها الزبون من المنتج أو الخدمة والتي يجب أن تكون
أكبر من تكلفة الحصول على هذه المنافع .

ويمكن القول أن الزبون في الوقت الحاضر ال يتصف بالوالء واالنتماء للسلع أو الخدمات المقدمة له

مثلما كان في السابق فما يطلبه العميل اليوم قد ال يطلبه غداً ،بمعنى آخر أصبح من الصعب التنبؤ بمتطلبات
واحتياجات الزبائن في الوقت الحاضر وأصبحت إدارة الوحدة االقتصادية تعاني من مشكلة المحافظة على

الزبائن الحاليين بسبب تغير االذواق وصعوبة الحصول على زبائن جدد لذلك أصبحت من اهتمامات وأولويات

الوحدات االقتصادية هي الحصول على رضا الزبون .
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 3.4.4جودة الميزة التنافسية:
تتحدد نوعية ومدى جودة الميزة التنافسية بثالثة ظروف (الزهراء:)37:2011،
 .1مصدر الميزة التنافسية.

 .2عدد مصادر الميزة التي تملكها المنظمة .
 .3درجة التحسين والتطوير المستمر في الميزة .

ويمكن قياس تنافسية المنظمة من خالل عدة مؤشرات أهمها ،الربحية ومعدالت نموها عبر مدة من

الزمن ،إضافة إلى استراتيجية المنظمة واتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خالل التصدير أو عمليات

التوريد الخارجي؛ وبالتالي قدرة المنظمة على تحقيق حصة أكبر من السوق اإلقليمي والعالمي.
 3.4.1مصادر الميزة التنافسية في المؤسسات المصرفية:

تتعدد مصادر الميزة التنافسية بالنسبة للمؤسسات المصرفية التي تتنافس فيما بينها على حصة السوق،

أو على تحقيق ربحية ومردودية أكبر ،أو جلب عمالء جدد ،مما يتطلب استغالل فرص جديدة متاحة في المحيط

الخارجي والداخلي للمؤسسة ،ويمكن للبنك التحسين من تقديم الخدمة المصرفية في ظل المنافسة من خالل عدة

أساليب (عباده:)15-14:2016،

أوالً :أن تكون الخدمات المقدمة من البنك للعمالء على أساس شخصي؛ أي :وكأن هنالك عالقة شخصية بين
البنك والعمالء ،ويتم هذا األمر من خالل نظام تسويقي بتوجه شخصي عال ،ويمكن تلمس هذه العالقة بشكل

مؤكد عند تعامل البنك مع شريحة منشآت األعمال والشركات ،والبنك ملزم في هذه الحالة بانتهاج سياسة القنوات
المباشرة ،والتي من خاللها تتأكد العالقة بين البنك والعميل  ،وتعتمد البنوك ضمن هذا اإلطار وبشكل كبير على

االتصاالت والعالقة الشخصية المباشرة بين البنك ممثالً في الشخص القائم بالعمل المصرفي والعميل ،وتترسخ

تلك العالقة من خالل اقتناع العميل واستعداده للتعامل مع البنك ،واستمرار تعامله معه يرتبط باالنطباع

الشخصي المتكون لديه نتيجة التعامل مع موظفي البنك واحتكاكه المباشر معهم ،ومن هنا فإن التسويق
الشخصي المباشر يقوم بدور مهم في تنمية العمليات المصرفية المتنوعة.

ثانياً :التدريب المستمر للعاملين في البنوك من خالل الدورات والبرامج التي تهدف بشكل مباشر إلى رفع مستوى

العامل في مجال تقديم الخدمات.

ثالثاً :اهتمام اإلدارات المسؤولة عن االستثمار في البنوك بالعمل على تحقيق أرباح للمستثمرين تفوق مستوى
أرباح البنوك األخرى في المتوسط وخصوصاً البنوك المنافسة؛ فقضية التسويق المصرفي تعتمد على ضرورة
تحقيق حالة من التوازن بين رضا العميل والربحية؛ فالربحية ال تتحقق إال من خالل إرضاء العميل.

رابعاً :تقديم خدمات للمحيط االجتماعي الذي يستمد البنك منه عمالءه ،فالبنك ومن خالل هذا الهدف قد يقدم
خدمات دون مقابل مادي بهدف كسب عمالء جدد أو لإلبقاء على قاعدة عمالئه.
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ويمكن القول بأن المنظمات تسعى إلى تحقيق الميزة التنافسية من خالل الحصول على خدمات ذات
جودة عالية ،حيث يمكن تطور المنظمات عبر تصميم منتجات أو خدمات جديدة وكذلك تكنولوجيا جديدة من
خالل استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة لتحقيق ذلك ،حيث تساعد هذه التطورات البنوك على القيام بتسهيل

العميالت المصرفية وتقليل نسب األخطاء وتحقيق ميزة تنافسية بين البنوك .

 3.4.6مداخل تطوير الميزة التنافسية في المصارف :

أدت الزيادة التنافسية إلى سعي البنوك على اختالف أنواعها إلى رفع الكفاءة وفعالية أدائها بهدف امتالك

الميزة التنافسية ،وذلك من خالل المداخل اآلتية (داسي:)5-4:2012،

أوالا :مدخل تلبية حاجات العمالء  :يتوقف نجاح البنوك في اختراق األسواق البنكية في ظل المناخ االقتصادي
الجديد على مدى إمكانية العمل باستمرار وباستعمال كل الوسائل التكنولوجية في تلبية حاجات العمالء التي
تتطور بشكل دائم ،وتتمثل فيما يلي :

أ -سرعة االستجابة في تلبية الحاجات :من خالل العمل على تقديم الخدمات البنكية ذات الجودة العالية في
الوقت والمكان المناسبين وبالسعر المناسب.

ب -ضرورة تقديم الخدمات بأساليب متطورة  :يعني قيام موظفي البنك بتقديم الخدمات بأساليب تستجيب
لرغبات وحاجات العمالء ،كالشباك الموحد ،أو مصرف الجلوس وغيرها من الخدمات.

ثانيا :مدخل تنمية وتطوير القدرات  :تعتبر مسألة تنمية القدرات من بين أهم العوامل التي تؤدي إلى تطوير قدرة

البنوك على تحقيق رضا العمالء وتلبية حاجاتهم كنتيجة لتقديم الخدمة األفضل ،والمتميزة دائماً ،وتتمثل تلك

القدرات في(داسي:)5:2012،

أ -المرونة :وهي قدرة البنك على تنويع خدماته وتسويقها في الوقت المناسب الذي يكون العمالء في حاجة
إليها ،كما أن مرونة التعامل مع المتغيرات التسويقية تساعد على تحسين سمعتها وصورتها لدى العميل وتعزز
والءه لخدماتها.

ب -اإلنتاجية :يؤدي االستثمار واالستغالل األمثل لألصول المادية والمالية والتكنولوجية والبشرية للمصارف
إلى زيادة اإلنتاجية ،وتحقيق أفضل المخرجات وأجودها بأقل تكلفة ممكنة ،مما يؤثر إيجابياً في ميزة البنك

التنافسية.

ج -الزمن :أدت التغيرات التنافسية المتالحقة إلى تغيير حيز التنافس ليشمل عنصر الزمن وتقليصه لمصلحة

العميل والبنك في الوقت نفسه.

د -الجودة العالية :بهدف البقاء في األسواق وتنمية الموقف التنافسي يلزم البنوك تبني وتطبيق مفاهيم إدارة
الجودة الشاملة الذي يضمن استم اررية الجودة العالية في الخدمات ،والوظائف والعمليات رغم تزايد الضغوط

التنافسية وشدتها.
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المبحث الثاني
إدارة الجودة الشاملة
 3.5تعريف الجودة:
تعرف الجودة في قاموس األعمال التجارية بأنها مقياس للتميز أو حالة من خلو المنتج أو الخدمة من
العيوب ،وأوجه القصور واالختالفات المهمة ،ويتم تحقيقه عن طريق االلتزام الصارم ببعض المعايير المتسقة
التي تحقق توحيد المنتج من أجل إرضاء العمالء أو متطلبات المستخدمين

(( (www.businessdictionary.com, 2013حمودة.)49-48:2014 ،

يرجع مفهوم الجودة إلى الكلمة الالتينية ()Qualitasالتي يقصد بها طبيعة الشخص أو الشيء ودرجة

صالحيته ،وكانت تعني قديماً الدقة واإلتقان (الدرادكة وشلبي ،)2002 ،ولتحديد مفهوم الجودة ال بد من
استعراض مجموعة تعاريف وضعها الرواد األوائل لهذا المفهوم وهي كاآلتي:

 .1أشار  kemnethsإلى أن (الجودة) تعني" :المالئمة للغرض أو االستعمال"( .الدرادكة وشلبي2002 ،

.)15:

 .2ويقول كروسبي Crosbyأن (الجودة) هي" :دقة متوقعة تناسب السوق بتكلفة منخفضة ،بمعنى مطابقة
االحتياجات (الخيرو.(182 :2005 ،

 .3كما تم تعريفها حسب جبران العبدي على أنها" :المطابقة للمواصفات ،وهي مسؤولية الجميع ورغبات

المستهلك هي أساس التصميم" (العبيدي.)30 :2009 ،

 .4أما (ارماند فيجينيوم) فيرى أن (الجودة) تتمثل في الرضا التام للعميل (العمر(202 :2005 ،

 .1ويعتبر (ديمينج)  Demingأن( :الجودة) "ينبغي أن تستهدف حاجات المستهلك الحالية والمستقبلية (بن

سعيد.")70 :1997 ،

من خالل استعراض التعاريف السابقة يمكن مالحظة أن هناك اختالفاً واضحاً في تعريف الجودة وأن
الجميع يقولون ذات الشيء ولكن بتعبيرات مختلفة ،وأن التعريفات المختلفة تتناول أبعاداً مختلفة في نفس
الظاهرة ،ومن ثم يبدو المنطق في وصف الجودة بأنها شاملة إذ تشمل جميع مجاالت النشاط في المنظمة.

(السلمي وعلي)129 :2002 ،

كما أنها تشمل أبعاد السلعة كافة أو الخدمة وعليه فإن تعاريف الجودة إنما تعتمد على الفلسفة التي

يمكن من خاللها جعل المنتج يحظى برضا الزبون ،وهكذا تطور مفهوم الجودة وحتى وصولها إلى مدخل إدارة

الجودة الشاملة .
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أيضا استحوذت الجودة على اهتمام العديد من المؤسسات  ،صغيرة كانت أم كبيرة  ،خدمية أم إنتاجية؛
لما لها من أهمية تتزايد يوماً بعد يوم باعتبارها مركب النجاة لمواجهة المنافسة الحادة التي تواجهها المنظمة
خاصة في السوق العالمية؛ فقدرة هذه المؤسسات على تقديم مستوى جودة عال يؤثر بشكل كبير على والء
عمالئها والمحافظة عليهم في الحاضر والمستقبل؛ ولهذا ظهرت فلسفة إدارة الجودة الشاملة التي حظيت باهتمام
الكثير من المفكرين والعلماء األمريكيين من أهمهم (إدوارد ديمنج) ،و(فيليب كروسبي) ،و(ارماند فيجينبوم)،
و(جوزيف جوران) ،والياباني (كاروا إيشيكاوا) ،وغيرهم حيث عملوا على تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة قائم
على مبادئ وأسس؛ وتأكيداً على فائدة هذا النظام فإن قائمة أكبر مئة مؤسسة تحتوي على ثالث وخمسين
مؤسسة يابانية تستثمر هذه الفلسفة في تحسين جودة منتجاتها وخدماتها ،ونتاجاً لنظام إدارة الجودة الشاملة
ظهرت المنظمة العالمية للمعايير ال ـ  ISOوالتي عملت على وضع معايير ومواصفات محددة .
(حميدي)31:2014،
ويمكن القول أن الجودة هي :األداء المتميز والمطابقة للمواصفات والخصائص التي يجب أن تتوفر في
المنتج أو الخدمة؛ لتلبية احتياجات الزبائن كافة وتوقعاته مثل :حسن المعاملة ،والسعر ،والخدمات اإلضافية،
وتقديم المنتج أو الخدمة في الوقت المطلوب ،وهذا يحدث من خالل إبعاد العيوب واألخطاء وعدم تكرارها،
االستمررية؛ وذلك بمواجهة التحديات الشديدة وكسب رضا
ا
وتهدف الجودة إلى تحسين األداء والمحافظة على
العمالء.

 3.6مفهوم إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management:TQM
ولد مفهوم الجودة وتحسينها بمعناه الحديث في اليابان ،وذلك مع بداية العقد الخامس من القرن العشرين،
ثم انتشر بعد ذلك في شمال أمريكا ودول أوروبا الغربية ،إلى أن أصبح موضوع العصر ،حيث تجسد في نهج

إداري حديث ،أطلق عليه تسمية إدارة الجودة الشاملة ،فقام بتطوير مفهوم اإلدارة القديم ،ليتماشى مع التوجيهات

الحديثة والمعاصرة ،التي تؤكد على تحقيق الجودة العالية لكسب رضا العمالء( ،عقيلي ،)12:2001 ،ويرجع
أساس إدارة الجودة الشاملة إلى اعتماد منظومة عمل متكاملة ،يتم رفع كفاءتها بحيث يصبح المنتج أو الخدمة

أم اًر طبيعياً ناتجاً عن جودة األساليب المستخدمة في العمل ونظمه الحاكمة )،) Bannker, Majer,2005:65
وتعد اليابان الدولة األولى التي طبقت هذه النظريات حتى شعرت الدول الغربية بأن هذا التفوق الياباني ظهر
بصورة جديدة وأصبح يهددها اقتصادياً (ألشنبري( )13:2002،الوادي و الزعبي.)13:2011،
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وتعرف إدارة الجودة الشاملة أيضاً بأنها نهج تستخدمه المنظمات لخدمة مصالحها المتغيرة دائماً من

احتياجات العمالء ،وتوليد األرباح ألصحاب المصلحة فيها (القحطاني.)80،2010،

وقد عرف ( ) Weygandt, et, al., 2012إدارة الجودة الشاملة :بأنها أنظمة تسعى للتخفيض من

عيوب المنتجات التامة الصنع بهدف التوصل لمستوى الالعيوب في المخرج النهائي ،سواء أكان منتجاً أو

خدمة ،وهذا ما أطلق عليه (كروسبي) مصطلح (  ) Zero Defectوتحسين كل األبعاد أو المكونات في سلسة
القيمة للمنتج ،بهدف إرضاء الزبون وكسب زبائن جدد (أبو حمام.)48:2013،

وعرفت أيضاً بأنها "ثورة إدارية جديدة وتطوير فكري شامل وثقافة تنظيمية جديدة ،وهي أيضاً "مدخل

شامل بمعني أنه يشمل كل القطاعات والمستويات ووظائف المنظمة بهدف التحسين المستمر في القدرة التنافسية

للكفاءة والمرونة للمنظمة كلها وتعتمد على التخطيط ،والتنظيم وتحليل كل نشاط في المنظمة ويقوم على فرق
العمل لتحسين الجودة باستمرار ،وليس العمل المتقطع ،كذلك يمكن القول بأن إدارة الجودة الشاملة هي مدخل
يعتمد على الرقابة الذاتية بديالً عن الرقابة الخارجية حيث أن الجودة ال تفرض على اإلنسان ولكنها تتبع منه

(القحطاني.)79:2010،

أما ( )Stevenson,2005:398فيوضح بأنها الفلسفة التي تستند إلى مشاركة األفراد العاملين كافة في

المنظمة في التحسين المستمر للجودة ،وتحقيق رضا الزبون ،ويشير كل من( &Psychogios

 )Priporas,2007:41أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يمثل المدخل التنظيمي الشامل لمقابلة احتياجات الزبائن

وتوقعاتهم ،ويضم هذا المدخل مشاركة جميع المديرين والعاملين باستخدام الطرق الكمية لتحسين عمليات

المنظمة ،والمنتجات والخدمات ،وقدم معهد الجودة الفيدرالي تعريفاً للجودة هو أنها" :القيام بالعمل بشكل صحيح
ومن أول خطوة مع ضرورة االعتماد على تقييم العمل في معرفة مدى تحسين األداء ،وأعطت رابطة الجودة

البريطانية ) )BQAاسم مختصر لرابطة الجودة البريطانية .British Quality Association

وإلدارة الجودة الشاملة ثالثة مفاهيم ،يركز المفهوم األول على الصفات النوعية الهادئة والتي تتضمن عناصر

مثل التركيز على خدمة الزبائن ،والثقافة بوصفها ميزة ،والعمل الجماعي ،وتدريب وإشراك األفراد العاملين.

أما المفهوم الثاني فيضم جوانب اإلنتاج مثل القياس المنظم والسيطرة على العمل ،ووضع المعايير للحصول على

أداء واستخدام اإلجراءات اإلحصائية؛ لتحقيق الكمية ،أما الثالث فقد يجمع بين التعريفين السابقين ليوضح بان

مفهوم إدارة الجودة الشاملة هو مجموعة من التقنيات واإلجراءات التي ينبغي استخدامها من أجل خفض أو

القضاء على االختالفات في عملية اإلنتاج(( ) Brynnum,2006:4السبعاوي والطائي.)9-8:2013،

أشار (السمان( ) 2008 ،السمان (12:2012،إلى أن التصنيع الرشيد يهدف إلى إلغاء الهدر ،وهذا

بدوره يشجع االبتكار والجودة العالية؛ وبما أن هناك حاجة إلى أنظمة إدارة الجودة إلسناد التصنيع عالي الكفاءة،

فإن أنظمة اإلنتاج يجب أن تترافق مع أنظمة الجودة لتحقيق مزيد من كفاءة التحسين ،وربط هاتين الفلسفتين من
72

شأنه أن يخلق فكرة موحدة للتحسين المستمر ،وتصبح أداة قوية لمهاجمة المشكلة ،وتنجز أكثر بكثير من ما
يستطيع أي من النظامين إنجازه لوحده.

تعرف إدارة الجودة الشاملة بأنها أسلوب إداري متطور ،يسعى لتحسين وتطوير مستوى أداء المؤسسة

وأفرادها؛ بنية االستمرار بتقديم السلع والخدمات بأعلى جودة وأنسب تكلفة؛ لكسب رضا العمالء والمستهلكين من

جهة؛ وتحقيق األهداف الخاصة بها من جهة أخرى (محفوظ.)45: 2014 ،

معظم هذه التعريفات تظهر أن الجودة الشاملة ال تنحصر على جودة مواصفات السلعة أو الخدمة فقط،

وإنما تشمل جودة كل العمليات وأنشطة ومراحل العمل بتكامل جهود كل أفراد المؤسسة.

لذلك ترى الباحثة :أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة لدى المصارف تعرف بأنها نظام إداري متكامل يشمل

كافة األنشطة والعمليات التي تحقق احتياجات وتوقعات العمالء الحالية والمستقبلية ،ويتم ذلك بتكامل وتظافر
جهود جميع العاملين على اختالف مستوياتهم للعمل على التحسين المستمر للخدمات المصرفية واإلبداع في

مناحي العمل كافة ،وبما يضمن الوصول إلى األداء التنظيمي المتميز ،وأن أدوات المحاسبة الرشيدة تعتمد على

إدارة الجودة الشاملة؛ وذلك لتقليل الهدر واالرتقاء بمستوى الجودة المطلوبة الستباق توقعات الزبائن ،والجدول

التالي يوضح االختالف بين نمط المؤسسات التقليدية ونمط المؤسسات التي تتبع إدارة الجودة الشاملة:
جدول رقم ()3.1

مقارنة بين نمط المؤسسات التقليدية ونمط المؤسسات التي تتبع إدارة الجودة الشاملة
االختالف
الغرض من

المؤسسات التي تتبع إدارة الجودة الشاملة

المؤسسات التقليدية

-خلق مؤسسة متقدمة ،ويقوم الموظفون أو العاملون بالتعاون

تنمية العائد, ،تضخيم ثروة المؤسسات

والمشاركة في تحقيق متطلبات المستفيد أو العميل و تحقيق

العمل

الربح أيضاً.

المستفيد أو العميل هو السوق و يتواجد لشراء المستفيد هو المحور األساسي لوجود المؤسسة وبناء عليه يتم

دور
المستفيد أو

اتخاذ ق ارراتها

المنتج أو االستفادة من الخدمة المقدمة له.

العميل

دور المدير
أو اإلدارة

-الرؤيا المستقبلية ونماذج القيم للمستفيد وتحسين الجودة.

 -تقرير ما يجب تقديمه من خدمة أو منتج.

 -وضع االستراتيجية واألهداف وأخذ الق اررات -تطور العاملين من خالل التعليم ،وبناء الفريق ،والتدريب،

العليا والتحكم في التكلفة من خالل استهالك الموارد و واتخاذ الق اررات للفرق واألفراد جماعية وال فردية.
التحكم في األسعار.

-التوجيه والرقابة ألداء العاملين لتحقيق األهداف.

االختالف
غرض

العاملين

اآلخرين

تطوير الموارد البشرية.

المؤسسات التي تتبع إدارة الجودة الشاملة

المؤسسات التقليدية

-فهم الرؤية المستقبلية والنظام ومعرفة دورهم بهما.

-اتباع التعليمات و تأدية عملهم.

-تعلم كل شيء عن العميل و فعل كل ما هو مناسب

مقابلة األهداف الموضعية من قبل اإلدارة. -عملية اتخاذ الق اررات تكون لإلدارة فقط.

إلرضائه.
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-الفخر بالعمل وبناء الجودة.

 -مراقبة الجودة للقائمين بعملية الفحص.

البحث باستمرار عن طرق تحسين وتطوير العملياتوالخدمات أو المنتجات.

النتائج

 -منظور ربحي قصير األجل.

 -توجه الرؤية طويلة األجل في عملية اتخاذ القرار.

 -المنتج أو الخدمة هو الذي يوجه الشركة.

الحاجة للعمالء هي التي توجه المؤسسة.-التطوير والتحسين المستمر للمنتج أو الخدمة المقدمة

للعميل.

المصدر (:الشافعي ,معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة ,دار الوفاء ,الرياض ,الطبعة األولى , 2006ص) 102-101-

 3.6.1أهداف إدارة الجودة الشاملة :

تسعى المؤسسة من خالل تبنيها لنظام إدارة الجودة الشاملة إلى تحقيق العديد من األهداف يمكن إيجازها فيما
يلي (الكردي: )2012،

 .1خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر.
 .2متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات .

 .3تقليل المهام والنشاطات الالزمة لتحويل المدخالت (المواد األولية) إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة

للعمالء.

 .4تعليم اإلدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتها إلى أصغر حتى يمكن السيطرة عليها.
 .5تعلم اتخاذ الق اررات استنادا إلى الحقائق ال المشاعر.

