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الحمد هلل الذي أحسن خلقنا ومنحنا عطاياه ،وألهمنا نعمة العقل والتدبر ،العظيم في عاله

وملكوته ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،سيدنا محمد (صلى اهلل عليه وسلم) معلّم

البشرية ،وانطالقاً من قوله تعالى" :ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه" سورة لقمان ،اآلية  .12فإنني
أستاذي القديرين ،األستاذ الدكتور /جبر إبراهيم الداعور،
أتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى
ّ
والدكتور /عماد الباز ،لتفضلهما باإلشراف على هذه الدراسة ،وتقديم التوجيه واإلرشاد لي طيلة
إعداد هذه الرسالة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرين:
الدكتور /علي سليمان النعامي أستاذ المحاسبة بجامعة األزهر
الدكتور /حمدي شحدة زعرب أستاذ المحاسبة بالجامعة اإلسالمية
لتفضلهما بمناقشة هذه الدراسة ،واثراءها بمقترحاتهما القيمة.
كما وأتقدم بعظيم الشكر واالمتنان من األساتذة الكرام الذين قاموا بتحكيم االستبيان،

جزاهم اهلل عني خير الجزاء.

كما أتقدم لجامعة األزهر بالشكر والتقدير على جهودها إلخراج طلبة متميزين فلهم منا

جميعاً التقدير واإلحترام.

وأخي ًار أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني وأعانني على إنجاز هذه الدراسة
واهلل ولي التوفيق


ت

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على األداء المالي
لشركات المدرجة في بورصة فلسطين ،وذلك من خالل بيان أثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
على األداء المالي وفقًا للمؤشرات (نسب السيولة – نسب النشاط –نسب الربحية – نسب
المديونية – نسب السوق) ،وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،من خالل إعداد
قائمة استقصاء لجمع البيانات األولية من مجتمع الدراسة المتمثل بكافة الشركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين وعددها ( )49شركة ،باإلضافة إلى االستعانة بالقوائم المالية
المنشورة لتلك الشركات وقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت
ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة ،وقد تم توزيع االستبانات على كافة الشركات المكونة
لمجتمع الدراسة بواقع استبانة لكل شركة ،وتم الحصول على استجابة ( )41شركة ،أي ما نسبته
( )%82.00من مجتمع الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :وجود أثر ذو داللة احصائية بين درجة تطبيق
أسلوب التفكير الرشيد وكل من (نسبة رأس المال العامل ،ومعدل دوران األصول الثابتة ،ونسب
الربحية سواء (نسبة هامش الدخل التشغيلي ،نسبة هامش صافي الربح ،أو نسبة العائد على
األصول)) .كما توصلت الدراسة إلى أن أثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على نسبة الديون إلى
حقوق الملكية سلبي ،إال أن هذا األثر ضعيف وليس ذو داللة احصائية .بينما أثر تطبيق
أسلوب التفكير الرشيد على نسبة حقوق المالكين إلى األصول الثابتة إيجابي ،وذو داللة
احصائية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام الشركة باالستفادة من مزايا محاسبة الترشيد في تحسين
مؤشرات استم اررية الشركة ،كالربحية والقدرة على سداد االلتزامات ،وأن تبحث الشركات في نقاط
القوة والضعف والفرص والتهديدات من أجل تحقيق ميزة تنافسية في بيئة العمل ،وضرورة قيام
الشركات بتمكين مهارات وخبرات مديريها الماليين وعبر إطالعهم على تجارب الشركات
الموجودة في دول أخرى تطبق مداخل التفكير الرشيد.
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Abstract
The study aimed to identify the impact of the application of rational thinking
on the financial performance of public shareholding companies listed in the
Palestine Stock Exchange, by showing the effect of applying rational thinking
on financial performance according to these indicators (Liquidity ratios activity ratios - profitability ratios - debt ratios - market ratios). This study
followed the analytical descriptive approach, through the preparation of a
survey list to collect preliminary data from the study society represented by
all the public shareholding companies listed on the Palestine Stock Exchange,
which are (49) companies. In addition to the use of financial lists that
published by those companies and have been used to the appropriate
statistical tests in order to access the indications of value and indicators
support the subject of the study. The questionnaire was distributed to all the
companies that make up the study community, whereas the response
obtained from (41) companies with a percent of (82.00%) of the study
community.

The

study reached several results, the most important of which are: The
existence of a statistically significant relationship between the degree of
application of the public shareholding companies listed on the Palestine Stock
Exchange for the rational thinking method, and (the percentage of working
capital, the turnover rate of fixed assets, and profitability ratios either (the
operating profit margin ratio, or the revenue ratios on the assets)). The study
also found that the relationship between the degree of application of public
shareholding companies listed on the Palestine Stock Exchange for rational
thinking and the ratio of debt to property rights is inverse relationship, but
the relationship has not statistically significant. While the relationship
between the degree of application of public shareholding companies listed on
the Palestine Stock Exchange for rational thinking and the ratio of owners'
rights to fixed assets is direct correlation and has a statistically significant.

The

study recommended that the company should take advantage of
rationalization accounting to improve its sustainability indicators, such as
profitability and ability to pay obligations. Also, companies should look at
strengths, weaknesses, opportunities and threats in order to achieve a
competitive edge in the business environment and the need for companies to
empower the skills and expertise of their financial managers through showing
them the experience of companies in other countries that apply rational
thinking.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 .1.1خطة الدراسة

 .1.2الدراسات السابقة

1

.1.1

خطة الدراسة

 .1.1.1مقدمة
مع ظهور آليات إنتاج حديثة وأساليب إدارية متقدمة أصبح لزاما على الشركات أن تعمل على
خفض التكاليف وتحسين الجودة مما تطلب األمر تطبيق مفهوم الجودة الشاملة على جميع أنشطة
المنشأة ومن هنا برز أسلوب التفكير الرشيد من اجل البقاء والصمود أمام المنافسة الحادة وتعدي
انتقال السلع عبر الحدود كما هو الحال بشأن التجارة اإللكترونية .لذا قامت العديد من الشركات
بتغيير نمط اإلنتاج لديها فتحولت من إنتاج دفعات كبيرة لمنتجات نمطية إلى إنتاج دفعات صغيرة وفقًا
لمتطلبات العمالء في ظل تطبيق اإلنتاج في الوقت المحدد ،وحتى يتسنى لتلك الشركات النجاح
طبقت أسلوب التفكير الرشيد  lean Thinkingورغم عدم وجود اتفاق على تعريفه من خالل
استعراض األدب المحاسبي ،إال أنه يوجد إجماع على خصائصه ومزاياه والتي من خاللها يتحدد
المفهوم مما أدى إلى استنتاج أن يتم صياغة المفهوم من الناحية التنفيذية (مقلد .)2010 ،
حيث إن الفكرة األسا سية ألسلوب التفكير الرشيد هي تعظيم القيمة للعمالء مع تقليل الفاقد
أي أنه يبدأ مع العميل وتحديد القيمة حيث إن عملية التصنيع هي الوسيلة لتوفير قيمة (منتج) للعميل
وينبغي أن تكون مبادئ التفكير الرشيد مطبقة على عمليات التصنيع وكذلك إزالة التالف من خطوات
عمليات التصنيع بداي ًة من عملية البحث والتطوير ثم التصميم واإلنتاج إلى أخره وكذلك يجب ربط
جميع العناصر ضمن سالسل قيمة قوية لضمان تدفق القيمة وهذا بدوره سيؤدي إلى ما يسمى بالتفكير
الرشيد (.)Melton, 2005
وحيث إن المحاسبة الرشيدة هو النهج الذي يهدف إلى القضاء على أي نشاط ال يضيف
ال لخدمات ما بعد البيع ،باستخدام
بدءا بالبحث والتطوير وصو ً
قيمة في كافة مراحل سلسلة القيمة ً

مختلف أساليب المحاسبة االدارية ،مما يؤدي إلى اتخاذ ق اررات رشيدة من شأنها خفض التكاليف

وزيادة الربحية إضافة إلى توفير الوقت وبالتالي تحسين األداء المالي للشركات ،كما أن التفكير الرشيد
بتوجهه نحو استخدام أساليب اإلنتاج الحديثة ونظم المحاسبة اإلدارية الحديثة ليشمل في مضمونه
(التكاليف على أساس األنشطة ،االنتاج في الوقت المحدد ،التكلفة المستهدفة) باالضافة إلى نظم
التصنيع المرنة يزيد من قدرة الشركات على المنافسة ومن ثم االستمرار ،من هنا تمحورت فكرة هذه
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الدراسة حول مدى تطبيق أسلوب التفكير الرشيد وأثره على األداء المالي في الشركات المدرجة في
بورصة فلسطين.
 .1.1.2مشكلة الدراسة
يعد أسلوب التفكير الرشيد أحد أهم أساليب المحاسبة اإلدارية المعاصرة التي حققت للشركات
نتائج جيدة ،فالفكرة األساسية من وراء هذا المفهوم تحديد القيمة من وجهة نظر العمالء وازالة كل
أشكال الهدر الناجم عن العمليات التي ال تضيف قيمة ،والذي ينعكس بشكل أساس على األداء المالي
للشركات حيث إن القضاء على الهدر يعمل بشكل مباشر على إنخفاض مستوى التكاليف في
الشركات وبالتالي تحسين األداء المالي .مما سيؤثر على أرباح الشركة وأدائها المالي وعند تبنى اإلدارة
إستراتيجية تجنب الفاقد واالستغالل األمثل للموارد والتحسين المستمر في عمليات التشغيل تكون قد
انتهجت اإلدارة أسلوب التفكير الرشيد مما سيترتب عليه عدة مزايا هامة للشركة ككل ولألطراف
أصحاب المصلحة فيها ،وعليه يمكن صياغة المشكلة في السؤال الرئيسي التالي :
ما أثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على األداء المالي للشركات المدرجة في بورصة
فلسطين؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
.1

ما مدى تطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد (تحديد
القيمة ،مسار القيمة ،تدفق القيمة ،االستجابة لطلب العميل)؟

.2

هل يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب السيولة؟

.3

هل يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب النشاط؟

.4

هل يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب الربحية؟

.5

هل يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب المديونية؟
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.6

هل يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب السوق؟

 .1.1.3أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:
.1

مدى تطبيق أسلوب التفكير الرشيد في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

.2

قياس أثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على األداء المالي للشركات المدرجة في
بورصة فلسطين.

.3

مفهوم ومبادئ التفكير الرشيد.

.4

مفهوم األداء المالي ومقوماته وكيفية قياسه.

 .1.1.4أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع التي تناولته ،حيث يعد تطبيق أسلوب التفكير
الرشيد من األدوات الحديثة والمهمة لنجاح الشركات فهو يعمل على التخلص من الفاقد او تالف خالل
مراحل اإلنتاج ،كذلك تتمثل األهمية في الربط بين تطبيق أسلوب التفكير الرشيد واألداء المالي كما
تنبع أهمية الدراسة من أهمية األداء المالي وأثره على الشركات كما أنها تعد من أوائل الدراسات التي
تناولت عالقة تطبيق أسلوب التفكير الرشيد واألداء المالي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
 .1.1.1فرضيات الدراسة
تختبر الدراسة الفرضيات اآلتية:
.1

تطبق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين أسلوب التفكير الرشيد.

.2

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب السيولة.

.3

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب النشاط.
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.4

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب الربحية.

.5

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب المديونية.

.6

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب السوق.