 .6زيادة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من شكاويهم.
 .7خفض التكاليف :إن الجودة تتطلب عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول مرة وهذا يعني تقليل

األشياء التالفة ،أو إعادة إنجازها؛ وبالتالي تقليل التكاليف.

 .8تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للعميل :فاإلجراءات التي وضعت من قبل المؤسسة إلنجاز الخدمات

للعميل تركز على الرقابة وعلى األهداف والتأكد من تحقيقها؛ وبالتالي جاءت هذه اإلجراءات طويلة وجامدة في
كثير من األحيان مما أثر تأثي اًر سلبياً على العميل.

 .9تحقيق الجودة :وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء ،وإن عدم االهتمام بالجودة يؤدي

لزيادة الوقت ألداء وإنجاز المهام ،وزيادة أعمال المراقبة؛ وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين من هذه الخدمات .

كما تهدف إدارة الجودة الشاملة أيضاً إلى تحسين اإلنتاجية ورضا المستفيد وتقديم أجود الخدمات له من خالل
التحسين المستمر للعمليات داخل المؤسسة فضال عن رضاً الموظفين وتهيئة المناخ المناسب لهم بجانب خلق

بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر (حميدي)39:2014،
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 3.7الفوائد المترتبة على التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة:
ينظر إلى إدارة الجودة الشاملة على أنها قاطرة عظيمة للتغيير إلى األفضل ،و مقياس أساسي للمفاضلة
بين المؤسسات ،حيث اعتمدت في الكثير من المنظمات ألهميتها االستراتيجية الفائقة؛ مما زاد من فاعليتها ومن

قدرتها على البقاء في السوق التنافسية؛ فتطبيق إدارة الجودة الشاملة في منظمة األعمال يحقق عدة فوائد أهمها:

(مصطفى ،)51 :2011 ،و(يوسف ،)5 :2007 ،و(العزاوي ،)68 :2005 ،و(صباح،)58 :2008 ،
و(روازقي:)66 :2008 ،

 .1تحسين في الربحية والقدرة على المنافسة.
 .2زيادة الفعالية التنظيمية.
 .3كسب رضا المجتمع.

 .4تقوية المركز التنافسي للمنظمة .
 .5المحافظة على حيوية المنظمة .

 .6العمل على زيادة الكفاءة أثناء العمل وتخفيض األخطاء الخاصة بالتشغيل ،وزيادة شهرة المنظمة.
 .7أنها تحدث طفرة إنتاجية حيث يستخدم العاملون الوقت على نحو أكثر كفاءة .
 .8تسهل الجودة الشاملة تصميم منتجات جديدة .

 .9ينتج عن الجودة الشاملة رضا الزبون من خالل توفير منتجات تعاني حد أدنى من االنحرافات( :تقليص عدد
المنتجات التالفة التي تصل إلى الزبون ) .

 3.1.1دواعي استخدام نموذج إدارة الجودة الشاملة:
هناك مجموعة من العوامل التي تدفع المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها الصناعية والخدمية لتبني
نموذج إدارة الجودة الشاملة من أهمها ما يلي( :ميا ،) 56: 2000 ،و(محفوظ:)47:2014،

نظر للتطورات العلمية والتقنية السريعة ازداد
 .1تزايد عدد المؤسسات والشركات واحتدام المنافسة فيما بينها؛ ًا
عدد المشاريع ،وتنوعت المؤسسات الصناعية والخدمية ،مما أدى لزيادة حدة المنافسة فيما بينها ،فبرزت أهمية
نموذج إدارة الجودة الشاملة في رفع مستوى أداء المؤسسة وأفرادها ،وزيادة قدرتها التنافسية من خالل تقديمها سلع

وخدمات تمتاز بمستوى عال من الجودة والكفاءة والفعالية.

 .2ازدياد مستوى وعي المستهلك وثقافته :جاءت أيضاً أهمية نموذج إدارة الجودة الشاملة؛ بسبب ازدياد وعي

المستهلك وارتفاع مستوى ثقافته؛ وإدراكه للتمييز بين المنتجات ذات الجودة العالية والمنتجات الرديئة التي ال
تشبع حاجاته أو رغباته.
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 3.1.2الفوائد المحققة إلدارة الجودة الشاملة من تجارب المنظمات اليابانية:
وفيما يلي يمكن بيان أهم الفوائد المحققة من تجارب المنظمات اليابانية التي أثبتت تمي اًز واضحاً في

نتائجها من خالل تطبيقها لمفاهيم إدارة الجودة الشاملة ( روازقي:)66:2008 ،

 3.7.2.1زيادة اإلنتاجية و تخفيض تكاليف الجودة:

في المنظمات اليابانية فإن الجهود تتركز على ما قبل اإلنتاج (الشراء ،والهندسة ،والتموين) وعلى اإلنتاج
بما يؤدي إلى جودة جيدة ،مع تقليص واضح في أنشطة الفحص وإعادة العمل وما يتوافق مع ذلك من تخفيض

كبير في التكلفة ،كما أن المنظمات اليابانية ترى أن تحسين الجودة يمثل نشاطاً مستم اًر بهدف تخفيض التكلفة،
ومن ثم تحسين المنافسة ،على عكس المنظمات األمريكية التي ترى أن هناك مستوى مثالياً للجودة ينبغي عدم
تجاوزه ،ألن الزبائن لن يدفعوا للمستوى األعلى منه.

وفي دراسة أجراها (ديفيد جارفين) ( )David Garvinفي عدد من الشركات لصناعة أجهزة تكييف

الغرف ،الحظ أن منتجات الشركات اليابانية ذات جودة أعلى من منتجات الشركات األمريكية رغم أن التكاليف

التي تتحملها الشركات اليابانية أقل بكثير مما تتحمله شركات الواليات المتحدة األمريكية.

 3.1.2.2زيادة الحصة السوقية :

لقد أسهمت األنشطة المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة إلى زيادة الحصة السوقية للمنظمات اإلنتاجية
والخدمية بشكل كبير ،ولقد صرحت شركة (تويوتا) بأنها من خالل تطبيق فلسفة الجودة الشاملة حققت مبيعات
تقدر بحوالي خمسة ماليين سيارة سنة ( (1986في حين أن مبيعات البلد كله كان ال يتجاوز مليونين في سنة
( 1970روازقي.)68:2008 ،

 3.1.2.3تحقيق منافع و وفرات متعددة :

يشيد المجتمع الدولي بالتقدم والتفوق الذي حققته المنظمات اليابانية من حيث جودة ووفرة إنتاجها ،فلقد

أظهرت الدراسات تمتع المنتجات اليابانية بميزة تنافسية مطلقة في مجال جودة المنتج وسعره وخدماته وإنتاجية
المنظمة ،أدت إلى اكتساحها لألسواق الدولية وعلى حساب بقية الدول ،وذلك نتيجة تبنيها لمدخل إدارة الجودة
الشاملة.

يرى (روازقي )69:2008 ،أن تحسين الجودة في المنظمة يصاحبه في الغالب تخفيض في التكاليف

وتحسين طرق العمل ،و ذلك باالستخدام األمثل للمواد المتاحة ،وتحسين العمليات أو الحصول على معدل أكبر

من المخرجات باستخدام نفس المدخالت نتيجة للحد من مصادر الهدر في المنظمة.

ويمكن القول بأن إدارة الجودة الشاملة هي حجر األساس للمنظمات المصرفية ،ويتضح أن تحسين

الجودة في المنظمة يؤدي إلى القضاء على جميع أنواع الهدر؛ مما ينعكس باإليجاب على زيادة اإلنتاجية

والحصول على حصة سوقية جديدة؛ وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية في السوق ،وخلق فرص عمل أكثر؛ حيث تقوم
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اإلدارة العليا في المنظمات بالتحسين المستمر في العمليات المصرفية وتقديم المعلومات المطلوبة ومشاركة
العاملين في تحسين أداء األنشطة الصناعية على أحسن حال.

 3.1.3المبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة :

إن إدارة الجودة الشاملة فلسفة حديثة تأخذ شكل نهج أو نظام إداري شامل ،وسعى هذا النهج الجديد

الشامل من أجل تحقيق غايته ،على قاعدة تدعى( :العمل الصحيح من دون أخطاء من المرة األولى ) (عقيلي،

 ،)31:2001وهذا يستوجب استخدام مجموعة من المفاهيم الحديثة ،وتبني عدد من المبادئ أبرزها( :أبو حمام،

)50-49،2013

 .1دعم اإلدارة العليا :إذ تبدأ الخطوة األولى للتطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة بدعم اإلدارة العليا الحقيقي
وااللتزام بها) :الصواف وصالح ) 56 : 2007 ،؛ أي :ضرورة اهتمام اإلدارة العليا بالعمل على تحسين نوعية
وجودة الخدمات المقدمة أو السلع المنتجة ،وكذلك ضرورة إدراك اإلدارة العليا والعاملين بها لما ستحققه عملية

تطبيق إدارة الجودة من حيث الترشيد وزيادة األرباح وتوفير الدعم للمنظمة اإلدارية ومن ثم دعم اإلدارة
واستم اررية نجاحها ،إن تبني اإلدارة العليا وحماسها لمفهوم إدارة الجودة الشاملة ودعم تطبيق هذا المبدأ ،وتحديث

وتطوير متطلبات التطبيق يعد حجر األساس في نجاح المنظمة ،ونجاح األفراد ،ونجاح تطبيق مفهوم إدارة
الجودة الشاملة (اللوزي.)3:2004 ،

 .2التحسين المستمر :يعد مبدأ التحسين المستمر أساساً مهما تميزت به فلسفة إدارة الجودة الشاملة عن أنماط

العمل السابقة ،فهي األنشطة المعتمدة في الشركة لزيادة كفاية عمليات الجودة وفاعليتها لتقديم منافع إضافية إلى
الشركة وزبائنها ).)Pritchard,1996

 .3التخطيط االستراتيجي :وضع الخطط بصورة مستمرة لتحسين مستوى الخدمة  :ال تقل عن أهمية أي من
وظائف اإلدارة األخرى؛ إذ يمثل التخطيط الناجح بقاء واستم اررية التنظيمات من خالل عمليات التنبؤ المدروس
والمنظم للمستقبل ،ووضع التقديرات واالحتماالت بناء على أسس علمية ،وتحديد البرامج المراد انجازها بما
يتماشى مع قدرات التنظيم واتخاذ الق اررات الرشيدة ،ومن ثم البد من التخطيط المستمر لتحسين جودة ونوعية

الخدمات المقدمة بشكل يساعد اإلدارة على تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة ،والعمل على وصول اإلدارة إلى
أهدافها وفقاً لألسس العلمية من خالل االستخدام والتوزيع األمثل للموارد المتوفرة (اللوزي.)4:2004،
 .4التدريب :فمن الخطأ تطبيق إدارة الجودة الشاملة دون تدريب مسبق لكافة المستويات اإلدارية؛ حيث أن
التدريب هو وسيلة ذات كفاءة تضمن إكساب األفراد العاملين المهارات والقدرات الالزمة لتطوير وتحسين الجودة

في العمل ( .)Roumi, et, al., 2012

 .5استخدام الحقائق أساس ا التخاذ الق اررات :إن تكامل التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة يتمثل بالمعلومات

ذات الصلة التي تتوفر لإلدارات العليا ،بما يعزز عملية صنع الق اررات ،التي تستند إلى الحقائق الفعلية التي يتم
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الحصول عليها من مختلف الجهات في الشركة؛ مما سيحقق قاعدة معلوماتية مهمة تستطيع الشركة الرجوع إليها
عند الحاجة في اتخاذ الق اررات المهمة؛ مما يجعل المعلومات أساساً مهماً في فلسفة إدارة الجودة الشاملة

(. )Cliar,1997

 .6الوقاية من األخطاء قبل وقوعها :وتفعيل هذا المبدأ يتطلب استخدام معايير مقبولة لقياس جودة المنتجات
والخدمات أثناء عملية اإلنتاج ،بدالً من استخدام مثل هذه المعايير بعد وقوع األخطاء ( . (Jablonski, 1991
 .7التركيز على الزبون :يرى البعض أن الزبون هو من أهم األصول ألية شركة ،ويرتبط رضا الزبون الدائم
بالضرورة بنجاح وتميز الشركة .

 .8مشاركة األفراد العاملين :تستند فلسفة اإلدارة الحديثة اليوم على أساس أن أهداف الشركة تتحقق مع اآلخرين
ومن خاللهم؛ لذلك فإنه من الضروري على اإلدارة العليا العمل على توضيح رؤيتها تجاه الجودة الشاملة ،وإشراك

العاملين في صياغة الطرق المناسبة لتطبيقها ،لتضمن بذلك إيمانهم بهذه الرؤيا وتبنيهم لها ( & Robbins
 ،)Coulter, 2005حيث إن مشاركة العاملين تمثل مبدأ إدارياً صحيحاً لدعم المسؤوليات والصالحيات الخاصة
بضمان جودة المنتجات عن طريق إمداد األفراد العاملين بمزيد من السلطة والسيطرة على وظائفهم وحث الجميع

على المشاركة في حل المشكالت المتعلقة بالجودة ).(Krajewiski and Ritzman, 1999: 335

 3.8معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة :
تمر إدارة الجودة الشاملة بالعديد من المعوقات التي تعوق تطبيقها ويمكن عرضها كاآلتي (صباح:)59:2008،
 - 1عدم قدرة اإلدارة الوسطى على تفهم األدوار الجديدة وفق إدارة الجودة الشاملة وإحساسهم بأن فلسفة الجودة

الشاملة ستفقد العاملين قوتهم في إنجاز العمل.

 - 2التركيز على الفعاليات الداخلية للجودة واالهتمام بها؛ لكونها مهمة في األداء الرئيس للجودة على حساب
االهتمام بحاجات الزبائن الخارجية ورغباتهم.

 - 3تشكيل فرق عمل متعددة وكثيرة ،وعدم توفير الموارد ،واإلدارة المطلوبة بما يضمن نجاحها.
 - 4بناء برامج ممتازة للجودة دون إجراء تعديالت بما يتناسب مع خصائص المنشأة.
 - 5ضعف الربط بين أهداف الجودة والعوائد المالية.

 - 6عدم وجود كفاءات بشرية مؤهلة لتقوم بتطبيق نظام الجودة الشاملة.
 - 7عدم وجود نظام فعال لالتصاالت والتغذية العكسية.

- 8عجز اإلدارة العليا عن توضيح التزامها بإدارة الجودة الشاملة.
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 3.1.1صعوبات وعوائق تطبيق إدارة الجودة بالبنوك:
رغم النجاح الذي حققته العديد من البنوك في تطبيق إدارة الجودة الشاملة وما حققته من فوائد ومزايا ،إال
أن الكثير من هذه البنوك التي شرعت في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،القت الكثير من المعوقات والصعوبات
التي أدت إلى فشل بعضها ،وعدم تحقيق األهداف التي كانت ترجوها من وراء هذه العملية ،وفيما يلي عرض
ألهم المشاكل والصعوبات التي تعيق التطبيق الناجح لمدخل إدارة الجودة الشاملة بالبنوك:
(حميدي)279-277 :2014 ،
 3.1.1.1ضعف التزام اإلدارة العليا:
حيث إ ن القيادات اإلدارية في العديد من البنوك تتخلى عن االلتزام بهذا المنهج في المراحل األولى

لتطبيقه ،اعتقاداً منها بأنه يمكن تطبيقها بمعزل عن القيادة اإلدارية العليا ،وهذا االعتقاد يكون عائقاً مهماً من
عوائق تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالبنك.

 3.8.1.2مقاومة التغيير وعدم استجابة بعض العاملين بالبنك

 3.1.1.3التغير الدائم في القيادات اإلدارية وارتفاع معدل دوران العمالة داخل البنك:
إن التغير الدائم في القيادات اإلدارية ال يمنح الفرصة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة؛ ألن هذا

المدخل يعتمد على االستقرار والثبات والوضوح في األهداف والسياسات ،واإلحاطة الكاملة من قبل القيادات
اإلدارية .

 3.1.1.4استعجال النتائج والتركيز على األهداف قصيرة األجل:
من المشاكل التي تقف أمام تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالعديد من البنوك أن نتائج ،وفوائد اعتماد

مدخل إدارة الجودة الشاملة بالبنوك ال تظهر في األجل القصير ،لكن بعض البنوك تستعجل نتائج ظهور نتائج
هذا المنهج؛ مما يؤدي إلى عدم نجاح تطبيقها إلدارة الجودة الشاملة بالبنك.

 3.1.1.1التركيز على أساليب معينة:

قد تقوم بعض البنوك بالتركيز على أسلوب محدد من أساليب إدارة الجودة الشاملة تم تطبيقه بنجاح في

مؤسسات أو بنوك أخرى ،اعتقاداً منها أنها ستنجح كذلك في تطبيقه ،ولكن في الحقيقة ليس هناك أسلوب بعينه
يضمن تحقيق الجودة العالية في خدمات البنك ،بل يجب النظر إلى إدارة الجودة الشاملة على أنها نظام متكامل،
وهذا يعني أنه ال يوجد منهج معين إلدارة الجودة الشاملة يناسب جميع المؤسسات أو جميع البنوك ،فربما كانت

هناك نشاطات محددة خاصة بالجودة تناسب بعض البنوك ،أكثر من غيرها ،لذلك ينبغي على مسؤولي البنوك

عند تأس يسها لبرنامج الجودة ،أن تأخذ بعين االعتبار مالئمة هذا البرنامج لألوضاع الراهنة ،والبيئة التنافسية
للبنك ،بحيث يتناسب مع ثقافته وإمكاناته.
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وفي هذا الصدد فقد حدد (ميهوب سماح) لمجموعة من العقبات التي تحول دون نجاح تطبيق إدارة
الجودة الشاملة بالبنوك والتي تمثلت فيما يلي (سماح:)9-8 :2010 ،

 -تعجل البنوك في توقع نتائج التطبيق دون بذل الجهود الضرورية لتطبيق النظام.

 االستخدام السيئ للطرق اإلحصائية مما يؤدي إلى التحليل غير السليم للبيانات؛ مما يترتب عليه الوصول إلىنتائج خاطئة ومضللة.

 -انخفاض مستوى مهارات العاملين بالبنك.

 -البدء في تحقيق نظام إدارة الجودة الشاملة دون تهيئة المناخ المناسب لها.

 -تأثر البنك ببعض الق اررات الناتجة عن العوامل السياسية والتي تؤثر في اتخاذ الق اررات .

تقليد ومحاكاة بنوك أخرى دون القيام بدراسات مناسبة للبنك محل تطبيق إدارة الجودة الشاملة. -ضعف االتصال بين العاملين والعمالء في البنوك.

 -عدم توضيح األهداف المرجوة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالبنك.

ويمكن القول بأنه يجب على المنظمات األخذ باالعتبار والتخلص من هذه المعوقات والصعوبات التي تعيق

العمليات اإلنتاجية واستمرارها بشكل جيد .
 3.1.2مراحل تطبيق وتنفيذ إدارة الجودة الشاملة :
يتضمن تنفيذ خطط وبرامج إدارة الجودة الشاملة مراحل أساسية هي (اللوزي:)11 :2004 ،
 -1مرحلة اإلعداد :وفي هذه المرحلة يتم التأكد من فريق العمل ،وقدرته على تنفيذ المهام بخصوص تطبيق
إدارة الجودة الشاملة ،من حيث المهارات والكفاءات والتدريب ،كما يتم في هذه المرحلة وضع الخطوط المستقبلية
لسير العمل واإلجراءات.
 -2مرحلة التخطيط :وفي هذه المرحلة يتم التخطيط لتنفيذ برنامج الجودة الشاملة حيث يتم استخدام المعلومات
التي تم جمعها خالل مرحلة اإلعداد في عملية التخطيط لمنهجية التنفيذ .
 -3مرحلة التنفيذ :وفيها يبدأ التنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة؛ حيث تقوم فرق العمل المختلفة بإحداث التغيرات
الالزمة من خالل أداء المهام الموكولة إليها للوصول إلى األهداف المحددة.
 .4مرحلة الرقابة والتقويم :ويتم بناء أنظمة الرقابة في إدارة الجودة الشاملة على أساس الرقابة المتزامنة أو
الرقابة المرحلية ،والمتابعة الدقيقة أوالً بأول باإلضافة إلى الرقابة الالحقة أو البعدية ،والتي يتم فيها تقويم الجهود
المبذولة في تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة ،ومن الجدير بالذكر أن هذه المرحلة تتطلب قيام المنظمة بعملية
التقويم الذاتي عن طريق العاملين فيها كما أن بعض المنظمات قد تستعين بخبرات خارجية في هذا المجال.
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 .5المرحلة المتقدمة :وهذه المرحلة هي المرحلة المتقدمة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،والتي قد تكون فيها
المنظمة مثاالً يحتذى به أمام المنظمات األخرى إذ قد تقوم المنظمة بدعوة المنظمات األخرى المهتمة بإدارة
الجودة الشاملة لمساعدة اإلنجازات المحققة وطرق التحسين المستخدمة في المنظمة ،وفي هذه المرحلة تسعى إلى
نشر تجاربها ونجاحاتها في إدارة الجودة الشاملة كما تقوم المنظمة بتبادل خبراتها مع المنظمات األخرى بهدف
إفادة المنظمات األخرى واالستفادة منها (عبادة.)5:2016,
وهنا يمكن القول :إن إدارة الجودة الشاملة هي جهد تعاوني إلنجاز األعمال يعتمد على كفاءات وقدرات
ومواهب العاملين والمديرين للعمل على تحقيق الجودة واإلنتاجية العالية.
 3.1.3دوافع إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوير تنافسية البنوك:
يتمتع مدخل إدارة الجودة الشاملة بأهمية بالغة تتجلى في رفع جودة المؤسسات إذا أحسن تطبيقه؛ حيث

تساعد إدارة الجودة الشاملة المؤسسات بصفة عامة ،والبنوك والمؤسسات الخدمية بصفة خاصة على إرضاء
عمالئها وتحقيق والئهم ،وذلك من خالل إحداث تغيير ثقافة البنك ورفع كفاءة أدائه وتقديم خدمات ذات جودة
عالية مما يسهم في زيادة ربحية البنك وتوسيع حصته السوقية ومن ثم تطوير تنافسيته.

 3.1.4دوافع إدارة الجودة الشاملة بالبنوك:
أوال -دوافع توجه البنوك لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في البنوك
توجد أسباب عدة لتزايد اهتمام البنوك بتطبيق إدارة الجودة الشاملة و تتمثل في اآلتي (حميدي:)273:2014،

 .1نمو مجال الخدمات:

تزايد أعداد المؤسسات التجارية التي تقدم الخدمات أكثر من أي وقت مضى ،فعلى سبيل المثال نصف
مؤسسات األعمال التجارية األمريكية يتعلق نشاطها بالخدمات ،إضافة إلى أن نمو المؤسسات ذات الصلة
بالخدمات مازال مستم اًر بالتوسع.
 .2ازدياد حدة المنافسة:

تشهد السنوات األخيرة تطورات واضطرابات معتبرة في المجال االقتصادي واالجتماعي ،وتتجلى أبرز

صور هذا التغير في العولمة التي أسست لمحيط يتميز بمنافسة شرسة؛ ولهذا أصبح مصير أي بنك مرهون
بقدرته على المنافسة.
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 .3الفهم األكبر للعمالء:

ازداد في السنوات األخيرة في ظل انتشار المعرفة واالنفجار الرقمي مدى وعي العمالء ومعرفتهم بمستوى

الخدمات المقدمة إليهم ،وأصبحوا قادرين على التمييز بين الخدمة ذات الجودة العالية وتلك الرديئة التي ال تشبع
حاجاته ،وفي هذا الصدد تعتبر الجودة أهم السبل التي تسمح للبنك بالتعرف الجيد على العميل وتفهم حاجاته
والطريقة األمثل لتحقيق هذه الحاجات.

 .4تزايد مطالبة العمالء بتحسين الخدمات البنكية:

نظ اًر لتوفر عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية ،أصبح العمالء يدركون بأنهم في سوق تسعى وراء
المشترين؛ لذلك أصبحوا يطالبون البنوك الذين اختاروا التعامل معها بتحسين مستوى الخدمة المقدمة إليهم ،حيث
إن العمالء مستعدون في كثير من األحيان لدفع تكاليف تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة له ،وعلى سبيل
المثال في الماضي كان العميل على استعداد للوقوف في طوابير لساعات وربما أليام ،في حين اآلن يتوقعون أن
يتم تقديم الخدمة لهم في غضون دقائق معدودة ليس إال.

 .5المدلول االقتصادي لجودة الخدمة البنكية:

أصبحت البنوك تحرص في الوقت الحالي على ضرورة استمرار التعامل معها وتوسيع قاعدة عمالئها؛

حيث ال تسعى فقط لجذب عمالء جدد ،بل يجب عليها االحتفاظ قدر اإلمكان بالعمالء ،ومن هنا تظهر األهمية
القصوى لجودة خدمة العمالء من خالل فهم الشيء األكثر أهمية لعمالء البنك األكثر ربحية والعمل على تحقيقه

لهم.

 .6انفتاح األسواق العالمية:
إن ظاهرة االنفتاح االقتصادي ال تقتصر على التجارة واالستثمار ،بل تشمل أيضاً تدفقات التكنولوجيا

والمعلومات والخدمات المالية عبر الحدود الوطنية؛ وبالتالي ما على المصارف إال تحقيق التميز من خالل تقديم
خدمات ذات جودة عالية تحظى برضا عمالئها وتسمح لها بالصمود أمام اإلمكانيات الضخمة التي تمتلكها

البنوك العالمية ،والجودة العالية التي تتسم بها خدماتها.

 3.9العالقة بين إدارة الجودة الشاملة وتخفيض التكاليف في البنوك:
يعد تطبيق (أداء العمل الصحيح من المرة األولى أو كما يسميه البعض باألخطاء الصفرية) الذي يعد

من المبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة سيؤدي أيضاً إلى تخفيض التكلفة؛ وبالتالي زيادة األرباح ،ويجب
التنويه هنا إلى أن الرضا المتزايد للعمالء يؤدي إلى خفض تكلفة تحول العمالء إلى بنوك أخرى في المستقبل
باإلضافة إلى تخفيض تكلفة جذب عمالء جدد ،حيث إن تكلفة البحث عن عميل جديد تمثل أضعاف تكلفة
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االحتفاظ بالعمالء القدماء ،أي أن البنك سيجد نفسه مضط اًر لدفع أموال إضافية من أجل استقطاب عمالء جدد

والشكل اآلتي يبين العالقة بين الجودة والتكاليف واألرباح.

الشكل رقم( )3.1العالقة بين إدارة الجودة الشاملة وتخفيض التكاليف في البنوك

(عياش( )2006 ،حميدي) 288 :2014 ،
وترى الباحثة :أن استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة يمكن أن يقود

إلى تعزيز البعد التنافسي الذي يركز على الجودة العالية؛ فالتحسين المستمر والتركيز على تدريب وتطوير
المهارات ،واستخدام األساليب اإلحصائية ،والحاسوبية في عملية الفحص ،ومطابقة الجودة ،فضال عن اعتماد
مبدأ الوقاية من األخطاء وليس معالجتها هذا من شانه أن يساهم في تقديم منتجات ذات جودة عالية من حيث

التصميم ودرجة الموائمة ،وتمثل الجودة شرطاً جوهرياً لقبول المنتج ،ونجاحه سواء في األسواق المحلية أو
الدولية ،وهي شرط أساسي لزيادة القدرة التنافسية؛ فمن أهم عوامل نجاح وتفوق المؤسسات الرائدة هو تميزها
المبني على أساس الجودة ،ويمكن القول بأن إدارة الجودة الشاملة هي أساس نجاح العديد من المؤسسات وزيادة
القدرة التنافسية بينهم.

 3.10العالقة بين إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الميزة التنافسية:
تعد جودة المنتجات عنص اًر أساسياً في المنافسة بين المؤسسات والبنوك؛ فاالستجابة السليمة والسريعة
والفعالة الحتياجات العمالء تسمح لها بتحقيق رضاهم وبالتالي اكتساب حصة سوقية ،وتساهم إدارة الجودة
الشاملة في تحسين مستوى الجودة والقيمة التي تقدمها للعمالء بهدف االرتقاء بأدائها وتنمية مهاراتها التسويقية
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(يوسف ,)8-7:2007،وال يتحقق التميز إال إذا عم االلتزام بالجودة جميع مستويات األداء بمعنى المدخالت
والمخرجات والعمليات ،إذ تعتبر إدارة الجودة الشاملة أساساً للتطوير والتحسين المستمر لألداء ،والذي ترمي من
خالله المؤسسات والبنوك إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في الوصول إلى رضا العميل وذلك باالعتماد على
الحقائق وتوفير بيئة تهيئ لألفراد العمل بحماس والقدرة على االلتزام في جميع مجاالت العمل (مصطفى وأحمد
سيد )2001:ويعتمد التميز في األداء على مبادئ وفلسفة الجودة الشاملة ،ويمكن للمنظمة أن تتمايز عن غيرها
عندما تكون منفردة عن منافسيها ببعد أو أكثر من أبعاد الميزة التنافسية األربعة التالية
( :(porter,Michael,1997,p32التكلفة األقل ،والجودة ،والوقت ،والمرونة.
إذ يؤكد خبير الجودة ) (Arther D. Littleوفق دراسة قام بها على عينة تضم  500مؤسسة أمريكية
أن برنامج إدارة الجودة الشاملة له تأثير ذو داللة على قدراتهم التنافسية؛ فالقيم الجوهرية إلقامة الجودة الشاملة
المرتبطة بمبادئ اإلدارة الناجحة يمكن أن تؤدي إلى نتائج ايجابية في مستوى أداء تلك المؤسسات ودرجة
تميزها(سمير وشوكال وكمال .)16:2010،
ولقد تم تصميم الشكل اآلتي ليشير إلى أثر متطلبات إدارة الجودة الشاملة في تحقيق ميزة تنافسية:
الشكل رقم (( )3.2متطلبات إدارة الجودة الشاملة لتحقيق الميزة التنافسية)

إعداد الباحثة
وترى الباحثة :أن بناء وتشغيل نظام إلدارة الجودة الشاملة هو بمثابة القلب في نظام إدارة التميز ،وهو

األساس الذي انطلقت منه نماذج التميز المختلفة ،ففي جميع الحاالت التي تقدم فيها جوائز التميز نجدها مترادفة
مع الجودة الشاملة ،وفي كثير من األحيان نجد مصطلحي التميز والجودة يكادان أن يكونا متطابقين ،ومن هنا
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يصبح تصميم وتشغيل نظام إلدارة الجودة الشاملة ركيزة أساسية في التحول نحو بلوغ درجة التميز واستكمال
متطلباته ،وفي نفس الوقت فإن تحقيق التميز دليل على نجاح إدارة الجودة الشاملة .

حيث تعتبر التكلفة األقل نتاجاً للتمتع بمزايا اقتصاديات الحجم؛ فالزبون عند اتخاذه لقرار الشراء يرغب

في البحث عن الجودة األفضل إلى جانب السعر المناسب ،فالمنظمات األكثر تمي اًز ونجاحاً هي المنظمات التي
تركز على الجودة حيث إن ذلك يمكن أن يحقق الميزة التنافسية والربحية للمنظمة من خالل استخدام أدوات
المحاسبة الرشيدة التي تخفض من التكلفة وتؤدي إلى التحسين المستمر للمنتجات بصورة جيدة .

 3.11الخاتمة :
تناول الفصل اإلطار النظري للمتغير التابع (الميزة التنافسية في ظل ادارة الجودة الشاملة) حيث بدأ

الفصل بمقدمة عامة حول الميزة وتطرق الى مفهوم الميزة التنافسية ،حيث نتج عن ذلك أن الميزة التنافسية
تتجسد في خلق قيمة جديدة لدى الزبون سواء كان ذلك من خالل تخفيض التكلفة مع مراعاة الجودة أو من خالل

عرض منتج متميز ،كما توصلت الدارسة إلى أنه كلما ازد حجم الميزة التنافسية كلما تطلب على المنافسين
جهودا أكبر للتغلب على هذه الميزة.

كما سبق وذكرت الدارسة بأنه يمكن تحقيق ميزة تنافسية من خالل المنتج المتميز ومن خالل االرتباط

مع الزبون ،وقد تم توضيح دواعي استخدام منهج إدارة الجودة الشاملة في البنوك وصعوبات وعوائق تطبيق إدارة

الجودة بالبنوك ،وتطرقت الدارسة إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهدافها وأسباب نشأتها ومبادئها وكذلك م ازيا

تطبيقها والذي تركز اهتمامه على القضاء على الهدر لغرض الحصول على منتج أو خدمة جيدة لتحقيق ميزة
تنافسية في السوق ،وتناول الفصل أيضا العالقة بين إدارة الجودة الشاملة وتحقيق ميزة تنافسية وتطبيق الجودة

الشاملة كمدخل لتطوير تنافسية البنوك ،حيث ركزت على تخفيض التكاليف في البنوك من خالل استخدام إدارة
الجودة الشاملة.

وسيتم التطرق في الفصل القادم إلى منهجية واجراءات الدراسة من حيث المنهج واالسلوب ومجتمع

وعينة الدارسة واألداة المستخدمة في الدارسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل اإلحصائي.
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 4.1المقدمة:
تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محو اًر رئيساً يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة ،وعن

طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها في
ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة؛ وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

بناء على ذلك تناول هذا الفصل وصفاً للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة

المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها ،وينتهي الفصل بالمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

 4.2منهج الدارسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله وصف
الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها
واآلثار التي تحدثها.
وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين للمعلومات:

 .1المصــادر الثانويــة :حيــث اســتندت الباحث ـة إلــى مصــادر البيانــات الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والم ارجــع
العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقـارير ،واألبحـاث والد ارسـات السـابقة التـي تناولـت موضـوع

الدارسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

 .2المصادر األوليـة :لمعالجـة الجوانـب التحليليـة لموضـوع الد ارسـة لجـأت الباحثـة إلـى جمـع البيانـات األوليـة مـن
خــالل االســتبانة كــأداة رئيســة للد ارســة ،صــممت خصيصــاً لهــذا الغــرض ،وقــد تــم تفريــغ وتحليــل البيانــات باســتخدام
البرنامج االحصائي (.)SPSS
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 4.3مجتمع الدراسة:
ـاء علــى مشــكلة الد ارســة
مجتمــع الد ارســة يعــرف بأنــه جميــع مفــردات الظــاهرة الت ـي يدرســها الباحــث ،وبنـ ً
وأهــدافها فــإن المجتمــع المســتهدف يتكــون مــن العــاملين فــي بنــك فلســطين( ،الفــروع العاملــة فــي قطــاع غ ـزة) "فــرع
الرمال -الفرع الرئيسي -فرع النصر-فرع جباليا-فرع خانيونس" ،كما هو موضح في الجدول (.)4:1
الجدول ()4:1

مجتمع الدراسة "العاملون في بنك فلسطين المحدود_قطاع غزة"

مراقب مالي

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1.68

مساعد مراقب

2

2

1

2

2

2

2

2

15

3.15

مدقق

1

10

1

1

1

1

1

1

17

3.57

محاسب بوظيفة تلر

6

6

6

6

6

6

6

6

48

10.0

القروض

6

6

5

6

6

6

6

6

48

10.0

خدمة العمالء

4

4

4

4

4

4

4

4

32

6.72

المتابعة والمراجعة

2

2

2

2

2

2

2

2

16

3.36

أخرى

5

10

5

9

9

9

9

9

73

15.33

المجموع

90

107

34

49

49

49

49

49

476

10.29

10.29

فرع الرمال

الفرع الرئيسي

فرع النصر

فرع جباليا

فرع النصيرات

فرع دير البلح

فرع خانيونس

فرع رفح

مساعد مالي

2

5

2

2

2

2

2

2

19

3.99

النسبة المئوية 18.9

22.4

7.14

10.29

المصدر تم جمع البيانات لعام ()2016_2011
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10.29 10.29

المجموع

مدير مالي

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1.68

المئوية

مدير دائرة

5

5

5

5

5

5

5

5

40

8.40

المسمى الوظيفي

النسبة

مدير فرع

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1.68

الفرع

100.00

 4.4عينة الدراسة:
قامت الباحثة باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب المسمى الوظيفي ،حيث تم توزيع ()30
استبانة على مجتمع الدراسة للتأكد من صدق وثبات االستبانة وقد تم استبعادهم من التحليل النهائي ،وبعد ذلك
تم توزيع ( )125استبانة على مجتمع الدراسة وقد تم استرداد ( )120استبانة بنسبة ( ،)%96وقد تم استبعاد

استبانة واحدة لعدم دقة اإلجابة من قبل المبحوثين ليصبح العدد النهائي الصالح للتحليل ( )119استبانة.
جدول ( )4.2عينة الدراسة
فرع الرمال

الفرع الرئيسي

فرع النصر

فرع جباليا

مدير فرع

1

1

1

1

1

5

4.2

مدير دائرة

4

4

4

4

4

20

16.8

مدير مالي

1

1

1

1

1

5

4.2

مساعد مالي

1

1

1

1

1

5

4.2

مراقب مالي

1

1

1

1

1

5

4.2

مساعد مراقب

2

2

1

2

2

9

7.5

مدقق

1

1

1

1

1

5

4.2

محاسب بوظيفة تلر

6

6

6

6

6

30

25.2

القروض

3

3

3

3

3

15

12.6

خدمة العمالء

1

1

1

1

1

5

4.2

المتابعة والمراجعة

2

2

2

2

2

10

8.40

أخرى

1

1

1

1

1

5

4.2

24

24

23

24

24

119

20.16

20.16

19.32

20.16

20.16

الفرع
المسمى الوظيفي

المجموع
النسبة المئوية

المجموع

فرع خانيونس

النسبة

المئوية %

100.00

يتضح من الجدول رقم ( )4.1أن نسبة المدراء في العينة بلغت ( ،)%25.2وهذا مؤشر على أن الدراسة
تطبق على العاملين في اإلدارة واإلدارة العليا؛ لما لديهم صالحية التخاذ الق اررات ،ويتبين من الجدول أن

االستجابة لالستبانة متقاربة بين الفروع مما يدلل على عدالة التوزيع وتمثيلها للمجتمع ،ولتوزيع العينة تم اخذ
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عينة للدراسة ممثلة من خمسة فروع من أصل ثمانية فروع؛ نظ اًر لكبر حجم المجتمع وذلك لبعد المسافات ،حيث
بلغ عدد االستجابات ( )119استبانة .

 4.5أداة الدراسة:
قامت الباحثة بتصميم االستبانة وبنائها انطالقاً من موضوع الدراسة وأهدافها وتساؤالتها ،وطبيعة البيانات

والمعلومات المرغوب الحصول عليها ،وذلك بعد القراءة المتأنية لما أتيح له من األدبيات المتعلقة بموضوع

الدراسة ( مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة) من
كتب وبحوث ودراسات علمية ومناقشة محاور االستبانة مع ذوي االختصاص.

اشتملت االستبانة في صورتها النهائية على ما يلي:

القسم األول :ويشمل على البيانات( المتغيرات األولية) وهي متغيرات مستقلة تم وضعها في مستوى قياس(
اسمي أو رتبي أو نسبي) وشملت على البيانات األولية ألفراد الدراسة ،وتكونت من ( )5متغيرات عن المستجيب

(التخصص ،والمؤهل العلمي ،والدائرة التابع لها ،والخبرة ،والمستوى الوظيفي).

القسم الثاني :ويشمل على فقرات للمتغير األول (المتغير المستقل) للدراسة التي من خاللها يتم استطالع آراء

أفراد الدراسة حول المحور األول :أدوات المحاسبة الرشيدة وتم وضعها في مستوى قياس (فئوي) وشملت

المستويات األساسية للمتغير المستقل ،وتكونت من ( )39فقرة موجهة إلى أفراد الدراسة ،موزعة على ()4

مجاالت:

المجال األول :ويهدف هذه المجال إلى التعرف على آراء أفراد الدراسة حول خرائط تيار القيمة ،وقد احتوى هذا
المحور على( )6فقرات توضح مدى استخدام خرائط تيار القيمة في بنك فلسطين المحدود.

المجال الثاني :ويهدف هذه المجال إلى التعرف على آراء أفراد الدراسة حول أداة التحسين المستمر ،وقد احتوى
هذا المحور على ( )9فقرات حول أداة التحسين المستمر في بنك فلسطين المحدود.

المجال الثالث :ويهدف هذه المجال إلى التعرف على آراء أفراد الدراسة حول أداة رضا الموظفين ،وقد احتوى
هذا المحور على ( )15فقرة توضح مدى رضا الموظفين في بنك فلسطين المحدود.

المجال الرابع :ويهدف هذا المجال إلى التعرف على آراء أفراد الدراسة حول أداة التكلفة المستهدفة ،وقد احتوى
هذا المحور على ( )9فقرات توضح أداة التكلفة المستهدفة في بنك فلسطين المحدود.
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القسم الثالث :ويشمل على فقرات للمتغير الثاني (المتغير التابع) للدراسة التي من خاللها يتم استطالع آراء أفراد
الدراسة حول المحور الثاني :جودة الميزة التنافسية وتم وضعها في مستوى قياس (فئوي) وشملت البيانات

األساسية للمتغير وتكونت من ( )12فقرة موجهة إلى أفراد الدراسة.
وقد تم استخدام مقياس (ليكرت الخماسي) لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول (:)4:3
جدول ( :)4:3درجات مقياس (ليكرت الخماسي)

االستجابة
الدرجة

منخفضة جدا

موافق بدرجة
منخفضة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة

موافق بدرجة
1

2

3

4

5

متوسطة

عالية

عالية جدا

اختارت الباحثة الدرجة ( )1لالستجابة (موافق بدرجة منخفضة جداً) وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة

هو ( )%20وهو يتناسب مع هذه االستجابة.

 4.6صدق االستبيان:
صدق االستبانة يعني( :أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه) (الجرجاوي ،)105 :2010،كما يقصد

بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح فقراتها ومفرداتها

من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات وآخرون .)179:2001،وقد تم التأكد من
صدق االستبانة بطريقتين:

( 1.4.4الصدق الظاهري):

عددا من المحكمين المتخصصين في مجال الظاهرة أو
يقصد بالصدق الظاهري( :هو أن يختار الباحث ً

المشكلة موضوع الدراسة) (الجرجاوي )107 :2010 ،حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين
تألفت من  7متخصصين في المحاسبة واإلحصاء وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)3وقد استجابت الباحثة

آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلك خرج االستبانتان

في صورتها النهائية  -ينظر الملحق رقم (.)1
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 1.4.4صدق المقياس:

 1.4.4.4االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه
الفقرة ،وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل

فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 .4االتساق الداخلي لـ(أدوات المحاسبة الرشيدة):

يوضح جدول ( )4:4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (خرائط تيار القيمة) ،والذي يبين أن

معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ()4:4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (خرائط تيار القيمة)

لالرتباط

معامل بيرسون

يتم ربط تدفق اإليرادات داخل أقسام البنك بعدد العاملين داخل تلك األقسام.

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.567

*0.000

.661

*0.000

.538

*0.000

.4

يتم عمل وصف دقيق للمهام كافة الموكلة للعاملين داخل األقسام.

.635

*0.000

.5

يوجد في البنك نظام لخفض الوقت الالزم عند تقديم خدمات متعددة بنفس الوقت.

.660

*0.000

.601

*0.000

.2
.3

.6

يتم متابعة ودراسة وقت تنفيذ األنشطة والخدمات المصرفية بهدف التأكد من االلتزام
بالوقت المحدد للتنفيذ.
يتم عمل مراجعة مستمرة للوقت الفاصل بين استالم طلبات العمالء وتقديم الخدمات
المصرفية بهدف تقليص المدة الزمنية والتأكد من عدم تراكم طلبات الزبائن.

تقوم إدارة البنك بالرقابة على العاملين؛ لمعرفة مدى إنجازهم لواجباتهم خالل الوقت
المحدد.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة . α ≥ 0.05
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يوضــح جــدول ( )4:5معامــل االرتبــاط بــين كــل فق ـرة مــن فق ـرات مجــال (أداة التحســين المســتمر)  ،والــذي

يبــين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة  α ≥ 0.05وبــذلك يعتبــر المجــال صــادقاً لمــا وضــع

لقياسه.

جدول ()1.4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (أداة التحسين المستمر)

لالرتباط

معامل بيرسون

تشكل اإلدارة العليا بالبنك فرق عمل متعددة الوظائف من داخل أقسام البنك من أجل

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.548

*0.000

.510

*0.000

.3

تدعم اإلدارة العليا في البنك برامج التحسين المستمر وعلى نحو مستمر.

.590

*0.000

.4

توظف اإلدارة التكنولوجيا والتقنيات المستحدثة في العمليات المصرفية كافة.

.619

*0.000

.674

*0.000

.6

هناك متابعة مستمرة من قبل إدارة البنك لمستوى جودة الخدمات المقدمة للعمالء.

.385

*0.000

.7

تسعى إدارة البنك إلى إرضاء عمالئها من خالل تحسين خدماتها بشكل مستمر.

.559

*0.000

.448

*0.000

.602

*0.000

.2

.5

.8
.9

القيام بالتحسينات المستمرة.
تسعى إدارة البنك إلى نشر ثقافة إزالة الهدر (األنشطة التي ال تضيف قيمة) بين
العاملين لتخفيض األخطاء المحاسبية.