 .1.1.1منهجية الدراسة
حيث إنه قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة مسبقًا من خالل مراجعة الدراسات
السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة التي تسعى إلى التعرف على مدى تطبيق الشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد وأثر ذلك على أدائها المالي .فقد اتبعت هذه
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع
الدراسة لتفسيرها والوقوف على دالالتها.
 .1.1.1مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عدددها
 49شركة حسب الموقع اإللكتروني لبورصة فلسدطين ( ،)www.p-s-e.comبتداري  .2016/8/12وهدي
موزعة على خمس قطاعات هي (االستثمار ،البنوك ،التأمين ،الخدمات ،الصناعة).
 .1.1.8متغيرات الدراسة
وتحقيقًا للهدف األساس للدراسة ،والذي يتمثل في دراسة مدى تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين وأثره على األداء المالي وبالتالي فإن:
المتغير المستقل  :أسلوب التفكير الرشيد والذي تم قياسه عن طريق قائمة االستقصاء.
المتغير التابع :هو األداء المالي وقد تضمنت هذه الدراسة أربع مقاييس من مقاييس األداء ويعود
ذلك إلى سهولة احتساب هذه النسب كما انها تعكس األداء المالي للشركات وهي كما يلي :
.1

نسب السيولة :وقد تم قياسها في هذه الدراسة من خالل القوائم المالية بالنسب التالية (نسبة
التداول ،نسبة التداول السريعة ،نسبة صافي رأس المال العامل)
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.2

نسب النشاط :وقد تم قياسها في هذه الدراسة من خالل القوائم المالية بالنسب التالية (معدل
دوران األصول الثابتة ،نسبة التداول السريعة ،معدل دوران األصول المتداولة)

.3

نسب الربحية :وقد تم قياسها في هذه الدراسة من خالل القوائم المالية بالنسب التالية (نسبة
هامش الدخل التشغيلي ،هامش صافي الربح ،العائد على األصول)

.4

نسب المديونية :وقد تم قياسها في هذه الدراسة من خالل القوائم المالية بالنسب التالية (نسبة
الديون إلى حقوق الملكية ،حقوق المالكين إلى األصول الثابتة)

.5

نسب السوق :وقد تم قياسها في هذه الدراسة من خالل القوائم المالية بالنسب التالية (القيمة
السوقية إلى القيمة الدفترية ،عائد التوزيع ،عائد السهم العادي)
والشكل التالي يبين العالقة المتوقعة بين المتغيرات
شكل رقم ()1.1
العالقة المتوقعة بين المتغيرات

المصدر :إعداد الباحث
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.1.2

الدراسات السابقة
يستعرض هذا القسم من الفصل األدبيات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،من خالل

االستعانة بمنشورات الجامعات ال محلية في محافظات غزة ،باإلضافة إلى منشورات الجامعات العربية
واألجنبية.
 .1.2.1الدراسات العربية
 .1دراسة(محسن )2016 ,بعنوان (مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة
تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاملة :دراسة حالة – بنك فلسطين).

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 ،وادارة الجودة الشاملة ) ،)TQMواستخدمت الدارسة 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،
وتوصلت الدارسة إلى نتائج عدة أهمها :أن بنك فلسطين يستخدم أدوات المحاسبة الرشيدة فقد بلغ
المتوسط الحسابي النسبي  ،%85.57كما بينت النتائج وجود تأثير ألدوات المحاسبة الرشيدة في
تحقيق ميزة تنافسية في ظل منهج إدارة الجودة الشاملة في (بنك فلسطين) .كما أوصت الدارسة
بضرورة التوجه التدريجي لتطبيق نظام المحاسبة الرشيدة ،واالستفادة من مزاياه المتعددة ،وكذلك نشر
ال عن إزالة الهدر ،وتحقيق الجودة ،أيضا ضرورة تدريب
ثقافة النظام الرشيد؛ ليصبح كل موظف مسؤو ً
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.
 .2دراسة(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
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المتطلبات التي تحقق االستدامة ،كما قسمت الدارسة المحاسبين إلى ثالث فئات :المحاسبين في
مكاتب المحاسبة الخاصة ،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 العينة العشوائية والتي تم توزيع ( )120استبانة واسترداد
( )101استبانة ،وتوصلت الدراسة إلى أن فئات المحاسبين الثالثة 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 ،وخرجت الدراسة بمجموعة من
التوصيات منها :عمل الشركات على تحسين مؤشرات استم اررية منظمات األعمال ،بالنظر إلى
الربحية والقدرة على سداد االلتزامات ،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 المتاحة لدى المنشأة من :مخزون المواد الخام ،ومخزون
اإلنتاج التام ،ووقت العاملين ،وطاقة التشغيل ،وما إلى ذلك.
 .3دراسة المشهراوي (2015م) بعنوان( :استخدام نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ألغراض تدعيم

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

هدفت الدارسة إلى التعرف على العالقة بين تطبيق نموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة
التصنيع المر ّشد وبين تحقيق استراتيجية االستدامة في شركة المشهراوي للغاز والبترول .ولغرض

تحقيق أهداف الدراسة اُ ْستُ ْخ ِد َم منهجان للدارسة هما المنهج االستقرائي لتوضيح اإلطار النظري لنظام
التصنيع ،ونظام تكاليف تيار القيمة ،واستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت عينة الدارسة في
كافة شركات تعبئة الغاز في قطاع غزة وعددها ( ،)27حيث تم توزيع ( )85قائمة استقصاء وتم

استرجاع ( )66منهم بنسبة استرداد ( .)%77.6وخرجت الدراسة بأن تطبيق نموذج قياس تكاليف
تيار القيمة ونظام التصنيع المرشد يؤدي إلى تحقيق متطلبات استراتيجية االستدامة ،والتي تتمثل في:
تحسين جودة اإلنتاج ،واالستغالل األمثل للموارد المتاحة ،وتحقيق رضا العاملين ،ووالئهم .وأوصت
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الدارسة :بإتباع منشآت األعمال لنظام تكاليف تيار القيمة ،ونظام التصنيع المرشد لما يقدمان من مزايا
تدعيم استدامة تلك الشركات.
 .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:
( )16مصنعًا ،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 توفر 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 ،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.
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 .1دراسة (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) مركز محافظة (واسط) وهي إحدى كبريات الشركات الصناعية
التابعة لو ازرة الصناعة والمعادن (العراقية) وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج
التجريبي(التحليلي) في البيئة الصناعية العراقية ،ولتحقيق أهداف الدراسة وزعت االستبانة على 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 توصلت 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 ،وأن أدوات المحاسبة الرشيقة تدعم عملية تقييم أداء الوحدات االقتصادية من خالل توفر
مقاييس أداء على مستوى الخلية وتدفق القيمة وللوحدة االقتصادية ككل .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 (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
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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 وأن نظام المحاسبة التقليدي يتالءم
مع نظا م اإلنتاج الواسع ،وعندما ترغب الوحدة االقتصادية بالتحول إلى نظام اإلنتاج الرشيق فعليها
تطبيق المحاسبة الرشيقة لخلق قيمة للزبون وتقليل الضياع ،وادارة 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 ،واعداد
التقارير بوضوح وسهولة وفي الوقت المناسب.
 .1دراسة (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 ،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.
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 .8دراسة ( 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 هذ ه الدراسة على معمل محرك مبردة الهواء في الشركات العامة للصناعات
الكهربائية ،في بغداد ،واستخدمت هذه الدراسة المنهج االستنباطي ،وقد توصلت الدراسة إلى أن اإلنتاج
الرشيق يهدف إلى الحد وازالة الهدر والضياع من العمليات اإلنتاجية داخل الوحدة االقتصادية والى
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 ،والى 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 واعتبارها تكاليف عامة تظهر في كشف الدخل المعد على مستوى الوحدة
االقتصادية.
 .9دراسة (حمد2013 ,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
عد جوهر المحاسبة الرشيقة وصندوق النقاط الذي ُيظهر
المحاسبة الرشيقة مثل تيار القيمة الذي ُي ّ