تقوم إدارة البنك بإعادة هيكلة العمليات المصرفية داخل البنك وداخل األقسام بهدف

زيادة تفعيل إنتاجية تلك األقسام.

تعمل إدارة البنك على تبسيط إجراءاتها بحيث تكون واضحة و مفهومة من العاملين
كافة في البنك.
يتم تطبيق نظام رقابي يشتمل على إجراءات وقائية و تصحيحية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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يوضح جدول ( )4:6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (أداة رضا الموظفين)  ،والذي يبين

أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ()4:6
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (أداة رضا الموظفين)

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

أ-الحوافز المادية
.1

توفر إدارة البنك حوافز مادية للموظفين الذين يقومون بإنجاز عمل متميز.

.656

*0.000

.746

*0.000

.3

يخصص البنك جزءاً من أرباحه السنوية كنوع من المكافآت للعاملين.

.692

*0.000

.4

يتم منح الموظفين مكافآت فردية و جماعية بناء على تقييم األداء السنوي.

.641

*0.000

.5

توفر إدارة البنك لموظفيها فرص التقدم والرقي.

.702

*0.000

.6

تقوم إدارة البنك بترقية موظفيها بناء على كفاءتهم وفاعلية أدائهم.

.721

*0.000

.2

يعمل البنك على منح عالوات استثنائية على السلم الوظيفي للموظفين ذوي الكفاءة
العالية.

ب-الحوافز المعنوية

.7

يعامل المسؤولون في البنك موظفيهم بعدالة ومساواة.

.757

*0.000

.728

*0.000

.743

*0.000

 .10توفير إدارة البنك األمان لموظفيها

.563

*0.000

 .11احترام إدارة البنك آلراء الموظفين ومقترحاتهم.

.735

*0.000

.8
.9

تقوم إدارة البنك بتكريم الموظفين الذين يقومون بإنجاز عمل مميز
يقوم المسؤولون في البنك بتقديم شهادة شكر وتقدير إلى الموظفين الذين يتميزون
بالكفاءة في عملهم.

ج-بيئة العمل (توفر مستلزمات العمل كافة)
 .12تقوم إدارة البنك بالتأمين على الموظفين ضد أخطار العمل

.263

*0.004

 .13تخفض إدارة البنك من عبء العمل على الموظفين.

.262

*0.004

 .14توفر إدارة البنك لموظفيها إضاءة وتهوية وتدفئة ومساحة مكتب مناسبة لطبيعة العمل.

.650

*0.000

 .15توفر إدارة البنك األدوات المكتبية الالزمة في المكتب.

.244

*0.008

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة . α ≥ 0.05
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يوضح جدول ( )4:7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (أداة التكلفة المستهدفة)  ،والذي يبين

أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.
جدول ()4:7

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (أداة التكلفة المستهدفة)

.4
.5
.6
.7
.8
.9

لالرتباط

.3

معامل بيرسون

.2

يعد مفهوم نظام التكلفة المستهدفة من المفاهيم المعروفة بشكل جيد لدى موظفي

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.602

*0.000

يوجد هيكل إداري سليم يساعد في عملية إنجاح نظام التكلفة المستهدفة في البنك.

.659

*0.000

تقوم إدارة البنك بدراسة السوق قبل طرح أي منتج أو خدمة مصرفية جديدة.

.436

*0.000

تعتمد اإلدارة على وضع سعر مستهدف يقبله العمالء.

.353

*0.000

.541

*0.000

.606

*0.000

.748

*0.000

.530

*0.000

.651

*0.000

البنك.

تستخدم اإلدارة أدوات مستحدثة لخفض التكاليف بهدف التمكن من الوصول إلى
التكلفة المستهدفة.
إتباع منهج التكلفة المستهدفة يؤدي إلى تفادي األخطاء والعيوب (أي استبعاد

األنشطة التي ال تضيف قيمة) وبالتالي خفض تكاليف الخدمات المصرفية.

تعمل اإلدارة على تطبيق وهندسة القيمة بهدف الوصول إلى تكلفة الخدمات
المصرفية.
تسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة يمكن البنك من زيادة
حصته السوقية.
يساعد تطبيق التكلفة المستهدفة في تحديد هامش الربح المستهدف قبل طرح المنتج

في السوق.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة . α ≥ 0.05
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 االتساق الداخلي لـ (جودة الميزة التنافسية)يوضح جدول ( )4:8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (جودة الميزة التنافسية) ،والذي يبين

أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما وضع لقياسه.
جدول ()4:8

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال (جودة الميزة التنافسية)

.4
.5
.6
.7
.8
.9

لالرتباط

.3

تقوم اإلدارة العليا بالتخطيط المستمر لتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة بشكل
يساعد اإلدارة على تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة.
تعتمد إدارة البنك على تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأقل التكاليف مقارنة
بالمنافسين لتحقيق ميزة تنافسية.
تستند اإلدارة إلى الحفاظ على حصتها السوقية وزيادة هامش الربح وذلك من خالل
الحفاظ على سعر تنافسي

يركز البنك على الجودة لتحقيق ميزة تنافسية فريدة لضمان بقائها ونموها في السوق

وتحقيق رضا العمالء.

تركز إدارة البنك على االعتبار االستراتيجي في جودة الخدمات من خالل التحسينات
المستمرة لمواكبة أذواق العمالء المستقبلية.
تخفض اإلدارة العليا للبنك من وقت االنتظار وتقديم الخدمات في الوقت المحدد
وسرعة التطوير
تنتهج إدارة البنك إستراتيجية التجديد واإلبداع من خالل تقديم خدمات مصرفية جديدة

تضمن من خاللها الحفاظ على مركز البنك التنافسي .

معامل بيرسون

.2

يوجد اقتناع ودعم من قبل إدارة البنك بفلسفة إدارة الجودة الشاملة.

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.567

*0.000

.535

*0.000

.514

*0.000

.565

*0.000

.472

*0.000

.654

*0.001

.436

*0.000

.457

*0.000

تمتلك اإلدارة العليا في البنك خططاً إستراتيجية تهتم بإدارة الجودة الشاملة لتحقيق
التميز.

.616
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*0.000

.10
.11
.12

يتم تدريب العاملين على التقنيات واألجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في الخدمات
البنكية لتحقيق ميزة تنافسية.
يتم مشاركة العاملين في وضع األهداف اإلستراتيجية لتحقيق اإلبداع والتميز في تقديم
الخدمات للعمالء.
تمنح اإلدارة فرصة لمشاركة العاملين إلبداء رأيهم في األعمال الموكلة إليهم مما

يحسن من أدائهم.

.621

*0.000

.698

*0.000

.720

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة . α ≥ 0.05

 1.4.4.4الصدق البنائي :Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها،

ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة ،وقد تم ذلك على النحو اآلتي:

يبين جدول ( )4:9أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية

 α ≥0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.
جدول ()4:9

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة
معامل بيرسون

القيمة

خرائط تيار القيمة.

.750

*0.000

أداة التحسين المستمر.

.699

*0.000

أداة رضا الموظفين.

.768

*0.000

أداة التكلفة المستهدفة.

.860

*0.000

أدوات المحاسبة الرشيدة.

.912

*0.000

جودة الميزة التنافسية.

.940

*0.000

المجال

لالرتباط

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة . α ≥ 0.05
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االحتمالية)(Sig.

 4.7ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة هو( :أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه مرات عدة متتالية)

(الجرجاوي ،)97 :2010 ،ويقصد به أيضاً" :إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم
فيها ،أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة" (القحطاني.)2002 ،

وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من خالل:

معامل (ألفا كرونباخ) : Cronbach's Alpha Coefficient
استخدمت الباحثة طريقة (ألفا كرونباخ) لقياس ثبات االستبانة ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4:10
جدول ()4:10

معامل (ألفا كرونباخ) لقياس ثبات االستبانة
الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق

عدد

خرائط تيار القيمة.

6

.760

.872

أداة التحسين المستمر.

9

.712

.843

أداة رضا الموظفين.

15

.889

.943

أداة التكلفة المستهدفة.

9

.745

.863

أدوات المحاسبة الرشيدة.

39

.814

.902

جودة الميزة التنافسية.

12

.915

.957

51

.928

.963

المجال

جميع المجاالت معا.

الذاتي*

*الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل (ألفا كرونباخ)

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( )4:10أن قيمة معامل (ألفا كرونبـاخ) مرتفعـة لكـل مجـال حيـث
تتـ ـراوح ب ــين ( )0.915 ,0.712بينم ــا بلغ ــت لجمي ــع فقـ ـرات االس ــتبانة ( .)0.928وك ــذلك قيم ــة الص ــدق ال ــذاتي

مرتفعــة لكــل مجــال حيــث تت ـراوح بــين ( )0.957 ،0.843بينمــا بلغــت لجميــع فق ـرات االســتبانة ( )0.963وهــذا
يعنى أن معامل الثبات مرتفع.
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وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائيـة كمـا هـي فـي الملحـق ( )1صـالحة للقيـاس .وتكـون الباحثـة قـد
تأكدت من صدق وثبات استبانة الدراسة ممـا يجعلهـا علـى ثقـة تامـة بصـحة االسـتبانة وصـالحيتها لتحليـل النتـائج

واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 4.8األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـم تفريـغ وتحليـل االســتبانة مـن خـالل برنــامج التحليـل اإلحصـائي Statistical Package for the
.(SPSS) Social Sciences

 1.4.4اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تم استخدام اختبار (كولمجوروف – سمرنوف) ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما

إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)4:11
جدول ()4:11

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
القيمة االحتمالية
)(Sig.

المجال
خرائط تيار القيمة.

.811

أداة التحسين المستمر.

.534

أداة رضا الموظفين.

.204

أداة التكلفة المستهدفة.

.443

أدوات المحاسبة الرشيدة.

.161

جودة الميزة التنافسية.

.380

جميع مجاالت االستبانة مع ا

.278

واضح من النتائج المفصلة في جدول ( )4:11أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة أكبر

من مسـتوى الداللـة  α ≥0.05وبـذلك فـإن توزيـع البيانـات لهـذه المجـاالت يتبـع التوزيـع الطبيعـي ،حيـث تـم اسـتخدام
االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.
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 1.4.4الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الديموغرافية:
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الديموغرافية:

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي:

جدول ( :)4:12توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي
المستوى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

مدير فرع

5

4.2

مدير دائرة

20

16.8

مدير مالي

5

4.2

مساعد مالي

5

4.2

مراقب مالي

5

4.2

مساعد مراقب

9

7.5

مدقق

5

4.2

محاسب بوظيفة تلر

30

25.2

القروض

15

12.6

خدمة العمالء

5

4.2

المتابعة والمراجعة

10

8.40

أخرى

5

4.2

المجموع

119

100.0

يتضح من جدول ( )4:12أن ما نسبته ( )%25.2من عينة الدراسة هم محاسبون بوظيفة تلر ،وهم من

يقدمون الخدمات للعمالء )%16.8( ،مستواهم الوظيفي مدير دائرة )%7.5( ،ومسـتواهم الـوظيفي مسـاعد م ارقـب

مــالي ،وأن مــا نســبته ) )%4.2مــن عينــة الد ارســة مســتواهم الــوظيفي مــن فئــة أخــرى وتت ـراوح هــذا الوظــائف بــين

(حواالت-وتسهيالت وبطاقات االئتمان-وقروض ..إلخ) )%4.2) ،ومدقق حسابات )%4.2( ،ومستواهم مساعد

مالي )%4.2( ،مستواهم الوظيفي م ارقب مالي ،بينما ( )%4.2ومستواهم الوظيفي مدير فرع ،وتتوافق النتائج مع
التوزيــع الــوظيفي للعــاملين فــي البنــوك العاملــة فــي قطــاع غ ـزة حيــث تمثــل اإلدارة التنفيذيــة مــا نســبته ( )%50مــن

مجموع الموظفين ،وتتمثل اإلدارة الوسطى في ( )%30و( )%10المتبقيـة لـإلدارة العليـا ،وهـذه النتـائج تتوافـق مـع

األهداف الموضوعة للدراسة ،ممـا يـدل علـى أن البنـوك لـديها موظفـون يتمتعـون بقـدرة التعامـل مـع نظـم التكـاليف
100

ومؤهلـون علميـاً لتطبيـق المحاسـبة الرشـيدة التـي تسـاعد علـى تـوفير معلومـات تسـاعد اإلدارة علـى اتخـاذ القـ اررات

الصحيحة والسليمة في مجال الجودة الشاملة.

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول ( :) 4:13توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

دبلوم متوسط

8

6.72

بكالوريوس

87

73.11

ماجستير

21

17.65

دكتوراه

3

2.52

المجموع

119

100.0

يتض ــح م ــن ج ــدول ( )4:13أن م ــا نس ــبته ( )%6.72م ــن عين ــة الد ارس ــة م ــؤهلهم العلم ــي دبل ــوم متوس ــط،

) )%73.11م ــؤهلهم العلم ــي بك ــالوريوس )%17.65( ،م ــؤهلهم العلم ــي ماجس ــتير ،بينم ــا( )%2.52م ــؤهلهم العلم ــي
دكتوراه ،ومن خالل استعراض النتائج السابقة يتضح بأن المرتبة األولى للمؤهل العلمي جاءت لحملة البكالوريوس
وتعــزى النتيجــة إلــى معظــم العــاملين فــي البنــوك العاملــة فــي قطــاع غ ـزة ،وشــاغلي الوظــائف بصــفة عامــة حــاملي
الشهادة الجامعية األولي ،وبدرجة أقل حملة الماجستير حيث يعتمد عليهم في الوظائف التنفيذيـة واإلشـرافية ،ممـا

يدل على إدراك أفراد عينة الدراسة وفهم أسئلة االستبيان المتعلقة بموضوع الدراسة ،ولديهم القدرة على معرفة وتحديد

جوانب الضعف والقوة في البنك مما يجعلهم قادرين على تطبيق المحاسبة الرشيدة.

 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة

جدول ( :)4:14توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة
الخبرة

العدد

النسبة المئوية %

من -1حتى  5سنوات

28

23.53

من  -6حتى  10سنوات

52

43.70

من  - 11حتى  15سنة

24

20.17

 16سنة فما فوق

15

12.61

المجموع

119

100.0
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يتضح من جدول ( )4:14أن ما نسبته ) )%23.53من عينة الدراسة خبرتهم أقل من ( )5سنوات،
( )%43.7تتراوح سنوات خبرتهم من  -6حتى  10سنوات ،و) )%20.17تتراوح خبرتهم من  – 11حتى15

سنة ،بينما ) )%12.61خبرتهم  15سنة فما فوق ،تتباين توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة .وإن كانت

النسبة األعلى ) )%66أقل من  10سنوات مما يشير إلى أن العاملين يحتاجون إلى المزيد من الخبرة لتطبيق

أساليب المحاسبة الرشيدة بصورة جيدة.

 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص:

جدول ( :) 4 : 15توزيع عينة الدراسة حسب التخصص
التخصص

العدد

النسبة المئوية %

محاسبة

63

52.94

إدارة

24

20.17

علوم مالية ومصرفية

13

10.92

أخرى

19

15.97

المجموع

119

100.0

يتضح من جدول ( ) 4:15أن ما نسبته ) )%52.94من عينة الدراسة تخصصهم العلمي محاسبة،
بينما ) )%20.17إدارة أعمال ،ونسبة ( )%10.92علوم مالية ومصرفية ،بينما ) )%15.97من تخصصات

أخرى غير تخصص كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،مما يشير إلى مدى توفر الكادر البشري المؤهل الذي

يستطيع فهم وإدراك أهمية موضوع الدراسة وكيفية التعامل مع أدوات المحاسبة الرشيدة وتقديم معلومات ذات قيمة

لمتخذي الق اررات لتحقيق ميزة تنافسية للبنوك.

 توزيع عينة الدراسة حسب الدائرة التابع لها:

جدول ( :)4:16توزيع عينة الدراسة حسب الدائرة التابع لها
الدائرة التابع لها

العدد

النسبة المئوية %

الدائرة المالية (المحاسبة)

22

18.48

دائرة التخطيط المالي

25

21.00

دائرة التسهيالت االئتمانية

20

16.8

دائرة خدمة العمالء والجودة الشاملة

30

25.21

أخرى

22

18.48

المجموع

119

100.0
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يتضح من جـدول ( )4:16أن مـا نسـبته ( )%25.31يعملـون فـي دائـرة خدمـة العمـالء والجـودة الشـاملة،

وأن ما نسـبته ( )%21يعملـون فـي دائـرة التخطـيط المـالي ،وأن مـا نسـبته ( )%18.48مـن عينـة الد ارسـة يعملـون

في الدائرة المالية ،ومثلهم في دوائر أخرى وتشمل (دائرة المشتريات ،والرقابة والتفتيش ،والتخطيط المالي ،وتطوير
البرامج والمنتجات) ،وأن ما نسبته ) )%16.8يعملون في دائرة التسـهيالت االئتمانيـة ،كانـت النسـبة األعلـى دائـرة
خدمة العمالء والجودة الشـاملة وهـذا مـا يناسـب موضـوع الد ارسـة ممـا يـدلل علـى أن معظـم المسـتجيبين لـديهم فهـم

لموضوع الجودة الشاملة.

 1.4.4األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تم تفريغ االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي ()Spss

وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:

 -1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 -2المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي.

 -3اختبار (ألفا كرونباخ) ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 -4اختبـار (كولمجـوروف – سـمرنوف) ) : Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلمعرفـة مـا إذا كانـت
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 -5معامــل ارتبــاط (بيرســون) ( )Pearson Correlation Coefficientلقيــاس درجــة االرتبــاط :يقــوم هــذا
االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين .وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنـائي لالسـتبانة،

والعالقة بين المتغيرات.

 -6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االسـتجابة قـد وصـل إلـى درجـة
الموافقة المتوسطة وهي ) )3أم زادت أو قلت عن ذلك .ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسـط لكـل فقـرة مـن

فقرات االستبانة.
-7

تحليل االنحدار المتدرج الخطي (.)Linear Stepwise Regression- Model
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

4.4

المقدمة.

4.4

تحليل فقرات االستبانة.

4.4

تحليل واختبار فرضيات الدراسة.
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 5.1المقدمة:
يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة

الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،والوقوف على تأثير

البيانات الديموغرافية التي اشتملت على (التخصص ،والمؤهل العلمي ،والدائرة التابع لها ،والخبرة ،والمستوى
الوظيفي) في إجابات المفحوصين؛ لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة؛ إذ
تم استخدام برنامج (الرزم اإلحصائية) للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم

عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

 5.2تحليل فقرات االستبانة:
لتحليل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار Tلعينة واحدة لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد
وصل إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي) )3أم ال ،فإذا كانت  Sig( Sig > 0.05أكبر من  )0.05فإنه ال

يمكن رفض الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف
جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهي( ،)3أما إذا كانت  Sig( Sig < 0.05أقل من  )0.05فيتم رفض
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط آراء األفراد يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة

المتوسطة وهي( ،)3وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية درجة
الموافقة المتوسطة وهي ( .)3وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط
الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة ،والعكس صحيح.

 5.3تحليل واختبار الفرضيات:
 4.4.4اختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بوجود عالقة بين متغيرات الدراسة:
لتحليل مجاالت الدراسة تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى

درجة االستجابة المتوسطة وهي ( (3أم ال ،والختبار العالقة بين متغيرات الدراسة تم االعتماد على إعداد معامل
االرتباط ما بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة بهدف اكتشاف العالقة باالعتماد على معامل االرتباط والقيمة

االحتمالية ).Sig (p.value

أوالا :اختبار وتحليل الفرضية الرئيسية األولى:
تحليل واختبار الفرضية األولى وتنص على :يستخدم بنك فلسطين أدوات المحاسبة الرشيدة لتحقيق ميزة
تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.
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ويتفرع منها الفرضيات اآلتية:

 .4تحليل الفرضية الفرعية األولى على (استخدام بنك فلسطين خرائط تيار القيمة في تحقيق ميزة تنافسية فـي

ظل إدارة الجودة الشاملة).

تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي
( )3أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)5 : 1
جدول ()5 : 1

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال (خرائط تيار القيمة)

.6

4.36

87.23%

24.47

*0.000

2

المتوسط الحسابي

.5

المتوسط الحسابي النسبي

.4

قيمة االختبار

.3

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

4.49

89.75%

23.20

*0.000

1

يتم ربط تدفق اإليرادات داخل أقسام البنك بعدد العاملين
داخل تلك األقسام.
يتم متابعة ودراسة وقت تنفيذ األنشطة والخدمات
المصرفية بهدف التأكد من االلتزام بالوقت المحدد للتنفيذ.

الترتيب

م

.1

الفقرة

يتم عمل مراجعة مستمرة للوقت الفاصل بين استالم
طلبات العمالء وتقديم الخدمات المصرفية بهدف تقليص

4.34

86.72%

21.44

*0.000

3

المدة والتأكد من عدم تراكم طلبات الزبائن.
يتم عمل وصف دقيق للمهام كافة الموكلة للعاملين داخل
األقسام.
يوجد في البنك نظام لخفض الوقت الالزم عند تقديم

خدمات متعددة بنفس الوقت.

تقوم إدارة البنك بالرقابة على العاملين; لمعرفة مدى
إنجازهم لواجباتهم خالل الوقت المحدد.

جميع فقرات المجال مع ا
* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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4.21

84.20%

20.75

*0.000

6

4.24

84.71%

18.38

*0.000

5

4.25

85.04%

19.41

*0.000

4

4.31

86.27%

34.75

*0.000

بشكل عام يمكن القول :بإن المتوسط الحسابي يساوي ( ،)4.31وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

( ،)%86.27قيمة االختبار ( ،)34.75وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك يعتبر مجال
(خرائط تيار القيمة) داالً إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة

لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ( )3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من
قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال .مما يدلل على أن إدارة بنك فلسطين في قطاع غزة تواكب التطور

العلمي حيث تستخدم نظام لخفض الوقت الالزم عند تقديم خدمات متعددة بنفس الوقت ،ووجود وصف دقيق

للمهام لكافة  ،باإلضافة إلى أن العاملين بالبنك من ذوي االختصاص في المحاسبة بدرجة البكالوريوس مما

يساعد البنك على اتخاذ الق ار ارت السليمة األمر الذي يعزز الميزة التنافسية للبنك من خالل مدخل إدارة الجودة

الشاملة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة(الكببجي )2014 ،التي أكدت بأن الشركات الصناعية تستخدم خرائط تيار
القيمة لتحقق تخفيضاً في التكاليف للوصول إلى التكاليف المستهدفة ،ودراسة(البكري والنعيمي )2013،التي

توافقت مع النتيجة السابقة والتي أكدت على أن خرائط تيار القيمة تساعد في تحديد أماكن الهدر والضياع

وتحديد األنشطة المضيفة للقيمة واألنشطة غير المضيفة للقيمة( ،ودراسة المشهرواي:)2015،

وبترتيب أعلى ثالث فقرات لهذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة على خرائط تيار القيمة يتضح اآلتي:
 .1إن عبارة ( :يتم ربط تدفق اإليرادات داخل أقسام البنك بعدد العاملين داخل تلك األقسام) احتلت الترتيب

األول؛ حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ( ،)4.49بوزن نسبي ( ،)%89.75قيمة االختبار بلغت (،)23.20
وهي أكبر من القيمة الحرجة ( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك تعتبر هذه الفقرة داله

إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه
الفقرة .حيث إن القدرة الفائقة لتكنولوجيا المعلومات ساعدت على تقليل حجم العمالة في البنك وتقليل تكاليف

الخدمة المعروضة وكذلك زيادة إنتاجية العاملين من خالل زيادة فاعلية االتصال بين موظفي المكاتب وبين

مراكز اإلدارة والفروع وكذلك تعتبر عامالً فعاالً في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بأسلوب تيار القيمة من
خالل ربط تدفق اإليرادات مع عدد العاملين.