الحالة الفعلية للشركة عبر تقاريره وايضاحاته األسبوعية ،وتمثل مجتمع الدراسة في الشركة العامة
ال تطبيقيًا للدراسة ،وقد استخدمت الدراسة
للصناعات الكهربائية الكائنة في بغداد – الوزيرية مجا ً
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 ،وامكانية
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
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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
محلياً والمستوردة من الخارج.
الرشيقة ،حتى تتمكن تلك الشركات بمنتجاتها من منافسة السلع المنتجة ّ
 .10دراسة (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 ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع ) )60استمارة استبيان على عينة من اإلدارة ومشرفي
خطوط اإلنتاج ،وتم استرداد االستمارات كافة ،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 البيئي وضرورة تبني و ازرة
الصناعة نظام التصنيع الرشيق ونظام اإلدارة البيئية في شركاتها الصناعية.
 .11دراسة (الكيكي2012 ,م) بعنوان( :إمكانية تطبيق عناصر اإلنتاج الرشيق) دراسة ميدانية في
معمل األلبسة الوالدية في الموصل.

هدفت الدراسة إلى تقديم مدى توافر عناصر اإلنتاج الرشيق في في معمل األلبسة الوالدية في
الموصل ،حيث استخدمت الدراجة المنهج الوصفي من خالل اعداد استبانة وزعت على عينة الدراسة
المتمثلة بمدير المعمل ومعاونيه ومدراء األقسام والشعب والوحدات الرئيسة في المعمل والمشرفين على
خطوط اإلنتاج ،ولتحقيق أهداف الدراسة وزعت( )38استمارة ،وتوصلت الدراسة إلى 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
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الهدف من التحسين المستمر هو إزالة الهدر من جميع األنظمة والعمليات في المعمل ،وقد أوصت
الدراسة بضرورة قيام إدارة المعمل بنشر فلسفة إزالة الهدر (األنشطة التي ال تضيف قيمة) بين األفراد
العاملين داخل المعمل بهدف الوصول إلى الهدر الصفري الذي يضمن تحقيق المنتجات بكفاءة.
 .12دراسة ( 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؛ حيث تم توزيع ( )40استمارة استبانة على األفراد
المبحوثين استرجعت ( )40استمارة منها؛ أي :نسبة االستجابة بلغت ( ،)%100وقد توصلت هذه
الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين مرتكزات التصنيع الرشيق مجتمعة والميزة
التنافسية ،وتحقق وجود تأثير معنوي لكل مرتكز من مرتكزات التصنيع الرشيق إذ ح ّل 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 تتبنى التطبيق الجيد والسليم
لفلسفة التصنيع الرشيق ،والعمل على ضمان نجاح هذه التطبيق لما له من أثر كبير في استدامة
المزايا التنافسية.
( .13دراسة 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 ،واعادة هيكلتها لتعتمد على نظم تكاليف تدفق القيمة-جوهر
مدخل محاسبة ترشيد الف اقد ،ويتم ذلك بغية محاولة تحقيق التوافق بين نظم المحاسبة اإلدارية التقليدية
والمدخل المقترح ،واعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي التحليلي من خالل اعتمادها على الكتب
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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 واصدار
معيار محاسبي إللزام الوحدات االقتصادية به ونشر ثقافة ترشيد الفاقد بين موظفي الوحدات
ال عن تدنية جميع أنواع الفاقد.
االقتصادية؛ ليكون كل فرد مسؤو ً
 .1.2.2الدراسات باللغة األجنبية
 .1دراسة ( )Ferreira, et., al., 2017بعنوان " Applicability of the Lean

( "thinking in bakeriesقابلية تطبيق التفكير الرشيد في المخابز):
هدفت هذه الدراسة إلى دور التفكير الرشيد في جعل الشركات الب ارزيلية الصغيرة والمتناهية الصغر
المختصة بصناعة الخ بز أكثر قدرة على المناسفة ،وقد استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ،حيث تم
تحليل ( )9مخابز ،واختيار أحد هذه المخابز لتطبيق أسلوب التفكير الرشيد ،وقياس ربحية المخبز قبل
وبعد التطبيق ،وقد أظهرت النتائج وجود أثر للتفكير الرشيد في خفض التكاليف وزيادة الربحية ،حيث
زاد صافي الربح بنسبة  ،%96.25كما زادت نسبة هامش الربح من  %12.07إلى  .%15.33وقد
أوصت الدراسة بتطبيق أوسع لهذا األسلوب في الشركات الب ارزيلية ،مع ضرورة تذليل العقبات التي
تحول دون تطبيقه.
 .2دراسة ( )Ghafeer ,Abdul Rahman,Mazahrih,2014بعنوان The Impact of
Target Cost Method to Strengthen the Competitiveness

of

(Industrial Companiesأثر 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 طبقت الدراسة
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على مجموعة من الشركات السورية ،وقد تم إجراء مسح ميداني لعدة شركات في قطاع الصناعات
الهندسية ف ي 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 ،وقد أوصت الدراسة بضرورة دعم واهتمام اإلدارة العليا بتطبيق طريقة
التكلفة المستهدفة؛ لتحقيق تخفيضات كبيرة في تكاليف اإلنتاج لتعزيز القدرة التنافسية .وضرورة 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.
 .3دراسة ( )Habidin,et.al.2012بعنوانThe Development Of Sustaining) :
Lean Improvements And Sustainable Performance In Malaysian
( Automotive Industryالتنمية 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 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.
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 .4دراسة ) ) Darabi ,2012بعنوان" Barriers 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 واالقتصادية ،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 العوا مل 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.
 .1دراسة( (Ndwiga, 2011بعنوانThe Role of Management Accounting (:
Creating and Sustaining Competitive Advantage. ACase Study of
()Equity Bank, Kenyaدور 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 دائمًا على دمج االستراتيجيات التي تتعلق

في بيئة األعمال الداخلية وبيئة األعمال الخارجية عند إنشاء ميزة تنافسية ،وقد أوصت الدراسة
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بضرورة أن تتبنى اإلدارة المحاسبة اإلدارية بوصفها جزءا ال يتج أز من اإلدارة ،بل هي أداة لخلق القيمة
وخلق ميزة تنافسية في المؤسسة ،ويجب على الحكومة أن تولي اهتمامًا خاصًا 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.
.1

دراسة )An accounting system to:" support )Patxi,et.,al., ,2010
" process 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 التكاليف ،وتوضح الدراسة أحدث التقنيات المستخدمة في
حساب التكال يف 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.
 .1دراسة )"Lean Accounting Based On Lean :( Wang & Yang, 2009
"(" Productionالمحاسبة 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 ال محاسبة الرشيقة؛ حيث طبقت هذه الدراسة في
اليابان ،وتمثلت مشكلة الدراسة بعدم إمكانية تطبيق المحاسبة التقليدية على اإلنتاج الرشيق؛ وذلك
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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.
 .8دراسة ( )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 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 أيضًا أن تسعير المنتجات الجديدة باالعتماد على التكلفة يشكل عائقًا 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.

 .9دراسة )( 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
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القيمة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن استعمال أدوات المحاسبة الرشيدة يخفض الضياع والهدر وتوفر
أفضل المعلومات الالزمة التخاذ الق اررات في الوقت المناسب.
 .10دراسة )"Lean Accounting; Measuring And : (Frances & Jim, 2005
"( Managing The Valueالمحاسبة الرشيدة :قياس وادارة 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 اإلنت اج 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 تلك الق اررات دقيقة ومفهومة وقابلة للتنفيذ،
وان المحاسبة الرشيدة تقضي على الضياع المرتبط بنظم اإلنتاج والمحاسبة التقليدية.

التعليق على الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة نظام المحاسبة الرشيدة ومدى الحاجة إلى تطبيق هذا المدخل

ال يتطلب ضرورة البحث لتحديد األنشطة التي تضيف قيمة مع دعمها والعمل على
ال شام ً
باعتباره مدخ ً
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 وتحسين األداء المالي ،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 ( )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،

ومن أهم ما توصلت إليه الدراسات السابقة إن استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة 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 .كما إن نظام المحاسبة التقليدي
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يتالءم مع نظام اإلنتاج الواسع وعندما ترغب الوحدة االقتصادية بالتحول إلى نظام اإلنتاج الرشيق
فعليها تطبيق المحاسبة الرشيدة لخلق قيمة للزبون وتقليل الضياع وادارة تدفق القيمة .كما أجمعت

معظم الدراسات السابقة تقريباً إن 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.

وقد تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث الهدف فقد تشابهت الدراسة الحالية مع
دراسة ( السبعاوي والطائي )2012 ،من حيث التعرف على دور مرتكزات التصنيع الرشيد ،وكذلك

تشابهت مع دراسة (الطائي )2013 ،من حيث القدرة على تحسين األداء المالي ،وأيضاً تشابهت مع

دراسة (الكببجي( ،)2014 ،الدباغ وحسن )2010 ،و(المشهراوي )2015 ،و(الغرباوي والموسوي،

 )2015من حيث المنهجية المستخدمة حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها :

 .1تميزت بتطبيقها على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

 .2تعد الدراسة التي ربطت بين متغيرين يتعلق أحدهم بالمحاسبة االدارية وهي (التفكير الرشيد)،
ويتعلق األخر بالتمويل وهو (االداء المالي).

كما وتم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء االطار النظري لهذه الدراسة ،حيث تطرقت الفصول

التالية إلى شرح موجز لمفهوم وأهداف وأهمية التفكير الرشيد.
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الفصـل الثـاني
منهج التفكري الرشيد