.2إن عبارة ( :يتم متابعة ودراسة وقت تنفيذ األنشطة والخدمات المصرفية بهدف التأكد من االلتزام بالوقت المحدد

للتنفيذ) احتلت الترتيب الثاني حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي( ،)4.36بوزن نسبي ( ، )%87.23قيمة

االختبار بلغت ( ،)24.47وهي اكبر من القيمة الحرجة ( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000؛ لذلك تعتبر هذه الفقرة داله إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة
كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وترجع الباحثة ذلك إلى أن أسلوب خرائط تيار القيمة تعمل بشكل أو

بآخر على زيادة التنسيق بين المكاتب من جهة وبين اإلدارة العامة والفروع من جهة أخرى؛ حيث أصبحت

الق اررات والسجالت المحاسبية تتم بشكل آلي وبالسرعة المطلوبة وأصبح البنك ذو الفروع المنتشرة كأنه وحدة
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واحدة ،فلم يعد هناك خدمات تخص البنك وخدمات تخص الفرع ،وهذا التنسيق عمل على توفير الوقت والجهد
في إنجاز العمليات والخدمات األمر الذي يسهل الرقابة على التنفيذ في الوقت المحدد.

.3أن عبارة ( :يتم عمل مراجعة مستمرة للوقت الفاصل بين استالم طلبات العمالء وتقديم الخدمات المصرفية
بهدف تقليص المدة والتأكد من عدم تراكم طلبات الزبائن) احتلت الترتيب الثالث حيث بلغت قيمة المتوسط

الحسابي ) ، )4.34بوزن نسبي ( ،)%86.72وقيمة االختبار بلغت ( ،)21.44وهي اكبر من القيمة الحرجة
( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك تعتبر هذه الفقرة داله إحصائياً عند مستوى داللة

 ، α ≥0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وترجع الباحثة ذلك

إلى أن إدارة بنك فلسطين تعمل على توفير جميع البرامج والنظم والتي تسهل على العمالء؛ لذلك هي ال تتأثر

دوما المصارف بتقديم كل ما هو جديد في عالم
برغبات العاملين بقدر تأثرها برغبات العمالء والذين يطالبون ً
الخدمة المصرفية والسيما أننا نعيش في عصر ثورة المعلومات واالتصاالت ،األمر الذي من الواجب أن يترتب
عليه تقديم الخدمات المصرفية في وقت قياسي.

وقد قامت الباحثة بإعداد معامل االرتباط ما بين خرائط تيار القيمة والميزة التنافسية بهدف اكتشاف وجود

عالقة و جدول ( )5 : 2يبين أن معامل االرتباط يساوي  ،.570وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

0.000

وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين خرائط تيار القيمة
وتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.

االستنتاج :يتم قبول الفرضية القائلة بأن بنك فلسطين يستخدم خرائط تيار القيمة لتحقيق ميزة تنافسية في

ظل إدارة الجودة الشاملة.

وتعزى النتيجة إلى أن خرائط تيار القيمة تعمل على تحديد األسباب الرئيسية للمشكلة ،ومن ثم عمل

خطة إلجراء التحسينات المطلوبة ،األمر الذي يصل بالبنك إلى القضاء على المشكالت وعدم هدر الوقت والجهد
للموارد البشرية والتكنولوجية لديه ،األمر الذي يعزز ويحقق ميزة تنافسية للبنك كمدخل إلدارة الجودة الشاملة،

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الكيكي )2012،التي توصلت إلى أن خرائط تيار القيمة تعمل على تعزيز المركز

التنافسي في معمل األلبسة في (الموصل).
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جدول (:)5 : 2

معامل االرتباط بين خرائط تيار القيمة وتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة
معامل

بيرسون

الفرضية

لالرتباط

يستخدم بنك فلسطين خرائط تيار القيمة في تحقيق ميزة تنافسية في

ظل إدارة الجودة الشاملة

.570

القيمة

االحتمالية)(Sig.
*0.000

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 .4تحليــل واختبــار الفرضــية الفرعيــة الثانيــة وتــنص علــى( :اســتخدام بنــك فلســطين أداة التحســين المســتمر
لتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة).

تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل درجة الموافقـة المتوسـطة وهـي ( )3أم

ال .النتائج موضحة في جدول (.)5 : 3

جدول ()5 : 3

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال (أداة التحسين المستمر)

 .3تدعم اإلدارة العليا في البنك برامج التحسين المستمر وعلى نحو مستمر.

.4

توظف اإلدارة التكنولوجيا والتقنيات المستحدثة في العمليات المصرفية

كافة.

 .5تقوم إدارة البنك بإعادة هيكلة العمليات المصرفية داخل البنك وداخل
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المتوسط الحسابي

قيمة) بين العاملين لتخفيض األخطاء المحاسبية.

المتوسط الحسابي النسبي

تسعى إدارة البنك إلى نشر ثقافة إزالة الهدر (األنشطة التي ال تضيف

قيمة االختبار

من أجل القيام بالتحسينات المستمرة.

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

تشكل اإلدارة العليا بالبنك فرق عمل متعددة الوظائف من داخل أقسام البنك

4.55

90.92%

27.16

*0.000

2

4.35

87.06%

22.86

*0.000

5

4.29

85.88%

21.54

*0.000

7

4.11

82.18%

17.32

*0.000

9

4.13

82.52%

19.04

*0.000

8

الترتيب

م

.1

الفقرة

األقسام بهدف زيادة تفعيل إنتاجية تلك األقسام.

.6
.7
.8

هناك متابعة مستمرة من قبل إدارة البنك لمستوى جودة الخدمات المقدمة

للعمالء.

تسعى إدارة البنك إلى إرضاء عمالئها من خالل تحسين خدماتها بشكل
مستمر.

تعمل إدارة البنك على تبسيط إجراءاتها بحيث تكون واضحة و مفهومة من
العاملين كافة في البنك.

 .9يتم تطبيق نظام رقابي يشتمل على إجراءات وقائية و تصحيحية.

جميع فقرات المجال مع ا

4.59

91.76%

30.21

*0.000

1

4.35

87.06%

23.34

*0.000

4

4.35

87.06%

23.34

*0.000

3

4.32

86.39%

23.61

*0.000

6

4.34

86.76%

41.74

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

بش ــكل ع ــام يمك ــن الق ــول ب ــأن المتوس ــط الحس ــابي يس ــاوي  ،4.34وأن المتوس ــط الحس ــابي النس ــبي يس ــاوي

) ،)%86.76وقيم ــة االختب ــار ( ،)41.74وأن القيم ــة االحتمالي ــة ( )Sig.تس ــاوي 0.000؛ ل ــذلك يعتب ــر مج ــال (أداة

التحسين المستمر) داالً إحصائياً عنـد مسـتوى داللـة  ، α ≥ 0.05ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذا

المجال يختلف جوهرياً عن درجـة الموافقـة المتوسـطة وهـي ( )3وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة كبيـرة مـن قبـل
أفراد العينة على فقرات هذا المجال .وهذا يدل على اهتمام البنك بفروعه المختلفة بقطاع غزة على تطوير نشاطه

عـن طريـق التحسـين المسـتمر لعملياتـه وأنشـطته اإلنتاجيـة ،ممـا يسـاعده علـى اتخـاذ القـ اررات بشـأن تعظـيم قيمـة

البنك ٕوارضاء الزبائن من خالل تقديم خدمات ذات قيمة لديهم.
وهذه النتيجة تتفق مع الدراسات اآلتية( :بدران( ،)2010،الجندي )2011،التي أكدت بأن دعم الميزة
التنافسية وخفض التكاليف يتم من خالل استخدام أدوات تحسين مستمرة للعمليات.

وبترتيب أعلى ثالث فقرات لهذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة على أداة التحسين المستمر يتضح

اآلتي:

.1أن عبارة( :هناك متابعة مستمرة من قبل إدارة البنك لمستوى جودة الخدمات المقدمة للعمالء) احتلت الترتيب

األول؛ حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ( ، )4.59بوزن نسبي ( ،)%91.76وقيمة االختبار بلغت

( ،)30.21وهي أكبر من القيمة الحرجة ( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك تعتبر
هذه الفقرة داله إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد

العينة على هذه الفقرة ،وتبين النتيجة حرص البنك على تحقيق الجودة في تصميم عملياته المصرفية األمر الذي
سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعمالء؛ حيث يدرك أفراد العينة بأن نجاح البنك في تحقيق مركز تنافسي

عال يعتمد بشكل كبير على جودة الخدمة التي تقدم للعمالء.
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.2أن عبارة( :تشكل اإلدارة العليا بالبنك فرق عمل متعددة الوظائف من داخل أقسام البنك من أجل القيام
بالتحسينات المستمرة) احتلت الترتيب الثاني؛ حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ( ،)4.55بوزن نسبي

( ،)%90.92وقيمة االختبار بلغت ( ،)27.16وهي أكبر من القيمة الحرجة ( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية

( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك تعتبر هذه الفقرة داله إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05وهذا يعني أن
هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة؛ حيث تدرك اإلدارة العليا أن تقديم الخدمة بجودة

عالية وضمن حدود تكلفته المستهدفة استخدام فريق عمل متنوع االختصاصات ومن مختلف إدارات البنك
كالمتخصصين في بحوث التسويق ،والبيع ،وهندسة تصميم الخدمات ،وهندسة العمليات المصرفية ،وإدارة

التكلفة.

.3أن عبارة( :تعمل إدارة البنك على تبسيط إجراءاتها بحيث تكون واضحة ومفهومة من العاملين كافة في
البنك) احتلت الترتيب الثالث؛ حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ( ،)4.35بوزن نسبي ) ،)%87.06قيمة

االختبار بلغت ) ،)23.34وهي أكبر من القيمة الحرجة ( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000؛ لذلك تعتبر هذه الفقرة داله إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة
كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،ويبين ذلك وجود وعى وإدراك من البنوك على أن إنجاز العمليات

أيضا مواكبة كل ما هو جديد وبذل
المصرفية بكفاءة وفاعلية يتطلب استخدام نظم محاسبية وإدارية حديثة بل و ً
الجهود المتواصلة من أجل تبسيط وتسهيل اإلجراءات المصرفية والعمل على توفير هذه المعلومات للعاملين من
أجل زيادة والء العاملين للبنك األمر الذي يعتبر من أهم مداخل الجودة الشاملة.

وقد قامت الباحثة بإعداد معامل االرتباط بين أداة التحسين المستمر والميزة التنافسية بهدف اكتشاف وجود عالقة

وجدول ( )5 : 4يبين أن معامل االرتباط يساوي  ،.535وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

0.000

وهي أقل

من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أداة التحسين المستمر وتحقيق
ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.

االستنتاج :يتم قبول الفرضية القائلة بأن بنك فلسطين يستخدم أداة التحسين المستمر لتحقيق ميزة تنافسية في

ظل إدارة الجودة الشاملة.

وتعزى النتيجة إلى أن أداة التحسين المستمر الهدف منه هو إزالة الهدر من جميع األنظمة والتعليمات في البنك

حيث ينظر البنك على أنها أساس استراتيجي مستقبلي لكي يضمن البنك بقاءه ضمن أجواء المنافسة المتنامية

بين البنوك في قطاع غزة ،األمر ا لذي يوفر له ميزة تنافسية لمواجهة أي تهديدات بيئية من خالل دعم آليات
التحسين المستمر ونشر ثقافة الجودة الشاملة عن طريق فلسفة إزالة الهدر ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

(السمان )2012،التي أكدت على وجود عالقة بين متطلبات التصنيع الرشيق واألداء البيئي وصوالً إلى موقع
تنافسي مميز ،واتفقت الدراسة مع دراسة(الكيكي)2012،
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جدول (:)5 : 4

معامل االرتباط بين أداة التحسين المستمر وتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

.535

*0.000

لالرتباط

يستخدم بنك فلسطين أداة التحسين المستمر في تحقيق ميزة تنافسية

في ظل إدارة الجودة الشاملة

االحتمالية)(Sig.

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 .4تحليل واختبار الفرضية الفرعية الثالثة وتنص على ( :استخدام بنك فلسطين أداة رضا الموظفين لتحقيق
ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة).

تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصـل إلـى درجـة الموافقـة المتوسـطة

وهي ( )3النتائج موضحة في جدول (.)5 : 5

جدول ()5 : 5

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال (أداة رضا الموظفين).

.3
.4

يعمل البنك على منح عالوات استثنائية على السلم

الوظيفي للموظفين ذوي الكفاءة العالية.

يخصص البنك جزءاً من أرباحه السنوية كنوع من
المكافآت للعاملين.

يتم منح الموظفين مكافآت فردية و جماعية بناء على

تقييم األداء السنوي.
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المتوسط الحسابي

.2

بانجاز عمل متميز.

المتوسط الحسابي النسبي

.1

توفر إدارة البنك حوافز مادية للموظفين الذين يقومون

قيمة االختبار

أ-الحوافز المادية

القيمة االحتمالية ().Sig

م

4.17

83.33%

19.24

*0.000

4.31

86.22%

16.24

*0.000

2

4.14

82.86%

13.93

*0.000

7

4.13

82.69%

13.59

*0.000

9

4.12

82.35%

15.79

*0.000

11

الترتيب

الفقرة

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

توفر إدارة البنك لموظفيها فرص التقدم والرقي.

4.08

81.51%

13.88

*0.000

12

4.22

84.37%

14.87

*0.000

6

4.11

82.29%

16.74

*0.000

4.13

82.69%

12.38

*0.000

8

4.08

81.51%

13.41

*0.000

13

4.07

81.34%

12.09

*0.000

14

توفير إدارة البنك األمان لموظفيها

4.28

85.55%

15.79

*0.000

3

احترام إدارة البنك آلراء الموظفين ومقترحاتهم.

4.02

80.34%

11.49

*0.000

15

ج-بيئة العمل(توفر مستلزمات العمل كافة)

4.24

84.79%

29.49

*0.000

4.35

87.06%

23.34

*0.000

1

4.13

82.52%

14.64

*0.000

10

4.24

84.71%

21.26

*0.000

5

توفر إدارة البنك األدوات المكتبية الالزمة في المكتب.

4.24

84.87%

20.07

*0.000

4

جميع فقرات المجال معا

4.17

83.47%

25.17

*0.000

تقوم إدارة البنك بترقية موظفيها بناء على كفاءتهم

وفاعلية أدائهم.

ب-الحوافز المعنوية

يعامل المسؤولون في البنك موظفيهم بعدالة ومساواة.

تقوم إدارة البنك بتكريم الموظفين الذين يقومون بإنجاز
عمل مميز.
يقوم المسئولون في البنك بتقديم شهادة شكر وتقدير إلى

الموظفين الذين يتميزون بالكفاءة في عملهم.

تقوم إدارة البنك بالتأمين على الموظفين ضد أخطار
العمل
تخفض إدارة البنك من عبء العمل على الموظفين.
توفر إدارة البنك لموظفيها إضاءة وتهوية وتدفئة ومساحة
مكتب مناسبة لطبيعة العمل.

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي ( ،)4.17وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

( ،)%83.47قيمة االختبار ( ،)25.17وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك يعتبر مجال (أداة رضا
الموظفين) دال إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال
يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ( )3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد

العينة على فقرات هذا المجال؛ حيث أن الميزة التنافسية تتأثر بمدى مشاركة األفراد والعاملين في عملية بناء

وتطوير النظم المحاسبية حيث يؤدي ذلك إلى تحقيق الرضا؛ وبالتالي تقليل دوافع مقاومة النظام (وترجع الباحثة

ذلك إلى إدراك المصارف ضرورة إشراك العاملين في تصميم وبناء النظم المحاسبية وذلك من أجل تقليل مقاومة

النظام والسماح لهم بخلق أفكار تساعد في اكتساب موقع تنافسي جيد للبنك ،وخلق الوالء لهم والدافعية لديهم للعمل
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على كل ما هو جديد) وهذا يتناسب مع دراسة (السماك ،والسمان )2012،التي أكدت على أن االهتمام بالهندسة
البشرية تساعد في تقليص مخاطر العمل.

وبترتيب أعلى ثالث فقرات لهذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة على أداة رضا الموظفين يتضح األتي:
 .1أن عبارة( :تقوم إدارة البنك بالتأمين على الموظفين ضد أخطار العمل) احتلت الترتيب األول حيث بلغت

قيمة المتوسط الحسابي ( ،)4.35بوزن نسبي( ،)%87.06وقيمة االختبار بلغت ( ،)23.34وهي أكبر من

القيمة الحرجة ( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند
مستوى داللة  ، α ≥ 0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .حيث
يدرك العاملون في البنك أن أهم ما يريده األفراد في حياتهم المهنية هو الشعور باألمان واالستقرار في العمل فهم

بحاجة إلى اإلحساس بأنهم مؤمنون من المخاطر في ميدان العمل ،لذلك فإن إدارة البنك حريصة على التأمين
على الموظفين نظ اًر لقوة تأثير هذا العامل على إنتاجية ورضا الموظف.

 .2إن عبارة( :توفر إدارة البنك حوافز مادية للموظفين الذين يقومون بإنجاز عمل متميز) احتلت الترتيب

الثاني؛ حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ( ،)4.31بوزن نسبي) ،)%86.22وقيمة االختبار بلغت (،)16.24
وهي أكبر من القيمة الحرجة( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك تعتبر هذه الفقرة داله

إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه

الفقرة .إن هذه النتائج تشير بال شك إلى أن الحوافز المادية و منها الزيادة في األجر من شأنها أن تحفز العامل

لبذل مزيد من الجهد و بالتالي زيادة إنتاج المؤسسة ومن ثم تحقيق أرباح إضافية ،ولعلنا نؤكد هنا على أن

الحوافز تلعب دو اًر فعاالً في تحفيز الفرد لبذل جهد أكبر و تحقيق أرباح إضافية معتبرة.

 .3أن عبارة( :توفر إدارة البنك األمان لموظفيها) احتلت الترتيب الثالث ،حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي

( ،)4.28بوزن نسبي( ،)%85.55قيمة االختبار بلغت ( ،)15.79وهي أكبر من القيمة الحرجة ( ،)1.96وأن

القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ، α ≥ 0.05
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزى النتيجة إلى إدراك اإلدارة
العليا في البنك؛ فالموظف الذي يشعر بأنه مهدد بالطرد بين لحظة وأخرى الشك أنه يشعر بعدم االطمئنان

واالستقرار في العمل ،إذن فلهذا العامل تأثير كبير على نفسية العاملين ،ومن ثم تسعى اإلدارة في البنك لطمأنته

وجعله يشعر على أنه باق في منصب عمله بل و إتاحة الفرصة لينتقل إلى أعلى المراتب كلما أثبت جدارته

ومسؤوليته في القيام بالمهام واألعمال الموكلة إليه ألن العامل الذي يفتقد إلى مثل هذا الشعور يجعله عاج اًز على

اإلبداع.

وقد قامت الباحثة بإعداد معامل االرتباط ما بين أداة رضا الموظفين والميزة التنافسية بهدف اكتشاف

وجود عالقة وجدول ( )5: 6يبين أن معامل االرتباط يساوي ) ،).587وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي
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0.000

وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أداة رضا

الموظفين وتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.

االستنتاج :يتم قبول الفرضية القائلة بأن بنك فلسطين يستخدم أداة رضا الموظفين لتحقيق ميزة تنافسية

في ظل إدارة الجودة الشاملة.

وتعزى النتيجة إلى أن العنصر البشري ممثالً في الموارد والكفاءات البشرية أحد أهم العوامل

المسؤولة عن امتالك البنك للميزة التنافسية ،حيث أن التركيز على هذا العنصر بتنميته و تحفيزه ،وتوفير بيئة
العمل المؤثرة إيجابياً على روحه المعنوية يعد أحد أهم ركائز إدارة الجودة الشاملة ،وهذا بالنظر إلى أن تلك

الموارد والكفاءات هي المسئولة عن اتخاذ وتطبيق الق اررات االستراتيجية والتنفيذية للجودة الشاملة ،التي تهيئ
للبنك فرص امتالك الميزة التنافسية ،وتتفق النتائج مع دراسة(مصطفى )2011،حيث أكدت بأن االهتمام
بالقيادات اإلدارية يعتبر مدخالً لتطبيق إدارة الجودة الشاملة األمر الذي يعزز مكانة المؤسسات االقتصادية

الجزائرية.

جدول (:)5 : 6

معامل االرتباط بين أداة رضا الموظفين وتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

.587

*0.000

لالرتباط

يستخدم بنك فلسطين أداة رضا الموظفين وتحقيق ميزة تنافسية

في ظل إدارة الجودة الشاملة

االحتمالية)(Sig.

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 .1تحليــل واختبــار الفرضــية الفرعيــة الرابعــة وتــنص علــى( :اســتخدام بنــك فلســطين أداة التكلفــة المســتهدفة
لتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة).

تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصـل إلـى درجـة الموافقـة المتوسـطة
وهي ( )3أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)5 : 7
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جدول ()5 : 7

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال (أداة التكلفة المستهدفة)
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

4.24

84.87%

20.45

*0.000

7

تقوم إدارة البنك بدراسة السوق قبل طرح أي منتج أو خدمة مصرفية جديدة.

4.23

84.54%

19.63

*0.000

8

تعتمد اإلدارة على وضع سعر مستهدف يقبله العمالء.

4.29

85.71%

24.00

*0.000

4

4.31

86.22%

20.85

*0.000

3

م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يعد مفهوم نظام التكلفة المستهدفة من المفاهيم المعروفة بشكل جيد

لدى موظفي البنك.

يوجد هيكل إداري سليم يساعد في عملية إنجاح نظام التكلفة
المستهدفة في البنك.