22

 1.2مقدمة
لقد شهدت األسواق العالمية في األونة األخيرة انتشار المنافسة الشديدة وظهور التقنيات الجديدة
والعمل على تلبية متطلبات الزبائن وتحقيق رضاهم ،كل ذلك أدى إلى إنتشار أسلوب التفكير الرشيد الذي
يعتبر من األساليب الحديثة اإلنتشار) كاظم ،) 2014،ولكنه معروف ومطبق منذ زمن من قبل شركة
سيارات تويوتا وكان يطلق عليه اسم " نظام إنتاج تويوتا" حيث إن بعض الوحدات االقتصادية تبنت نظام
التفكير الرشيد ومع هذه التغيرات ومن ناحية محاسبية فإن أي تدفق لألنشطة عادة ما يصاحبه تدفق
للتكاليف ،لذلك فإن األنشطة التي ال تضيف قيمة تمثل تكلفة تتحملها المنشأة وتقوم بتحميلها على تكلفة
المنتج وعلى سعره ،مما قد يؤثر سلبًا على رضا العميل ،كذلك الحال مع األداء المالي حيث إن األنشطة
التي التضيف قيمة تؤثر سلبًا على األداءالمالي وبالتالي فإن السعي المستمر نحو تحديد األنشطة التي ال
تضيف قيمة واستبعادها يعتبر أم ًار غاية في األهمية بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تحقيق األرباح
والنمو والتقدم )المشهراوي.) 2015،
 1.1بدايات ومفاهيم المنهج الرشيد
يعتبر اليابانيون أول من انطلق نحو تغيير أسلوب اإلنتاج الضخم ،فمن خالل شراء بعض
المكابس األميركية المستعملة والتجريب المستمر في أواخر األربعينيات ،تمكن كل من Taiichi Ohno
و  Shigeo Shingoمن وضع أسلوبهما المبتكر وهو سرعة إعداد االالت Quick Die Changes
)تغيير القوالب بسرعة( ،وبحلول أواخر الخمسينيات تمكن من خفض الوقت الالزم إلعداد االالت من يوم
واحد إلى ثالث دقائق وهو وقت قياسي ،باإلضافة إلى تجنب الحاجة إلى فنيين متخصصين في إعداد
االالت" (Womack,et. at.1990) .
و لقد قام أونو ، Taiichi Ohnoالذي عمل في تويوتا ،والذي كان المبتكر الرئيسي للطريقة جنباً
الى جنب مع شيجيو شينجو  Shigeo Shingoبتعريف نظام إنتاج تويوتا من حيث المركزية التجارية التي
شملت أكثر من مجرد مصنع ،وكتب أونو" 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" وهذا ليس خفضا تقليديا للتكاليف ،والذي يتم غالبا من
خالل خفض الميزانيات) مارك جرابان.) 2009 ،
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هذا النهج الرائد من قبل شركة تويوتا بعد الحرب العالمية الثانية واطلق علي هذا النهج اسم التفكير
الرشيد النه أكثر وأكثر مع أقل وأقل يعني جهد بشري أقل ومعدات أقل ووقت أقل ومساحة أقل بينما
يقترب أكثر وأكثر إلى ما يريده العمالء بالضبط وبعد ذلك تم التوصل إلى التفكير الرشيد ( Womack
.)and Jones, 2003
 1.1.2مفهوم الرشيد (:)lean
يقصد بالكلمة  Leanبالمعنى اللغوي اللحم الخالي من الدهون ،وقد استخدم مؤسس منهج الرشيد
 James Womackتلك الكلمة لتعبر عن المعنى االصطالحي لنظام الرشيد المبني على فلسفة
مستحدثة إلدارة العمليات اإلنتاجية بأسلوب يركز على تعزيز العمليات التي تضيف قيمة ،وتجنب الزيادات
غير الضرورية في عمليات اإلنتاج والتي تعتبر مصد اًر للفاقد والضياع واألنشطة التي ال تضيف قيمة.
وقد طور أسلوب التفكير الرشيد من قبل صناعة السيارات اليابانية ،في مقدمتها تويوتا باالستفادة من نظام
إنتاج تويوتا ،عقب التحدي إلعادة بناء االقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية ،وعرف (Womack,
) 2004منهج الرشيد ( )Leanعلى انها مجموعة من األفعال يجب القيام بها بشكل صحيح وفق تتابع
صحيح في الوقت الصحيح لخلق قيمة من أجل عميل معين .كما عرف ()Shah & Ward, 2007
منهج الرشيد ) (Leanهو االقتصاد في كل شيء من متطلبات االنتاج اذ يتطلب االنتاج الرشيد جهد بشري
أقل في المصنع ووقت أقل إلعداد منتج جديد وكلفة شراء أدوات ومعدات أقل للعمل والمساحة المطلوبة
أقل للتصنيع والمخزون المطلوب أقل في الموقع والنتائج تحتوي على عيوب أقل وتنوع أكبر في المنتجات
ولتحقيق هذا االقتصاد في متطلبات االنتاج يكون عن الطريق القضاء على الهدر لغرض التخفيف من آثار
التقلبات في التجهيز ووقت الطلب وغيرها.
كما يوضح ) (Abushaadan,2012أن أسلوب التفكير الرشيد هو الفلسفة المستندة على نظام
تويوتا اإلنتاجي وغيرها من االساليب الساعية لتقليل الجدول الزمني بين طلب الزبون وتصنيع المنتج
ووصوله إليه ،مع التأكيد على القضاء على الهدر بكافة أنواعه .ويبدأ تنفيذ أسلوب التفكير الرشيد مع إلتزام
القيادة ويستمر مع ثقافة التحسين المستمر حيث إنه عند تطبيق المبادئ بشكل صحيح يمكن تحقيق
تحسينات كبيرة في السالمة والجودة والكفاءة على مستوى المشاريع .ويعرف ()Aziz ,Hafez, 2013
مفهوم) الرشيد ( هو تقديم منتج مخصص مناسب تمامًا لهذا الغرض وتسليمه فو ًار دون أي هدر) تالف(
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إلى األحداث االحقة التي قد تكون ضرورية للمشاريع لمتابعة المفهوم حيث إن قدرة األفراد والمنظمات
لمتابعة هذه العملية تختلف مع الموقف والظروف.
مما سبق يمكن القول أن أسلوب التفكير الرشيد هو فلسفة تسعى إلى تعظيم قيمة المنتجات من
وجهة نظر العمالء بما يخدم رغباتهم وتحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم وكذلك تخفيض الفاقد في دورة
حياة المنتج من لحظة أستالم أمر الشراء (طلب العميل) وحتى تسليم المنتج وكذلك تخفيض الفاقد في
كل أوجه نشاطات إنتاج شركة معينة :العالقات العامة ،المبيعات ،التكنولوجيا ،وادارة المواد والمخزون.
 1.1.1مفهوم أسلوب التفكير الرشيد
التفكير الرشيد نشر ألول مرة في عام  1996بكتاب األلة التي غيرت العالم حيث كان الركود
األقتصادي واألزمة المالية عام  1998لذلك اعتقد البعض أن مهمة هذا الكتاب هي شرح كيفية الخروج
او تجاوز األزمات المالية في تسعينات القرن الماضي لخلق قيمة حقيقية ألي عمل تجاري" ( Womack
.)and Jones, 1996
فالتفكير الرشيد ينظر إلى سلسلة القيمة بالصيغة التي يمكن أن تنظم األمور بحيث إن المنشأة
ال تقوم بأي نشاط سوى تلك األنشطة التي تضيف قيمة واستم اررية لتلك األنشطة بقدر اإلمكان ،فجميع
الخطوات الوسيطة واألوقات واألفراد غير الضروريين يتم استبعادهم ،وبالتالي سوف يكون هنالك فقط
تلك الخطوات واألوقات واألفراد واألنشطة التي تضيف قيمة للمستهلك .ويرى ( Merwe Van
" ) Der,2008أن التفكير الرشيد عبارة عن فلسفة إدارية تأخذ بوجهة نظر أنظمة التشغيل ،بهدف
تشغيل وتصميم هذه األنظمة بالطريقة المثلى ،مع التركيز على تطبيق مفهوم السحب ( )Pullمن قبل
العميل (المستهلك النهائي) خالل هذا النظام".
حيث إن التفكير الرشيد يخلق حالة من التدفق ألي تصميم وتقدم المنتجات بسالسة وبسرعة على
أساس سحب العميل) بدالً من دفع المنتج) وبذلك يتحقق التدفق القيمة والسحب العميل ،التفكير الرشيد
يسرع دورة من التحسين في السعي لتحقيق الكمال ،التفكير الرشيد بوضوح أن األفكار البسيطة يمكن أن
تمنح حياة جديدة في أي شركة في أي صناعة في أي بلد ولكن معظم المدراء بحاجة إلى توجيه بشأن كيفية
تحقيق نقلة للرشيد في شركاتهم (جرابان.)2009 ،
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و قد عرف  Woodالتفكير الرشيد بأنه" الطريقة التي يتم من خاللها إعطاء األفراد المهارات
والمشاركة في التفكير من أجل تجنب الضياع من خالل تصميم أفضل طرق العمل وتحسين االتصال
وتسهيل التدفق عبر سلسلة التوريد) ، (Wood,2004كما يعرف التفكير الرشيد بأنه" إنشاء وضعاً يجعل
األفراد ليس لديهم خيار إال الشعور بضرورة التحسين ،هذا الوضع يجعل المشاكل وأنشطة الفاقد والضياع
تظهر جلياً ،ومن ثم إعطاء الفرصة لهؤالء األفراد للتخلص من الفاقد والضياع وحل المشكالت واحدة تلو
األخرى ،وفي نهاية المطاف فإن ذلك سيؤدي إلى تحسن في أداء العمليات جنباً إلى جنب مع تحسن قدرات
األفراد وارتفاع مستوى التعلم التنظيمي" ()Otterlei & Myrol 2012
و يتبين أن المقصود من مفهوم التفكير الرشيد تحويل طريقة تفكير القوى العاملة في المنشأة من
إداريين ومحاسبيين وعاملين من العمل وفقًا لمنهج التشغيل التقليدي إلى العمل وفقًا لمنهج الترشيد،
ويتطلب ذلك وضع خطة تدريبية لتلك القوى لتدريبها على المبادئ واألساليب التي يقوم عليها منهج الترشيد
تتناقض مع المبادئ واألساليب التي يقوم عليها منهج التصنيع التقليدي القائم على مبدأ دفع القيمة وأسلوب
اإلنتاج الضخم والتشغيل والمحاسبة وفقًا للوظائف واألقسام ،حيث إن منهج التفكير الرشيد منهج شمولي
يتطلب إجراء تغيرات جذرية في التفكير في جميع أنظمة منشأت األعمال كنظام اإلنتاج ونظام التخزين
ونظام المحاسبة ،وقد ظهر منهج الرشيد من أجل تبسيط وتحسين األعمال والحد من الفاقد والضياع
ال التصنيع المرشد وجد من أجل إضافة قيمة للمنتج وللعميل وللقضاء
وتحسين عملية اتخاذ القرار ،فمث ً
على الفاقد والضياع والعيوب وتحسين الجودة والرقابة على اإلنتاج في العملية الصناعية)المشهراوي،
.)2015
ومما سبق يمكن القول أن أسلوب التفكير الرشيد يعتبر فلسفة أو فكر مستحدث يمكن أن يطبق
على كافة األقسام داخل المنشأة كما انه يتميز بإضافة بعد جديد للتصنيع الرشيد (الخالي من الفاقد)
حيث إنه يعتبر اسلوب تفكير وليس اسلوب تصنيع فقط ومعنى ذلك إنه يمكن تطبيقه ألي عمل وليس
لعمليات التصنيع فقط ويرتكز تعريف التفكير الرشيد على نقطتين أساسيتين هما القضاء الكلي على
الفاقد ،واحترام الناس .حيث إن أي شخص أو مؤسسة تتطمح في تطبيق أسلوب التفكير الرشيد سوف
يتم التركيز على القضاء على الفاقد وكذلك احترام الناس.
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 1.1.2مفهوم الفاقد
من أهم أهداف منهج الرشيد هو استبعاد الفاقد خالل كافة مراحل التي تمر بها عمليات
االنتاج داخل تيار القيمة ويستخدم اليابانيون المصطلح  Mudaللتعبير عن مفهوم الفاقد ،ويرى
(":)Grasso,2005أن الفاقد هو أي نشاط يضيف تكلفة أو وقت للمنتج ،ولكنه ال يضيف قيمة له من
وجهة نظر العميل ،وعليه فالعميل ال يرغب في دفع مقابل هذا النشاط" .وينقسم الفاقد لعدة أنواع ،وذلك
حسب سبب الفاقد كالتالي (الجندي:)2011 ،
 .1الفاقد بسبب اإلنتاج الزائد  :ينشأ هذا النوع من الفاقد بسبب قيام الشركة باإلنتاج بكميات أكبر
من حاجة السوق ،مما يترتب عليه تكاليف تخزين إضافية ،أو انتهاء صالحية المنتج قبل
استخدامه.
 .2الفاقد بسبب االنتظار  :وهو ناتج بسبب انتظار اآلالت في حال االنتهاء من مرحلة واالنتقال
إلى مرحلة جديدة ،أو االنتقال من منتج إلى آخر جديد.
 .3الفاقد بسبب النقل  :وينشأ بسبب الحركات غير الضرورية للمواد الخام ،أو المنتجات بسبب
عدم وضعها في المكان المناسب ،أو عدم ترتيب اآلالت بما يناسب كل منتج.
 .4الفاقد بسبب التشغيل  :وهو ناتج بسبب عمليات تشغيل إضافية ،وفي نفس الوقت تضيف
تكلفة ،وال تضيف قيمة للمنتج.
 .5الفاقد بسبب المخزون  :وينشأ بسبب شراء مواد خام بكميات كبيرة ،أو إنتاج كميات أكبر من
حاجة السوق ،والذي يتسبب بوجود مخزون بكمية أكبر من الحد األدنى الالزم لتدفق وانسياب
عمليات اإلنتاج من مرحلة إلى أخرى.
اء ارتبط ذلك باألفراد أو
 .6الفاقد بسبب الحركة  :ويتمثل في أي حركة أو سلوك غير ضروري سو ً
اآلالت.