تستخدم اإلدارة أدوات مستحدثة لخفض التكاليف بهدف التمكن من
الوصول إلى التكلفة المستهدفة.

الترتيب

4.47

89.41%

21.84

*0.000

1

الفقرة

اتباع منهج التكلفة المستهدفة يؤدي إلى تفادي األخطاء والعيوب (أي
استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة)؛ وبالتالي خفض تكاليف

4.25

85.04%

19.09

*0.000

6

الخدمات المصرفية.
تعمل اإلدارة على تطبيق وهندسة القيمة بهدف الوصول إلى تكلفة
الخدمات المصرفية.
تسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة يمكن البنك
من زيادة حصته السوقية.

يساعد تطبيق التكلفة المستهدفة في تحديد هامش الربح المستهدف قبل

طرح المنتج في السوق.

جميع فقرات المجال مع ا

4.23

84.54%

18.05

*0.000

9

4.33

86.55%

20.98

*0.000

2

4.25

85.04%

19.75

*0.000

5

4.29

85.77%

35.54

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

بشكل عام يمكن القول إن المتوسط الحسابي يساوي ( ،(4.29وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

( ،)%85.77وقيمة االختبار ( )35.54وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك يعتبر مجال (أداة
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التكلفة المستهدفة) دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا

المجال يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ( )3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل
أفراد العينة على فقرات هذا المجال ،حيث يدرك العاملون أن أسلوب التكلفة المستهدفة أنشئ لدعم القدرة
التنافسية عن طريق الحفاظ على محددات استم اررية البنك االقتصادية )الجودة والسعر واألداء) وفي الحدود التي

يقبلها العمالء ،مما يدلل على أن إدارة البنك تستخدم أسلوب التكلفة المستهدفة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

( )Kocsoy.et.al.2008/حيث توصلت إلى أن الشركات التي تعتمد مدخل التكلفة المستهدفة تقوم بتحليل
السوق على نطاق واسع ولديها نظم معلومات تسويقية ،وتعارضت النتائج السابقة مع دراسة

( )Borgernas&Fridh,2003التي أكدت بعدم تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية
السويدية ويرجع ذلك إلى خوف الشركات من تبني أساليب جديدة مختلفة عن األساليب التقليدية في المحاسبة،

واختلفت مع دراسة( )Chanhall.Smith,1998التي توصلت بأن نسبة  %38من الشركات الصناعية
االسترالية تستعمل أسلوب التكلفة المستهدفة؛ حيث تفضل الشركات الصناعية استخدام مداخل المحاسبة اإلدارية
التقليدية.

وبترتيب أعلى ثالث فقرات لهذا المجال من حيث متوسط درجة الموافقة على أداة التكلفة المستهدفة يتضح

اآلتي:

 .1أن عبارة( :يعد مفهوم نظام التكلفة المستهدفة من المفاهيم المعروفة بشكل جيد لدى موظفي البنك) احتلت

الترتيب األول ،حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ( ،)4.47بوزن نسبي( ،)%89.41وقيمة االختبار بلغت

( ،)21.84وهي أكبر من القيمة الحرجة( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك تعتبر
هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد
العينة على هذه الفقرة ،مما يدلل على أن موظفي البنك يدركون أن األسباب التي أدت لالتجاه إلى نظام التكلفة

المستهدفة تلك البيئة التي يعيش فيها البنك التي تتصف بأنها بيئة تنافسية وسريعة التغيير وال تسمح بالتأخير أو

األخطاء وبأنها بيئة متزايدة الطلب؛ لذلك يحرص الموظفون على اإللمام بأسلوب التكلفة المستهدفة؛ األمر الذي
يواكب التغيرات البيئية الداخلية والخارجية للبنك.

 .2أن عبارة( :تسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة يمكن البنك من زيادة حصته السوقية)
احتلت الترتيب الثاني؛ حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ( ، )4.33بوزن نسبي ( ،)%86.55وقيمة االختبار

بلغت ( ،)20.98وهي أكبر من القيمة الحرجة ( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك
تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل
أفراد العينة على هذه الفقرة ،مما يدلل بأن منهج التكلفة المستهدفة يمثل طريقة تسعير ونظام لتخطيط الربحية

وإدارة التكلفة في البيئة التنافسية حيث يعد أداة اإلدارة االستراتيجية التي تبحث عن تخفيض تكاليف اإلنتاج،
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ويساعد على طرح خدمات مصرفية ذات مواصفات ضمن رغبات المستهلكين وضمن حدودهم المالية ،األمر
الذي يزيد من الحصة السوقية للبنك.

 .3أن عبارة ( تستخدم اإلدارة أدوات مستحدثة لخفض التكاليف بهدف التمكن من الوصول إلى التكلفة

المستهدفة) احتلت الترتيب الثالث؛ حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ( ،)%4.31بوزن نسبي (،)%86.22
وقيمة االختبار بلغت ( ،(20.85وهي أكبر من القيمة الحرجة ( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000؛ لذلك تعتبر هذه الفقرة داله إحصائياً عند مستوى داللة α ≥ 0.05؛ وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة
كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .ويعزى ذلك إلى درجة االعتماد الكبيرة للبنك على حوسبة النظام

المصرفي لتسهيل تقديم الخدمات بأسرع وقت وأقل تكلفة ،باإلضافة إلى دقة االحتساب للتكاليف ،وأيضاً إلى تفهم
إدارة البنوك ألهمية األنظمة واألساليب المحاسبية الحديثة في تطوير األداء المصرفي وصوالً إلى التكلفة
المستهدفة األمر الذي يساعد على تقديم الخدمات بشكل أفضل.

وقد قامت الباحثة بإعداد معامل االرتباط ما بين أداة التكلفة المستهدفة والميزة التنافسية بهدف اكتشاف

وجود عالقة و جدول ( )5 : 8يبين أن معامل االرتباط يساوي ( ،(.731وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي
0.000

وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أداة التكلفة

المستهدفة وتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.

االستنتاج :يتم قبول الفرضية القائلة بأن بنك فلسطين يستخدم أداة التكلفة المستهدفة لتحقيق ميزة تنافسية

في ظل إدارة الجودة الشاملة.

وتعزى النتيجة إلى أن مدخل أسلوب التكلفة المستهدفة يعمل على تحليل السوق على نطاق واسع وصوالً

إلى نظم معلومات تسويقية؛ األمر الذي يجعل سياسية تسعير الخدمة على أساس التكلفة المستهدفة من خالل
نظم المعلومات التسويقي يجعل البنك في موقع تنافسي مميز ،وتتفق هذه الدراسة مع دراسة

()kocsoy,et.al.2008

جدول (:)5 : 8

معامل االرتباط بين أداة التكلفة المستهدفة وتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

.731

*0.000

لالرتباط

يستخدم بنك فلسطين أداة التكلفة المستهدفة في تحقيق ميزة تنافسية

في ظل إدارة الجودة الشاملة

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05
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االحتمالية)(Sig.

 تحليل واختبار الفرضية الرئيسية األولى وتنص على( :استخدام بنك فلسطين أدوات المحاسبة الرشـيدةلتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة).

ت ــم اس ــتخدام اختب ــار  Tلمعرف ــة م ــا إذا كان ــت متوس ــط درج ــة االس ــتجابة ق ــد وص ــلت إل ــي درج ــة الموافق ــة
المتوسطة وهي ( )3أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)5 : 9

جدول ()5 : 9

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات أدوات المحاسبة الرشيدة
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

أداة رضا الموظفين.

4.17

83.47%

25.17

*0.000

4

أداة التكلفة المستهدفة.

4.29

85.77%

35.54

*0.000

3

أدوات المحاسبة الرشيدة

4.28

85.57%

39.61

*0.000

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

أداة التحسين المستمر.

4.34

86.76%

41.74

*0.000

1

الترتيب

خرائط تيار القيمة.

4.31

86.27%

34.75

*0.000

2

المجال

مــن جــدول ( )5 : 5تبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقـرات أدوات المحاســبة الرشــيدة يســاوي 4.28
(الدرجة الكلية مـن  )5أي أن المتوسـط الحسـابي النسـبي ،%85.57وقيمـة

االختبـار39.61

 ،وأن القيمـة االحتماليـة

( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك تعتبر الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط
درجة االستجابة قد زاد عن درجـة الموافقـة المتوسـطة وهـي ( )3وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة كبيـرة مـن قبـل

أفراد العينة على فقرات أدوات المحاسبة الرشيدة بشكل عام.

وبتحليل مستويات المتغير المستقل وترتيبه من حيث متوسط درجة الموافقة على واقع تطبيق أدوات المحاسبة

الرشيدة ممثلة في المستويات األربع يتضح اآلتي:

 .1أن مجال (أداة التحسين المستمر) احتل الترتيب األول ،حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي  4.34درجة من

 5درجات ،بوزن نسبي ، %86.76وقيمة االختبار ،41.74وهي أكبر من القيمة الحرجة ( ، )1.96وأن القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك يعتبر المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على
أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ) )3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة

على مجال (أداة التحسين المستمر) من وجهة نظر أفراد الدراسة .وتعزى النتيجة إلى إن تدفق المعلومات المالية
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التشغيلية ألنظمة التكاليف على أساس استعمال مدخل المحاسبة الرشيدة توفر قاعدة بيانات ألهداف التطوير
والتحسين المستمرين للخدمات المصرفية في البنك والذي تنعكس نتائجه على تحسين العوائد المتحققة من خالل

االستثمار األمثل للموارد بهدف إبقاء البنك مستمر بنشاطه في بيئة تنافسية.

 .2أن المجال(خرائط تيار القيمة) احتل الترتيب الثاني ،حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي  4.31درجة من 5

درجات ،بوزن نسبي ، %86.27وقيمة االختبار ،34.75وهي أكبر من القيمة الحرجة( ، )1.96وأن القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك يعتبر المجال داالً إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على
أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ) )3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة
على مجال (خرائط تيار القيمة) من وجهة نظر أفراد الدراسة .وتعزى النتيجة إلى أن استخدام خرائط تيار القيمة

تمكن من تدفق المواد والمعلومات بسهولة  ،وبيان مكان وجود الضياع في العمليات الرئيسية وبالتالي تخفيض

التكاليف.

 .3أن المجال(أداة التكلفة المستهدفة) احتل الترتيب الثالث ،حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي  4.29درجة من

 5درجات ،بوزن نسبي ، %85.77وقيمة االختبار ،35.54وهي أكبر من القيمة الحرجة( ، )1.96وأن القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك يعتبر المجال داالً إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على
أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ) )3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة

على مجال (أداة التكلفة المستهدفة) من وجهة نظر أفراد الدراسة ،وتعزى النتيجة إلى أن أداة التكلفة المستهدفة
تعمل على تخفيض تكلفة الخدمات بشكل ملحوظ ،وتعمل على ترابط األقسام الداخلية للبنك والعمل كفريق واحد
يأخذ على عاتقه مسؤولية تسويق وتخطيط وتطوير وبيع وتوزيع الخدمة .

 .4حيث يؤدي أسلوب التكلفة المستهدفة إلى تحسين جودة الخدمة عن طريق وضع التكلفة المستهدفة كهدف
واضح إلى جانب األخذ في االعتبار جودة الخدمة.

 .5أن المجال(أداة رضا الموظفين) احتل الترتيب الرابع ،حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي  4.17درجة من 5

درجات ،بوزن نسبي ، %83.47وقيمة االختبار ،25.17وهي أكبر من القيمة الحرجة( ، )1.96وأن القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساوي

0.000

لذلك يعتبر المجال داالً إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على

أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ) )3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة

على مجال (أداة رضا الموظفين) من وجهة نظر أفراد الدراسة ،حيث يمثل رضا الموظفين ركناً أساسياً للوصول
إلى مركز تنافسي للبنك ويعتبر رضا الموظفين من أهم مداخل الجودة الشاملة ،األمر الذي بينته نتائج الدراسة.

أظهرت النتائج أن بنك فلسطين تتوافر لديه المقومات والبيئة المناسبة لتطبيق مدخل المحاسبة الرشيدة ،كما تبين

أن إدارة البنك وموظفيه يدركون مفهوم وأهمية استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة ،حيث توفر طرق مالئمة
الحتساب التكاليف من خالل التركيز على تيار القيمة بدالً من التركيز على الخدمة ،وأن أدوات المحاسبة
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الرشيدة تدعم عملية تقييم أداء البنك من خالل توفر مقياس أداء على مستوى أصغر وحدة إدارية في البنك األمر
الذي يجعل البنك ملتزماً بمعايير الجودة العالمية.

واتفقت النتائج مع الدراسات اآلتية(:دراسة المشهراوي )2015،ودراسة(الغرباوي والموسوي)2015،

ودراسة(كاظم ،)2014،ودراسة(إبراهيم ،)2013،ودراسة(محمد ،)2013،ودراسة(بدران)2010،

وقد قامت الباحثة بإعداد معامل االرتباط ما بين أدوات المحاسبة الرشيدة والميزة التنافسية بهدف اكتشاف

وجود عالقة وجدول ( )5 : 10يبين أن معامل االرتباط يساوي  ،.717وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

 ،0.000وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى
استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة وتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.

االستنتاج :يتم قبول الفرضية القائلة بأن بنك فلسطين يستخدم أدوات المحاسبة الرشيدة لتحقيق ميزة

تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.

وتعزى النتيجة إلى أن استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة يعمل على تخفيض التكاليف من خالل مدخل

التكلفة المستهدفة ،وتحسين الجودة من خالل مدخل التحسين المستمر ورفع رضا الموظفين ،األمر الذي يؤدي
إلى تحسين صنع القرار وزيادة دقته وقابليته للتنفيذ؛ األمر الذي يعزز الميزة التنافسية للبنك مع ازدياد حدة
المنافسة بين البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة( )Frances&Jim,2005التي

توصلت إلى أن المحاسبة الرشيقة تحقق ميزة تنافسية للوحدات االقتصادية األمريكية ،واتفقت مع

دراسة(السبعاوي ،الطائي )2012،التي أكدت وجود عالقة موجبة بين مرتكزات التصنيع الرشيق مجتمعة والميزة

التنافسية.

جدول (:)5 : 10

معامل االرتباط بين مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة لتحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

.717

*0.000

لالرتباط

يستخدم بنك فلسطين أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة

تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة .

االحتمالية)(Sig.

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

 -تحليل فقرات مجال (جودة الميزة التنافسية)

تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت إلـى درجـة الموافقـة المتوسـطة وهـي

) )3أم ال .النتائج موضحة في جدول (.)5 : 11
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جدول ()5 : 11

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال (جودة الميزة التنافسية)

.6
.7
.8
.9
.10
.11

مقارنة بالمنافسين لتحقيق ميزة تنافسية.

تستند اإلدارة إلى الحفاظ على حصتها السوقية وزيادة هامش الربح
وذلك من خالل الحفاظ على سعر تنافسي
يركز البنك على الجودة لتحقيق ميزة تنافسية فريدة لضمان بقائها
ونموها في السوق وتحقيق رضا العمالء.

تركز إدارة البنك على االعتبار االستراتيجي في جودة الخدمات من
خالل التحسينات المستمرة لمواكبة أذواق العمالء المستقبلية.

تخفض اإلدارة العليا للبنك من وقت االنتظار وتقديم الخدمات في
الوقت المحدد وسرعة التطوير

المتوسط الحسابي

.5

تعتمد إدارة البنك على تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأقل التكاليف

المتوسط الحسابي النسبي

.4

المقدمة بشكل يساعد اإلدارة على تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة.

قيمة االختبار

.3

تقوم اإلدارة العليا بالتخطيط المستمر لتحسين جودة ونوعية الخدمات

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

يوجد اقتناع ودعم من قبل إدارة البنك بفلسفة إدارة الجودة الشاملة.

4.51

90.25%

23.19

*0.000

1

4.36

87.23%

23.42

*0.000

2

4.35

87.06%

21.58

*0.000

3

4.18

83.70%

19.87

*0.000

10

4.31

86.22%

19.19

*0.000

6

4.32

86.39%

20.21

*0.000

4

4.26

85.21%

18.26

*0.000

9

الترتيب

م

.1

الفقرة

تنتهج إدارة البنك استراتيجية التجديد واإلبداع من خالل تقديم خدمات
مصرفية جديدة

تضمن من خاللها الحفاظ على مركز البنك

4.28

85.55%

19.25

*0.000

8

التنافسي.
تمتلك اإلدارة العليا في البنك خططاً استراتيجية تهتم بإدارة الجودة

الشاملة لتحقيق التميز.

يتم تدريب العاملين على التقنيات واألجهزة والمعدات الحديثة

المستخدمة في الخدمات البنكية لتحقيق ميزة تنافسية.

يتم مشاركة العاملين في وضع األهداف االستراتيجية لتحقيق اإلبداع
والتميز في تقديم الخدمات للعمالء.
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4.30

86.05%

20.42

*0.000

7

4.32

86.39%

20.21

*0.000

5

4.16

83.19%

15.18

*0.000

11

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي النسبي

جميع فقرات المجال معا

قيمة االختبار

الموكلة إليهم مما يحسن من أدائهم.

القيمة االحتمالية ().Sig

ت منح اإلدارة فرصة لمشاركة العاملين إلبداء رأيهم في األعمال

4.01

80.17%

11.24

*0.000

4.28

85.62%

32.90

*0.000

الترتيب

م

.12

الفقرة

12

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

بشكل عام يمكن القول :إن المتوسط الحسابي يساوي  ،4.28وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%85.62وقيمة االختبار

32.90

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك يعتبر مجال (جودة الميزة

التنافسية) داالً إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال
يختلف جوهرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ) )3وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد

العينة على فقرات هذا المجال؛ حيث يمثل امتالك و تطوير الميزة التنافسية هدفاً استراتيجياً يسعى البنك
لتحقيقه في ظل التحديات التنافسية الشديدة للمناخ االقتصادي؛ حيث يرى الموظفون واإلدارة العليا في البنك أن
التحوالت السريعة و المتشابكة للمناخ االقتصادي الجديد تفرض على البنك ضرورة تطبيق أنظمة فعالة ،و اعتماد
استراتيجيات مالئمة للتحديات التنافسية المتزايدة ،و تعد إدارة الجودة الشاملة أحد أهم تلك األنظمة التي يؤدي

تطبيقها إلى امتالك و تطوير ميزة تنافسية مستدامة؛ ذلك أن االلتزام االستراتيجي من قبل إدارة البنك بمبادئ و
مرتكزات إدارة الجودة الشاملة

يساهم بالضرورة في تحسين فرصة البنك على التكيف اإليجابي مع تحديات

المناخ االقتصادي الجديد ،وتتفق هذه النتيجة مع (الطائي )2013،بأن تبني مدخل الجودة الشاملة واعتماد منهج

التحسين المستمر لهم دور في تحقيق التفوق والتمييز؛ وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسات التعليمية.

وبتحليل فقرات المتغير التابع(جودة الميزة التنافسية) وترتيبه من حيث متوسط درجة الموافقة  ،حصلت

الفق ارت اآلتية على أعلى استجابات:

 .1أن العبارة (يوجد اقتناع ودعم من قبل إدارة البنك بفلسفة إدارة الجودة الشاملة) احتلت الترتيب األول؛ حيث
بلغت قيمة المتوسط الحسابي  ، 4.51بوزن نسبي ، %90.25وقيمة االختبار بلغت  ،23.19وهي أكبر من

القيمة الحرجة( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند
مستوى داللة  ، α ≥ 0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .وتعبر
النتيجة عن مدى التزام اإلدارة العليا بالجودة واالهتمام بها ،بحيث أنه كلما زادت قيمة الوسط الحسابي يزيد
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االلتزام من قبل اإلدارة العليا بالجودة وكذلك يزيد االهتمام بها ،وتعزى النتيجة إلى سعي بنك فلسطين إلى رفع
كفاءة و فعالية أدائه بهدف امتالك الميزة التنافسية؛ حيث تبنى البنك نظام إدارة الجودة الشاملة؛ لتعزيز موقعه

التنافسي.

 .2أن العبارة(تقوم اإلدارة العليا بالتخطيط المستمر لتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة بشكل يساعد اإلدارة

على تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة) احتلت الترتيب الثاني؛ حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي ، 4.36
بوزن نسبي ،%87.23وقيمة االختبار بلغت  ،23.42وهي أكبر من القيمة الحرجة( ،)1.96وأن القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛ لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05وهذا
يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتدلل النتيجة على إدراك اإلدارة العليا

لضرورة تدعيم البحث و والتطوير ،وتشجيع اإلبداع ،وتنمية المعرفة ،والمهارات لدى الكفاءات البشرية المتاحة

بالبنك ،كما يعد عنص ار أساسيا في تخفيض االنحرافات على جميع مستويات النشاط ؛ وذلك أن التركيز على

التخطيط والتحسين المستمر ألنظمة العمليات اإلنتاجية ،والمالية ،والتسويقية ،وللموارد البشرية يحقق بالضرورة
أعلى مستوى من الرضا للمستهلك كنتيجة لتقديم قيمة في الخدمة المصرفية النهائية؛ لذا يتطلب األمر إجراء
الدراسات المستمرة و تحليل النتائج للوصول إلى كفاءة عالية ألنظمة العمليات المختلفة من جهة ،وتطوير جودة

المخرجات من السلع والخدمات من جهة أخرى.

 .3أن العبارة (تعتمد إدارة البنك على تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأقل التكاليف مقارنة بالمنافسين لتحقيق
ميزة تنافسية) احتلت الترتيب الثالث ،حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي  ، 4.35بوزن نسبي ، %87.06وقيمة

االختبار بلغت  ،21.58وهي أكبر من القيمة الحرجة( ،)1.96وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000؛

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ، α ≥ 0.05وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من
قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،مما يعكس تبني اإلدارة العليا بتحسين الجودة عن طريق االنتقال من التركيز

على الخدمة و أهمية إنتاجها بمواصفات تلبي رغبات المستهلكين ،إلى اعتبار الجودة ما هي إال محصلة لألداء
الجيد لمختلف وظائف البنك ( اإلنتاجية ،والمالية ،والتسويقية) بأقل التكاليف عن طريق اعتماد مدخل التكلفة

المستهدفة ،و نتيجة لالستغالل األمثل لموارده وأصوله المالية والبشرية والتكنولوجية .فالنظرة الحديثة للجودة من
وجهة نظر إدارة البنك تشتمل على األبعاد االستراتيجية والتنظيمية ،والتجارية ،والمالية ،والبشرية؛ األمر الذي
يستدعي ضرورة البحث عن أساليب محاسبية فعالة لتقليل التكاليف.
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ثانيا :اختبار وتحليل الفرضية الرئيسية الثانية:
يوجــد تــأثير ذي داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05ألدوات المحاســبة الرشــيدة فــي تحقيــق ميــزة
تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.

من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة  Stepwiseيمكن استنتاج ما يلي:

 تبين أن المتغيرات المؤثرة على المتغير التابع ( تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة )هي (:أداةالتكلفة المستهدفة ،وخرائط تيار القيمة) وأن باقي المتغيرات تبين أن تأثيرها ضعيف.

 معامل التحديد =  ،0.561ومعامل التحديد المعدل=  ،0.545وهذا يعني أن  %54.5من التغير في تحقيقميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية

 %45.5قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في تحقيق ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة.
جدول ( :)5 : 12تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار
معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية Sig.

المتغيرات المستقلة
المقدار الثابت.

0.613

1.96

0.052

خرائط تيار القيمة.

0.195

2.41

*0.018

أداة التحسين المستمر.

0.109

1.32

0.189

أداة رضا الموظفين.

0.141

1.59

0.144

أداة التكلفة المستهدفة.

0.659

7.79

*0.000

معامل التحديد المعدل= 0.545

معامل التحديد = 0.561
*االختبار دال إحصائيا

من خالل جدول ( )5 : 12تبين أن المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير(تحقيق ميزة تنافسـية فـي

ظــل إدارة الجــودة الشــاملة ) حســب قيمــة اختبــار  Tهــي :أداة التكلفــة المســتهدفة ،خ ـرائط تيــار القيمــة ،وأداة رضــا
الم ــوظفين وأخيـ ـ اًر أداة التحس ــين المس ــتمر ،وكان ــت قيم ــة  Tأكب ــر م ــن القيم ــة الجدولي ــة  1.645للمتغيرات(التكلف ــة

المســتهدفة ،وخ ـرائط تيــار القيمــة) وبمســتوى معنويــة  ، 0.05وهــذا يــدل علــى أن منحنــى االنحــدار كــاف لوصــف
العالقة بين المتغيرات السابقة والميزة التنافسـية وبمسـتوى ثقـة  ، 0.95وأداة رضـا المـوظفين بمسـتوى ثقـة 0.144

وهــي أعلــى مــن مســتوى  0.05وهــذا مــا تؤكــده قيمــة معنويــات المتغي ـرات المســتقلة(خرائط تيــار القيمــة -والتكلفــة
المستهدفة) وهذا ما يؤكد األهمية النسبية لتلك المتغيـرات فـي نمـوذج الد ارسـة الحاليـة ممـا يعنـي قيـاس التـأثير بـين

تلــك المتغيـرات والميـزة التنافســية .واتفقــت مــع د ارســة(الطائي )2013،التــي أوضــحت األثــر التتــابعي إلدارة الجــودة

الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
 6.1النتائج.
 6.2التوصيات.
 6.3الدراسات المقترحة.
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 6.1النتائج:
توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 .1يستخدم بنك فلسطين خرائط تيار القيمة في تحقيق ميزة تنافسية؛ وذلك ألن خرائط تيار القيمة تعمل على
تحديد األسباب الرئيسية للمشكلة ،ومن ثم عمل خطة إلجراء التحسينات المطلوبة ،األمر الذي يصل بالبنك إلى

القضاء على المشكالت وعدم هدر الوقت والجهد للموارد البشرية والتكنولوجية لديه ،األمر الذي يعزز ويحقق

ميزة تنافسية للبنك.

 .2يهتم بنك فلسطين بفروعه المختلفة بقطاع غزة على تطوير نشاطه عن طريق التحسين المستمر لعملياته

وأنشطته اإلنتاجية وذلك من خالل المتابعة المستمرة من قبل إدارة البنك لمستوى جودة الخدمات المقدمة للعمالء،
مما يساعده على اتخاذ الق اررات بشأن تعظيم قيمة البنك ٕوارضاء الزبائن من خالل تقديم خدمات ذات قيمة
لديهم.

 .3يستخدم بنك فلسطين أداة التحسين المستمر في تحقيق ميزة تنافسية ،نظ اًر ألن أداة التحسين المستمر الهدف
منها هو إزالة الهدر من جميع األنظمة والتعليمات في البنك حيث ينظر إليها البنك على أنها أساس استراتيجي

مستقبلي لكي يضمن البنك بقاءه ضمن أجواء المنافسة المتنامية بين البنوك في قطاع غزة.

 .4يستخدم بنك فلسطين أداة رضا الموظفين بهدف تحقيق ميزة تنافسية  ،من خالل قيام إدارة البنك بالتأمين
على الموظفين ضد أخطار العمل ،وتوفير حوافز مادية للموظفين الذين يقومون بإنجاز عمل متميز؛ ألنها تعتبر

من أهم العوامل لتحفيز الموظفين على العمل وتحقيق ميزة تنافسية.

 .5يدرك العاملون في بنك فلسطين أن أسلوب التكلفة المستهدفة أنشئ لدعم القدرة التنافسية عن طريق الحفاظ

على محددات استم اررية البنك االقتصادية ) الجودة والسعر واألداء ( في الحدود التي يقبلها العمالء.

 .6يستخدم بنك فلسطين أداة التكلفة المستهدفة في تحقيق ميزة تنافسية؛ وذلك من خالل معرفة مفهوم نظام
التكلفة المستهدفة بشكل جيد لدى موظفي البنك ،وتسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة،

يمكن البنك من زيادة حصته السوقية.

 .7وجود وعي وإدراك من اإلدارة العليا ومتخذي القرار في بنك فلسطين في قطاع غزة فيما يخص تطبيق

أساليب المحاسبة الرشيدة ،وذلك رغبة منها في تحسين قياس أدائها وصوالً للموقع التنافسي المخطط له.

 .8هناك تطبيق معقول من قبل بنك فلسطين ألدوات المحاسبة الرشيدة ،وهذا التطبيق يتراوح ما نسبته

%85.57وقد بينت النتائج أن أكثر أدوات المحاسبة الرشيدة تطبيقاً من قبل بنك فلسطين هي أداة التكلفة
المستهدفة ،يليها بالترتيب أداة خرائط تيار القيمة ،ثم أداة رضا الموظفين ،وأخي اًر أداة التحسين المستمر.
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 .9أظهرت النتائج أن توفر مقومات تطبيق أساليب المحاسبة الرشيدة في بنك فلسطين يرجع بشكل رئيس إلى
وجود أنظمة محاسبية تتميز بالمرونة ،باإلضافة إلى وجود هيكل إداري ينظم العالقات بين الدوائر واألقسام،

تزامناً مع وجود قواعد بيانات محوسبة تقودها كفاءات علمية متخصصة في مجاالت تطبيق أساليب المحاسبة

الرشيدة.

 .10أن إدارة بنك فلسطين في قطاع غزة تواكب التطور العلمي حيث تستخدم نظاماً لخفض الوقت الالزم عند
تقديم خدمات متعددة بنفس الوقت ،ووجود وصف دقيق للمهام كافة.

.11

أظهرت الدراسة أن الميزة التنافسية تتأثر بمدي مشاركة األفراد والعاملين في عملية بناء وتطوير النظم

المحاسبية حيث يؤدي ذلك إلى تحقيق الرضا؛ و بالتالي تقليل دوافع مقاومة النظام وذلك من أجل تقليل مقاومة
النظام والسماح لهم بخلق أفكار تساعد في اكتساب موقع تنافسي جيد للبنك ،وخلق الوالء لهم والدافعية لديهم

للعمل على كل ما هو جديد

 .12يمثل امتالك وتطوير الميزة التنافسية هدفاً استراتيجياً يسعى بنك فلسطين لتحقيقه في ظل التحديات
التنافسية الشديدة للمناخ االقتصادي ،ويرى الموظفون واإلدارة العليا في البنك أن التحوالت السريعة والمتشابكة
للمناخ االقتصادي الجديد تفرض على البنك ضرورة تطبيق أنظمة فعالة ،واعتماد استراتيجيات مالئمة للتحديات

التنافسية المتزايدة ،وتعد إدارة الجودة الشاملة أحد أهم تلك األنظمة التي يؤدي تطبيقها إلى امتالك وتطوير ميزة

تنافسية مستدامة ،ذلك أن االلتزام االستراتيجي من قبل إدارة البنك بمبادئ ومرتكزات إدارة الجودة الشاملة
يساهم بالضرورة في تحسين فرصة البنك على التكيف اإليجابي مع تحديات المناخ االقتصادي الجديد.
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 6.2التوصيات:
من خالل عرض النتائج التي قدمت سابقاً ،قدمت الباحثـة مجموعـة مـن التوصـيات بهـدف االسـتفادة مـن الد ارسـة

في الجانب التطبيقي للمؤسسات المالية ،وبشكل خاص قطاع البنوك وذلك كما يلي:

 .1زيادة تنمية الوعي لدى إدارة بنك فلسطين بأهمية أساليب المحاسبة الرشيدة ،ودورها في تقديم المعلومات

المالئمة التخاذ الق اررات ،األمر الذي يحقق ميزة تنافسية.

 .2ضرورة قيام إدارة بنك فلسطين العمل على تفعيل دور أساليب المحاسبة الرشيدة باعتبارها نظاماً للمعلومات
يساهم في خدمة أهداف اإلدارة.

 .3ضرورة قيام إدارة بنك فلسطين بدراسة السوق قبل طرح أي منتج أو خدمة مصرفية جديدة  ،األمر الذي
يساعد على تقديم الخدمات بشكل أفضل.

 .4ضرورة منح اإلدارة العامة في بنك فلسطين فرصة للعاملين للمشاركة في إبداء رأيهم في األعمال الموكلة
إليهم من خالل زيادة الوعي لدى العاملين بهدف تحقيق ميزة تنافسية.

 .5نظ اًر ألهمية الدورات توصي الباحثة بزيادة الدورات التدريبية للعاملين في البنوك الوطنية العاملة في قطاع

غزة وخصوصاً المسؤولين واإلدارة العليا في أساليب المحاسبة بشكل عام ،وأساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
خاصة قواعد المحاسبة الرشيدة بشكل خاص ،وتنصب تلك الدورات على بيان مميزات تلك األساليب وآلية

تطبيقها.

 .6ضرورة توضيح إجراءات وأساليب قياس األداء المعتمد من قبل اإلدارات لجميع العاملين في بنك فلسطين

بهدف التعريف باألهداف التي تهتم بها اإلدارات العليا التي تعد إشارة لألفراد في المستويات التنظيمية لتحقيق
تلك األهداف بكفاءة وفعالية عالية والتي تنعكس بخدمات مصرفية مقبولة من قبل العمالء ومحققة في نفس

مميز للبنك من خالل مدخل الجودة الشاملة
اً
الوقت موقعاً تنافسياً

 .7ضرورة قيام الجمعيات المهنية ممثلة في جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينيين بدورها في إقامة الدورات

التدريبية المتخصصة والمحاضرات و ورشات العمل للعاملين في القطاع المصرفي لتوجيههم لفوائد تطبيق
المحاسبة الرشيدة.

 .8من الضرورة أن تعمل سلطة النقد على حث البنوك الوطنية بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالتكاليف
والمعلومات التي تتعلق بأداء البنوك بشكل أكبر ،وذلك الستخدامها في تطبيق األساليب الرشيدة.

 .9في حالة قيام البنوك العاملة في قطاع غزة بالتوظيف الجديد أن يتم استقطاب الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة
والقادرة على تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة(خاصة المحاسبة الرشيدة) بشكل فعال وذي كفاءة ،وذلك
بعد توفير الحوافز والمكافآت الضرورية.
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 .10توصي الباحثة بإعادة الدراسة مع توسيع عينة الدراسة بحيث تطبق على البنوك العاملة في فلسطين كافة
أو قطاعات أخرى.

 6.3الدراسات المقترحة :
في ضوء دراسة الباحثة والنتائج التي توصلت إليها ،تقترح الباحثة الدراسات اآلتية:
 .1مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق جودة الميزة التنافسية في البنوك العاملة في قطاع غزة.

 .2استخدام أدوات ومبادئ المحاسبة الرشيدة ودورها في تخفيض التكاليف وتدعيم المقدرة التنافسية للشركات

الصناعية الفلسطينية .

 .3مدى فعالية تطبيق المحاسبة الرشيدة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

130

المراجع
القران الكريم
اوال :المراجع العربية:
 .1إبراهيم ،ماجدة حسين ")2013( .انعكاسات بيئة التصنيع في ظل مدخل الترشيد على ممارسات المحاسبة
اإلدارية والرقابية" ,مجلة الفكر المحاسبي ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،مصر ،المجلد )،(17
العدد) ،)3ص ص (.(398, 323
 .2أبو النصر ،مدحت محمد ")2009).المدخل إلى إدارة الجودة الشاملة وستة سيجما" ،الدار العالمية للنشر
والتوزيع ،مصر ،د.ط.
 .3أبو حمام ،حسن  ")2013(.أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية المطبقة من قبل الشركات المدرجة
في بورصة فلسطين( )PEXوتأثيرها على الهيكل التمويلي لتلك الشركات" ،رسالة ماجستير في المحاسبة ،
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة.
 .4أبو عواد ،محمد راجح ( ")2008أهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير
الخدمات المصرفية" ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،األردن ،كلية العلوم اإلدارية
والمالية.
 .5أحمد ،بتيت وجمال ،مدات  "،)2015(.جودة المنتوج كمصدر للميزة التنافسية في سوق احتكار القلة",
جامعة البويرة ،كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير ،المجلة األكاديمية للدراسات
االجتماعية واإلنسانية ،العدد) ،(13ص ص.26-17
 .1أحمد ،محمد " ،)2015(.متطلبات تطبيق ستة سيجما  Six Sigmaلتحقيق الميزة التنافسية بالجامعات
دراسة تطبيقية على بعض كليات جامعة جنوب الوادي" ،جامعة عين شمس  ،كلية التربية بالغردقة  ،مجلة كلية
التربية  ،العدد (()39الجزء الثالث(  ،ص ص(.)101-234
 .6األسدي ،معتصم علي لفتة" ،)2012( ،تطبيق بعض أدوات اإلنتاج الرشيق في معمل رقم ( )7في الشركة
العامة للصناعات الجلدية دراسة حالة" ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة
بغداد.
131

 .7إسماعيل ،رغيد إبراهيم والطويل ،أكرم أحمد" ،)2009( .العالقة بين أنواع اإلبداع التقني وأبعاد الميزة
التنافسية" ,دراسة ميدانية في مجموعة مختارة من الشركات الصناعية في محافظة نينوي ،جامعة الموصل ،
كلية االدارة واالقتصاد ،ص ص (.)29-1
 .8اعديلي ،فادي حسن  ")2014(.ﺇمﻜانية تﻁبيﻕ ﺃسلﻭﺏ  6 sigmaﻭﺩﻭﺭه في تخفيﺽ التكاليف ﻭتﺩعيﻡ
المقدرة التنافسية  -ﺩﺭﺍسة تﻁبيقية في شركة التقنيات المتطورة إلعاﺩﺓ المقدرة تصنيع المواد المستهلكة"،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الزرقاء ،األردن.
 .9التميمي ،إياد والخشالي ،شاكر " ،)2004(.السلوك اإلبداعي وأثره على الميزة التنافسية -دراسة ميدانية
في شركات الصناعات الغذائية األردنية" ،مجلة البصائر ،المجلد ( ،)8العدد (.(2
 .10الصباغ ،داؤد سالم محمود " ،)2002(.متطلبات إدارة الجودة الشاملة وأثرها في أبعاد إستراتيجية اإلنتاج
والعمليات"  ،دراسة استطالعية في الشركة العامة للصناعات القطنية  ،رسالة ماجستير في اإلدارة الصناعية
(غير منشورة) ،كلية اإلدارة و االقتصاد  ،جامعة الموصل.
 .11بدران ،ليلى محمد ( ".)2010فلسفة التصنيع الرشيق في المنظمات الصناعية و الخدمية" ,جامعة
دمشق ،كلية االقتصاد ،رسالة ماجستير إدارة األعمال.
 .12البشتاوي ،سليمان و جريرة ،طالل")2015(.أهمية تطبيق إدارة التكاليف االستراتيجية واستراتيجيات
المنافسة لتحقيق الميزة التنافسية للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية" ,دراسات كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية ،مجلة العلوم اإلدارية ،المجلد ) ،(42العدد( ،(1جامعة اإلسراء ،ص ص (.)201-181
 .13البكري والنعيمي " ,(2013) .المحاسبة الرشيقة ودورها في احتساب التكاليف على أساس تدفق القيمة
في الشركة العامة للصناعات الكهربائية – معمل محرك مبردة الهواء" ،مجلة دراسات محاسبية ومالية،
المجلد الثامن ،العدد  ،25ص ص(.)43- 1
 .14البكري ،ثامر وبني حمدان ،خالد( " ،)2013اإلطار المفاهيمي لالستدامة والميزة التنافسية المستدامة
محاكاة لشركة  HPفي اعتمادها الستراتيجية االستدامة" ،مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية،
العدد) ،(9جامعة حسيبة بن بو علي الشلف ،الجزائر ،ص ص(.)11-3
 .15بن سعيد ،خالد" ،)1997(.إدارة الجودة الشاملة :تطبيقات على القطاع الصحي" ،دار ردمك للنشر،
ص.70

132

 .16بودحوش ،عثمان ")2008(.تخفيﺽ التكاليف كمدخل لدعم الميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية
الجزائرية "  ،دراسة حالة شركة ﺇسمنﺕ عيﻥ الكبيرة ،رسالة ماجستير ،جامعة  20اوت  1955سكيكدة ،
كلية التسيير والعلوم االقتصادية.
 .17جرابان ،مارك" )2011( ،نظام اللين في المستشفيات" ،الواليات المتحدة األمريكية ،سي ار سي برس جزء
من مجموعة تايلور وفرانسيس ،الطبعة األولى.
 .18الجرجاوي ،زياد( .)2010القواعد المنهجية لبناء االستبيان ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء الجراح ،فلسطين.
 .19الجرجري ،أحمد حسين و العزاوي ،محمد عبد الوهاب ")2009 ( .دور تقانة المعلومات واالتصاالت في
تحقيق المزايا التنافسية دراسة استطالعية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في
محافظة نينوي " ،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثالث لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة العلوم
التطبيقية الخاصة تحت شعار منظمات األعمال :التحديات العالمية المعاصرة " للفترة  29-27نيسان ،
األردن.
 .20الجرجري ،أحمد حسين والحيالي ،أحمد مؤيد ",)2012( .مدى إسهامات نظام دعم الق اررات في تنفيذ
التحسين المستمر للمنظمات دراسة استطالعية آلراء عينة من موظفي معمل األلبسة الجاهزة في مدينة
الموصل" ،مجلة تنمية الرافدين ،المجلد) ،(34العدد ( ،(110جامعة الموصل ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،ص
ص()236-217
 .21الجندي ،نهال احمد" ،)2011( .إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلدارية لتتوافق مع مدخل محاسبة ترشيد
الفاقد" ،مجلة البحوث اإلدارية -مركز االستشارات والبحوث اإلدارية ،المجلد( ،(29العدد( ،)1أكاديمية
السادات للعلوم اإلدارية ،مصر ،ص ص(.(70-3
 .22حسين ،أحمد حسين علي " ،)2000(.المحاسبة اإلدارية المتقدمة" ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،كلية
التجارة  ،الجامعة اإلسكندرية ،د.ط.
 .23حمد ،رائد مجيد ")2013( ،استعمال أداوت المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف" ،بحث تطبيقي في
الشركة العامة للصناعات الكهربائية-أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى المعهد العالي للدراسات المالية
والمحاسبية  ،مجلة دراسات محاسبية ومالية ،المجلد( ،)8العدد ( ،)25جامعة بغداد ،ص ص(.(340-280
 .24الحمداني ،موفق ( ،)2006مناهج البحث العلمي ،األردن ،عمان ،مؤسسة الوراق للنشر ،د.ط.
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 .25حمودة  ،خالد ")2014(.واقع تكاليف الجودة في الشركات الصناعية الفلسطينية-دراسة تطبيقية " ،رسالة
ماجستير في المحاسبة والتمويل  ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .26حميدي ،عبد الرزاق ( ".)2014أثر إدارة الجودة الشاملة في تطوير تنافسية البنوك -مع اإلشارة لحالة
الج ازئر" ,أطروحة دكتــوراه في العلوم االقتصادية ،كلي ـة العلــوم اإلقتص ـادية و التج ـارية و علــوم التسييـر،
ج ـامعـة امحمـد بوق ـرة بومـ ــرداس ،الجزائر.
 .27خطاب ،محمد شحاتة خطاب" )2008( .مدى مالئمة تطبيق نظام تكاليف تدفق القيمة لبيئة األعمال
المصرية  :مدخل بيئة اإلنتاج الخالي من الفاقد -دراسة ميدانية" ،مجلة التجارة والتمويل  ،كلية التجارة ،
جامعة طنطا ،مصر ،العدد( ،)2ص ص ).)120-63
 .28الخليل ،محار عبد هللا  ")2012 ).تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في الشركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية" ,كلية اإلدارة ،رسالة ماجستير منشوره ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.
 .29الخيرو ،قتيبة" ،)2005(.إرساء ثقافة الجودة هو الطريق نحو التميز والنجاح "رؤية مستقبلية" ,المؤتمر
العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة،
ورقلة ،ص.182
 .30داسي ،وهيبة ")2012( .دور إدارة المعرفة في تحقيق ميزة تنافسية دراسة تطبيقية في المصارف
الحكومية السورية" ،مجلة الباحث ،العدد) ،)11جامعة محمد خيضر ،الجزائر ،ص ص ).)176-165
 .31الداعور ،جبر(" ،)2008أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة في شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ومحددات استخدامها" ،مجلة جامعة األزهر بغزة ,سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد العاشر،
العدد الثاني ،ص ص(.(252-195
 .32الدباغ ،محمد و حسن ،صفوان " ,)2010(.متطلبات تطبيق التصنيع الرشيق في الصناعة العراقية دراسة
استطالعية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية – نينوي" ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
مجلة تنمية الرافدين ،العدد ( ،)97مجلد ) ،)32جامعة الموصل  ،ص ص ). (115-99
 .33الدرادكه ،مأمون و الشبلي ،طارق" ،)2002 ( .الجودة في المنظمات الحديثة" ،الطبعة األولى ،دار
الصفاء للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان .
 .34دالل ،عظيمي ،)2010(.مداخل تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات األعمال في ظل محيط حركي ، ،مجلة
العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،العدد ( ،(10جامعة فرحات عباس سطيف ،ص(.(202
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 .35رانية ،غضاب ")2014( .استخدام التكـــامل بين التقنيـــات الحديثــة ألنظمة التكلفة ,التسيير التسعير
والموازنة على أســـاس األنشطة لبنــاء الميزة التنــافسية بــالمؤسســة االقتصـــادية-دراسة حالة  :مؤسسة
المطاحن الكبرى للجنوب" ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد
خيضر ،الجزائر.
 .36راي جاريسون واريك نورين ،المحاسبة اإلدارية ،ترجمة ومراجعة د .أحمد حامد حجاج ،د .محمد عصام
الدين زايد  ،دار المريخ للنشر  ،المملكة العربية السعودية ،د.ط ،د.ت. .
 .37روازقي ،محمد ( ".)2008اإلدارة االقتصادية في الشركات اليابانية مع التركيز على نظام التوقيت الدقيق
 JITومحاولة االستفادة منه في إحدى الشركات الجزائرية " ،رسالة ماجستير في العلوم التجارية تخصص
إدارة األعمال ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر.
 .38عبد الرؤوف ،حجاج ")2007( .الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية :مصادرها ودور اإلبداع
التكنولوجي في تنميتها – دراسة ميدانية في شركة روائح الورود لصناعة العطور بالوادي " ،رسالة
ماجستير ،كلية التسيير والعلوم االقتصادية ،جامعة  20اوت  55بسكيكدة  ،الجزائر.
 .39زملط ،إياد" ،)2013(.أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وأثرها في رفع الكفاءة االئتمانية لشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين" ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،رسالة ماجستير في
المحاسبة  ،جامعة األزهر ،غزة.
 .40الزهراء ،بن نامة فاطمة ")2011( .أخالقيات األعمال كميزة تنافسية لمنظمات األعمال دراسة حالة:
المطاحن الكبرى للظهرة بمستغانم" ،رسالة ماجستير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية ،جامعة ابو
بكر بلقايد ،الجزائر.
 .41زيدان محمد" )2005(.دور التسويق في القطاع المصرفي " ،دراسة حالة  ،BADRأطروحة دكتوراه في
العلوم االقتصادية غير منشورة ،جامعة الجزائر ،ص(.)106
 .42السامرائي ،منار جبار ،والسامرائي ،مهند مجيد ،والزاملي ،علي عبد الحسين " ،)2012 ( .تكاليف الجودة
والتقنيات الكلفوية المعاصرة" ،الطبعة األولى ،مكتبة الجزيرة للطباعة ،بغداد.
 .43السبعاوي  ،إسراء و الطائي  ،بسام ")2012( .دور مرتكزات التصنيع الرشيق في تحقيق الميزة التنافسية
المستدامة-دراسة تحليلية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى" ,بحث
منشور ،العراق ،ص ص (.)320-300
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 .44السبعاوي ،إسراء و الطائي ،بسام" ،)2013( .األثر ألتتابعي لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير
التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسية دراسة استطالعية في كلية الحدباء الجامعة" ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
العراق ،مجلة دورية نصف سنوية ،المجلد ( ،)5العدد ).(10
 .45السلمي ،علي( ".)2002إدارة التميز نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة" ،دار غريب للنشر ،القاهرة،
ص( ،(129د.ط.
 .46السلمي ،علي" ،)2001).إدارة الموارد البشرية واالستراتيجية" ,دار غريب للنشر والطباعة  ،القاهرة ،
ص ،104د.ط.
 .47سماح ،ميهوب "(2010(.أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على العميل في المصارف ،الملتقى الدولي:
إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات" ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة منتوري ،قسنطينة،
ص ص(. (9-8
 .48السماك ،بشار و السمان ،ثائر(" )2012متطلبات الهندسة البشرية وفق فلسفة التصنيع الرشيد دراسة
استطالعية في ورش الشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلي محافظة نينوى" ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
مجلة تنمية الرافدين ،مجلد (،(34العدد( ،)108جامعة الموصل ،ص ص (.)29-9
 .49السمان ،ثائر احمد( "،)2012التصنيع الرشيق وانعكاساته على نظام اإلدارة البيئية دراسة تطبيقية في
الشركة العامة لكبريت المشراق" ،كلية االدارة واالقتصاد ،مجلة تنمية الرافدين ،مجلد( ،(34العدد )،)106
جامعة الموصل ،ص ص(.)106-85
 .50السمان ،ثائر احمد سعدون" (2008( .التكامل بين استراتيجيات التصنيع الفعال وأساليب التصنيع