 .7الفاقد بسبب المعيب  :وينقسم المعيب أو التالف إلى مسموح به ،وينشأ بسبب سوء استخدام
المواد األولية ،أو عدم كفاءة اآلالت.
و هناك أنواع أخرى من الفاقد يمكن إضافتها إلى األنواع السبعة السابقة وهي( :الفاقد في
الطاقة البشرية ،والفاقد بسبب النظم غير المالئمة ،والفاقد في الطاقة والمياه ،والفاقد في الخدمات
واالعمال المكتبية ،والفاقد في وقت العميل والعمالء)( .)bicheno , 2008ويرى (الجندي )2011 ،إن
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عملية تخفيض الفاقد بأنواعه المختلفة من خالل التخلص من العمليات واألنشطة غير الضرورية،
والتي ال تضيف قيمة للمنتج يساعد بصورة كبيرة على إنتاج منتجات مميزة ذات جودة عالية ،وفي
الوقت المحدد وبالسعر المناسب ،ويمثل تقديم القيمة من وجهة نظر العميل البعد االستراتيجي ألسلوب
التفكير الرشيد ،بينما يمثل التخلص من الفاقد أو تخفيضه إلى أدنى المستويات البعد التشغيلي ألسلوب
التفكير الرشيد.
 1.2مبادئ أسلوب التفكير الرشيد
يتطلب تطبيق مفاهيم الترشيد تجنب أنماط التشغيل التقليدية واتباع أنماط التشغيل التي يتبناها
منهج الترشيد ،حيث يتضمن هذا المنهج مجموعة متكاملة من العناصر التي تمكن من إدارة وتشغيل كافة
عمليات منظمات األعمال بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية والتي يتم الحصول من خاللها على اإلستفادة
القصوى من الترشيد الفعال ،ويوضح الشكل رقم ) (1مبادئ الترشيد الخمسة التي تم وضعها من قبل
 James Womack and Daniel Jonesوالتي تعتبر بمثابة إطا ًار عاماً تسترشد به الشركات التي
ترغب في التحول نحو تطبيق منهج الترشيد ،وهي على النحو التالي:
شكل رقم ) (2.1يظهر مبادئ منهج الرشيد