الرشيق وأثرھما في تعزيز األداء ألعملياتي " ،دراسة تطبيقية في مجموعة مختارة من المنظمات الصناعية

في مدينة الموصل ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل .

 .51السمان ،ثائر" ,)2012(.التكامل بين أنظمة إدارة الجودة الشاملة والتصنيع الرشيق والتصنيع الفعال
حوارات فلسفية  -في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في الموصل" ,كلية اإلدارة
واالقتصاد ،مجلة تنمية الرافدين ،مجلد( ،)34العدد( ،)108جامعة الموصل ،ص ص (.)28-9
 .52سمير ،براهيمي وشوكال ،عبد الكريم وكمال ،زموري )2010(.دور تطوير المنتجات في تفعيل الميزة
التنافسية للمؤسسة االقتصادية ،الملتقى الدولي الرابع .
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 .53الشافعي ،حسن( ":)2006معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة" ،دار الوفاء ،الرياض ،الطبعة األولى،
ص(.)101-102
 .54الشنبري ،محمد  ":)2002(.مبادئ إدارة الجودة الشاملة ( )DEMINGبين األهمية والتطبيق على
الجامعات السعودية كما يراها أعضاء مجالس الجامعات" ،الملكة العربية السعودية( .رسالة دكتوراه غير
منشورة)
 .55صالح ،صباح فوزي ")2014( .اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة ودورها في اتخاذ الق اررات في شركات قطاع
الخدمات الفلسطينية في قطاع غزة دراسة ميدانية" ،كلية التجارة ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
 .56صباح ،ناريمان  " )2008(.واقع استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في الشركات الصناعية في قطاع
غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة .
 .57الصقع ،محمد سالم ")2012( .أهمية مدخل التكلفة المستهدفة في إدارة التكاليف  -دراسة ميدانية :في
الشركة الليبية للحديد والصلب" ،كلية االقتصاد ,مجلة اربد للبحوث والدراسات ،المجلد( ،)16العدد (،)1
جامعة دمشق ،ص ص (.)169-131
 .58الصواف ،محفوظ حمدون وصالح ،ماجد محمد  ") 2007(.إدارة الجودة الشاملة كأداة لتقليل مخاطر
الهدر  -دراسة ميدانية في معمل الغزل والنسيج الحكومي بالموصل ، ،مركز الدراسات المستقبلية – كلية
الحدباء الجامعية ،مجلة بحوث مستقبلية ،العدد ( ، )20العراق.
 .59الطائي ،يوسف حجيم والعبادي ،هاشم فوزي " (2009).إدارة عالقات الزبون" الطبعة األولى ،الوراق
للنشر والتوزيع ،عمان.
 .60عباده ،إبراهيم ")2016( .كفاءة إدارة الجودة الشاملة ودورها في نجاح المصارف اإلسالمية في ظل
المنافسة" ،كلية االقتصاد والمصارف اإلسالمية ،مجلة التسويق اإلسالمي  ،المجلد ( ،)5العدد (، )2
جامعة اليرموك ،األردن ،ص ص ).)93-75
 .61عبﺩ المحسن ،تﻭفيﻕ محمد ( ")2006اتجاهات حديثة في التقييم والتميز في األداء  :ستة سيجما وبطاقة
األداء المتوازن" ،دار الفكر العربي ،العراق ،د.ط.
 .62عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن ،وعبد الحق ،كايد ( .)2001البحث العلمي -مفهومه وأدواته
وأساليبه ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،د.ط.
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 .63العبيدي ،سيالن "،)2009(.ضمان جودة مخﺮجات التعليم العالي في إطار حاجات المجتمع ,المﺆتمﺮ
الثاني عشﺮ للوزراء المسؤولين عﻦ التعليم العالي والبحث العلمي في الوطﻦ العﺮبي:المواءمة بيﻦ مخﺮجات
التعليم العالي و حاجات المجتمع في الوطﻦ العﺮبي) ،المنظمة العﺮبية للتﺮبية والثقافة والعلوم ،بيروت.
 .64العزاوي ،محمد عبد الوهاب  "،)2005(.إدارة الجودة الشاملة ,عمان ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع ،د.ط.
 .65العفيري ،فؤاد احمد ")2010( .مدخل متكامل إلدارة التكاليف في ظل المنافسة في الشركات" الصناعية"،
بحث منشور مقدم للندوة الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية ،كلية إدارة
األعمال ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.
 .66عقيلي ،عمر وصفي" ,)2001(.مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة" ،الطبعة األولى،
دار وائل للنشر ،عمان.
 .67عمر اغا ،أحمد عوني احمد حسن  ",)2010(.دور أنشطة اللوجستك في تعزيز المزايا التنافسية دراسة
تطبيقية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوي " ،رسالة ماجستير في اإلدارة
الصناعية غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق .
 .68العمر ،رضوان ")2005(.مبادئ التسويق" ،دار وائل ،عمان ،ص.202
 .69عي ـاش ،قويدر( :)2006إدارة الجـــﻮدة الشـــاملة

كأســـلﻮب لتحقيــﻖ تنافســـية المﺆسســـات,الملتقي

الدولي :متطلبات تأهيــــل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العﺮبيــــة  ،الش ـ ـلف :جامع ـ ـة حس ـ ـيبة
ب ـ ـﻦ ب ـ ـوعلي ،ص(.)718
 .70الغربان ،فاطمة و الموسوي ،عباس ")2010(.التكامل بين إدارة الجودة الشاملة وأسلوب التكاليف على
أساس األنشطة" ,مجلة اإلدارة واالقتصاد  ،العدد( ،)80جامعة واسط  ،ص ص (.)38-1
 .71الغرباوي  ،سجاد مهدي والموسوي،عباس نوار ")2015(.استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في دعم نظم
اإلنتاج الرشيق وتقييم أداء الوحدات االقتصادية" ,كلية اإلدارة واالقتصاد ،مجلة الكوت للعلوم االقتصادية
واإلدارية، ،العدد( ،)17جامعة واسط .
 .72فرحات ،غول" )2009(.الميزة التنافسية الطريق لربح المعركة التنافسية " ،مجلة دراسات اقتصادية  ،دار
الخلدونية ،العدد(  ، (12فيفري  ،الجزائر  ،مركز البصيرة ،ص ص ).(106-93
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 .73القحطاني  ،فيصل ")2010(.اإلدارة االستراتيجية لتحصين القدرة التنافسية للشركات وفق ا لمعايير األداء
االستراتيجي وإدارة الجودة الشاملة" ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال تخصص إدارة الشركات ،كلية إدارة
األعمال ،الجامعة الدولية البريطانية ،المملكة المتحدة.
 .74القطيني ،خالد ",)2012(.دور المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تدعيم القدرة التنافسية في الشركة
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الملحق رقم ()1
االستبانة بصورتها النهائية
جامـعــــــــــــــــةاألزهـــــــــــر– غـــــــــــــــــــزة
عمــــــــــــادة الــــدراســـــــــــات العـــلـــيـــــا
كليـــــــــــــــة االقتصاد والعلوم اإلدارية
قســـــــــــــــــــــــــــــم المحاسبــــــــــــــــــــــــــة

استبانة
السيد  / ..............................................المحترم
تحية طيبة وبعد،،،

تهدف هذه الدراسة إلى استطالع وجهة نظركم في( :مدى استخدام أدوات احملاسبة الرشيدة يف حتقيق
ميزة تنافسية يف ظل إدارة اجلودة الشاملة (دراسة حالة – بنك فلسطني احملدود)؛ لذا أرجو منكم التفضل بتعبئة
االستبانة ،مع العلم بأن المعلومات التي سأحصل عليها لغرض البحث العلمي فقط ،وسوف تحظى بسرية تامة،
وسيتم موافاتكم بنتائج الدراسة بعد االنتهاء من تحليل االستبانة وإعداد الدراسة النهائية إن شاء هللا.
واقبلوا فائق االحترام
الباحثة
إسراء عبد السالم محسن
أ

( الجزء األول  :المعلومات الشخصية )
اسم الفرع ............................................................................... :
يرجى وضع إشارة (×) في مربع اإلجابة التي تراها مناسبة :
.1

المسمى الوظيفي:
مدير فرع
مساعد مالي

.2

.3

مدير مالي

مدير دائرة

أخرى اذكرها لطفا ()...........

محاسب

المؤهل العلمي:
دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم متوسط

سنوات الخبرة في الشركة:
 5- 1سنوات

 10 -6سنوات

15 -11سنة

أكثر من  16سنة
.4

التخصص:
(محاسبة(
(علوم مالية ومصرفية)

.1

(إدارة)
أخرى اذكرها لطفا))....................

الدائرة التابع لها:
دائرة المحاسبة
أخرى اذكرها لطفا()..................

الدائرة المالية
دائرة االئتمان

ب

( الجزء الثاني  :بيانات الدارسة )

القسم األول  :أدوات المحاسبة الرشيدة:

موافق بدرجة
الرقم

الفقرة

عالية
جدا

أوال :خرائط تيار القيمة:
.1
.2
.3
.4
.1
.6

يتم ربط تدفق اإليرادات داخل أقسام البنك بعدد العاملين
داخل تلك األقسام.
يتم متابعة ودراسة وقت تنفيذ األنشطة والخدمات المصرفية
بهدف التأكد من االلتزام بالوقت المحدد للتنفيذ.
يتم عمل مراجعة مستمرة للوقت الفاصل بين استالم طلبات
العمالء وتقديم الخدمات المصرفية بهدف تقليص المدة
والتأكد من عدم تراكم طلبات الزبائن.
يتم عمل وصف دقيق المهام الموكلة للعاملين كافة داخل
األقسام.
يوجد في البنك نظام لخفض الوقت الالزم عند تقديم خدمات

متعددة بنفس الوقت.

تقوم إدارة البنك بالرقابة على العاملين؛ لمعرفة مدى إنجازهم
لواجباتهم خالل الوقت المحدد.

ثانيا :أداة التحسين المستمر:
.1

تشكل اإلدارة العليا بالبنك فرق عمل متعددة الوظائف من
داخل أقسام البنك من أجل القيام بالتحسينات المستمرة.

.2

تسعى إدارة البنك إلى نشر ثقافة إزالة الهدر (األنشطة التي

.3

تدعم اإلدارة العليا في البنك برامج التحسين المستمر وعلى

.4
.1

ال تضيف قيمة) بين العاملين لتخفيض األخطاء المحاسبية.
نحو مستمر.

توظف اإلدارة التكنولوجيا والتقنيات المستحدثة في العمليات
المصرفية كافة.
تقوم إدارة البنك بإعادة هيكلة العمليات المصرفية داخل البنك
وداخل األقسام بهدف زيادة تفعيل إنتاجية تلك األقسام.


ت

عالية

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جدا

موافق بدرجة
الفقرة

الرقم

عالية

.6

هناك متابعة مستمرة من قبل إدارة البنك لمستوى جودة

.1

تسعى إدارة البنك إلى إرضاء عمالئها من خالل تحسين

.1
.9

الخدمات المقدمة للعمالء.
خدماتها بشكل مستمر.

تعمل إدارة البنك على تبسيط إجراءاتها بحيث تكون واضحة

و مفهومة من العاملين في البنك كافة.
يتم تطبيق نظام رقابي يشتمل على إجراءات وقائية

وتصحيحية.

ثالثا :أداة رضا الموظفين:
أ-

.1
.2
.3
.4
.1
.6
ب-

.1
.1
.9

الحوافز المادية
توفر إدارة البنك حوافز مادية

للموظفين الذين يقومون

بإنجاز عمل متميز.
يعمل البنك على منح عالوات استثنائية على السلم الوظيفي

للموظفين ذوي الكفاءة العالية.

يخصص البنك جزءاً من أرباحه السنوية كنوع من المكافآت

للعاملين.

يتم منح الموظفين مكافآت فردية و جماعية بناء على تقييم

األداء السنوي.

توفر إدارة البنك لموظفيها فرص التقدم والرقي.
تقوم إدارة البنك بترقية موظفيها بناء على كفاءتهم وفاعلية
أدائهم.
الحوافز المعنوية

يعامل المسؤولون في البنك موظفيهم بعدالة ومساواة.

تقوم إدارة البنك بتكريم الموظفين الذين يقومون بإنجاز عمل
مميز.
يقوم المسؤولون في البنك بتقديم شهادة شكر وتقدير إلى
الموظفين الذين يتميزون بالكفاءة في عملهم.


ث

جدا

عالية

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جدا

موافق بدرجة
الرقم

الفقرة

.10

توفير إدارة البنك األمان لموظفيها

.11

احترام إدارة البنك آلراء الموظفين ومقترحاتهم.

ج-

بيئة العمل (توفر مستلزمات العمل كافة)

.12

تقوم إدارة البنك بالتأمين على الموظفين ضد أخطار العمل

.13

تخفض إدارة البنك من عبء العمل على الموظفين.

.14
.11

عالية
جدا

عالية

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جدا

توفر إدارة البنك لموظفيها إضاءة وتهوية وتدفئة ومساحة

مكتب مناسبة لطبيعة العمل.

توفر إدارة البنك األدوات المكتبية الالزمة في المكتب.

رابعا :أداة التكلفة المستهدفة
.1
.2
.3
.4
.1
.6
.1
.1
.9

يعد مفهوم نظام التكلفة المستهدفة من المفاهيم المعروفة بشكل
جيد لدى موظفي البنك.
يوجد هيكل إداري سليم يساعد في عملية إنجاح نظام التكلفة
المستهدفة في البنك.

تقوم إدارة البنك بدراسة السوق قبل طرح أي منتج أو خدمة

مصرفية جديدة.

تعتمد اإلدارة على وضع سعر مستهدف يقبله العمالء.
تستخدم اإلدارة أدوات مستحدثة لخفض التكاليف بهدف التمكن من
الوصول إلى التكلفة المستهدفة.
اتباع منهج التكلفة المستهدفة يؤدي إلى تفادي األخطاء
والعيوب(أي استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة)؛ وبالتالي
خفض تكاليف الخدمات المصرفية.
تعمل اإلدارة على تطبيق وهندسة القيمة بهدف الوصول إلى تكلفة

الخدمات المصرفية.

تسعير الخدمات المصرفية بموجب منهج التكلفة المستهدفة يمكن
البنك من زيادة حصته السوقية.
يساعد تطبيق التكلفة المستهدفة في تحديد هامش الربح المستهدف
قبل طرح المنتج في السوق.


ج

القسم الثاني :جودة الميزة التنافسية:
موافق بدرجة
الرقم

.1

الفقرة

عالية

يوجد اقتناع ودعم من قبل إدارة البنك بفلسفة إدارة الجودة

جدا

الشاملة.
تقوم اإلدارة العليا بالتخطيط المستمر لتحسين جودة ونوعية

.2

الخدمات المقدمة بشكل يساعد اإلدارة على تطبيق مفهوم إدارة
الجودة الشاملة.

.3
.4
.5

تعتمد إدارة البنك على تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأقل
التكاليف مقارنة بالمنافسين لتحقيق ميزة تنافسية.
تستند اإلدارة إلى الحفاظ على حصتها السوقية وزيادة هامش

الربح وذلك من خالل الحفاظ على سعر تنافسي.

يركز البنك على الجودة لتحقيق ميزة تنافسية فريدة لضمان

بقائها ونموها في السوق وتحقيق رضا العمالء.

تركز إدارة البنك على االعتبار االستراتيجي في جودة الخدمات
.6

من خالل التحسينات المستمرة لمواكبة أذواق العمالء
المستقبلية.

.7

تخفض اإلدارة العليا للبنك من وقت االنتظار وتقديم الخدمات

في الوقت المحدد وسرعة التطوير.

تنتهج إدارة البنك إستراتيجية التجديد واإلبداع من خالل تقديم
.8

خدمات مصرفية جديدة تضمن من خاللها الحفاظ على مركز
البنك التنافسي .

.9
.10
.11
.12

تمتلك اإلدارة العليا في البنك خططاً إستراتيجية تهتم بإدارة
الجودة الشاملة لتحقيق التميز.

يتم تدريب العاملين على التقنيات واألجهزة والمعدات الحديثة
المستخدمة في الخدمات البنكية لتحقيق ميزة تنافسية.
يتم مشاركة العاملين في وضع األهداف اإلستراتيجية لتحقيق
اإلبداع والتميز في تقديم الخدمات للعمالء.
تمنح اإلدارة فرصة لمشاركة العاملين إلبداء رأيهم في األعمال
الموكلة إليهم مما يحسن من أدائهم .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ,,,

ح

عالية

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جدا

الملحق رقم ()2
أدوات المحاسبة الرشيدة
ت

اسم األداة (باللغة االنجليزية)

اسم األداة (باللغة العربية )

1

خرائط تيار القيمة

)(Value Stream Mapping

2

تيارات القيمة

)( Value Stream

3

التكلفة المستهدفة

)( Target Cost

4

التحسين المستمر

) ( Kaizen

5

مخطط ربط قياس األداء

)(Performance Measurement Linkage Chart

6

3Pمنهج

)(3P Approaches

7

صندوق النقاط (أداء تيار القيمة )

)( Box Scores

8

لوحات أداء تيار القيمة

)( Value Stream Performance Boards

9

لغة واضحة وسهلة

)(Simple and Plain English

10

سياسة هوشين

)(Hoshin Policy

11

تخطيط المبيعات والعمليات وتخطيط مالي

)(Sales, Operation and Financial Planning

12

تخفيض المخزون

)(Low Inventory

13

مصفوفة القضاء أو تقليص المعامالت

)(Transaction Elimination Matrix

14

خطط ،نفذ ،دقق ،قرر

)(Plan - Do – Check – Act (PDCA

15

تقاسم األرباح

)(Profit Sharing

16

إرضاء الموظفين والتدريب

)(Employee Satisfaction and Cross- Training

17

مخاطر ساربنز أوكسلي

) (Sarbanes Oxley Risks), ( SOX
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الملحق رقم()3
قائمة بأسماء أعضاء لجنة تحكيم االستبانة
اسم المحكم

مكان العمل

الدرجة العلمية

الرقم
.1

أ.د .سالم عبد هللا حلس

الجامعة اإلسالمية

استاذ دكتور بقسم المحاسبة

.2

أ.د .علي عبد هللا شاهين

الجامعة اإلسالمية

استاذ دكتور بقسم المحاسبة

.3

أ.د .ماهر موسى درغام

الجامعة اإلسالمية

استاذ دكتور بقسم المحاسبة

.4

د.عماد الباز

جامعة األزهر

أستاذ المحاسبة المساعد

.1

د.علي النعامي

جامعة األزهر

أستاذ المحاسبة المشارك

.6

د.اسكندر نشوان

جامعة األقصى

أستاذ المحاسبة المساعد

.1

د.صبري ماهر مشتهى

جامعة القدس المفتوحة

أستاذ المحاسبة المشارك

د