المصدر(Kennedy & Brewer, 2005) :
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 1.2.2تعريف القيمة Define value
المقصود بالقيمة هي تحديد االحتياجات الخاصة بالعمالء وتحديد قيمة األنشطة التي تولد قيمة
إلى المنتج النهائي ) .( Womack and Jones, 2003كما عرف ( )kariuki, 2003القيمة على إنها
عملية خالية من التالف اي يتم فيها العمل بشكل صحيح حيث إن األمر يتطلب بعض الوقت والجهد
للحصول على عمليات خالية من التالف لذلك من المهم العمل على العمليات التي تضيف قيمة ،عمالء
الشركات هم المسئولين النهائيين النشأ القيمة لذلك فإن منتج معين يعتير تألف رغم أنه صحيح الن العميل
ال يريده لذا تعمل الشركات الرشيدة على تحديد بدقة قيمة من حيث المنتجات المحددة مع قدرات محددة
وتقديم خدماتها بأسعار محددة من خالل الحوار مع عمالء محددين بمعنى أخر انها تعمل على فهم
وايصال ما يريد العميل شراؤه.
و تعرف القيمة بأنها" الثمن المدفوع مقابل خاصية أو أكثر يتميز بها المنتج ويكون العميل على
استعداد لدفع مقابلها ،حيث إن قيمة المنتج بالنسبة للعمالء هي الفرق بين اإلدراك Customer
 Realizationوالتضحية ، Customer Sacrificesفاإلدراك هو ما يتسلمه العميل من خصائص
للمنتج ،والتضحية هي ما فقده العميل من ميزات المنتج والجودة والعالمة التجارية والسمعة ،وبالتالي
تتعلق القيمة لمنتج معين بالمزايا الخاصة بهذا المنتج ،فإضافة مزايا ووظائف غير مطلوبة من قبل العمالء
هو مضيعة لوقت الشركة ومواردها ،وتسويق تلك المزايا غير المرغوب بها هو مضيعة للمزيد من الوقت
والموارد ،وينبغي أن يتم إنتاج الخصائص ذات القيمة المضافة للعميل فقط ،أما الخصائص غير المضيفة
للقيمة فينبغي استبعادها") ،.(Hansen,et al, 2009كما تعرف القيمة ايضًا" بالمنافع المقدمة للعمالء
في الوقت المناسب وبالسعر المناسب" (.)Otterlei and Myrol,2012
وعرف) المشهراوي) 2015 ،القيمة بأنها :مبدأ يركز على ضرورة تعظيم القيمة من وجهة نظر
المستهلك ،وبالتالي يمكن التوصل إلى نتيجة مفادها أن فريق تيار القيمة يجب أن يضع السؤال التالي حول
كل نشاط يتم أدائه في كل عملية من عمليات تيار القيمة وهو  :هل النشاط يضيف قيمة للعميل ؟ لذلك
تعتبر اإلجابة على هذا السؤال معيار التمييز بين األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف
قيمة ،فإذا كانت اإلجابة نعم فإن النشاط يضيف قيمة ،واذا كانت ال فإن النشاط ال يضيف قيمة ،ومن أهم
مبادئ القيمة التي يجب االهتمام بها)خطاب:) 2008،
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 .1أن يكون العميل هو بؤرة التركيز.
 .2أن تؤدي عمليات المنشأة بصورة تضع أولويات ومتطلبات العميل في المقام األول.
فمحور عملية تعريف القيمة هو العميل ،وتتمثل تلك القيمة في مجموعة من الخصائص والمزايا
التي يتطلبها ذلك العميل.
ومما سبق يمكن تعريف القيمة على انها تحديد القيمة من وجهة نظر العميل وليست من وجهة
نظر المنشأة أو المؤسسه حيث إن كل عمل إما أن يضيف قيمة أو انه مجرد فاقد والذي يحدد القيمة هو
العميل ولتسهيل عملية تحديد القيمة يجب ان أضع نفسي كصاحب منشأة مكان العميل) المستهلك) في
كل مرحلة من مراحل التصنيع كما أن هناك القواعد الثالثة التي يجب توافرها ألعتبار النشاط مضيفًا
للقيمة هي :
.1

يجب أن يكون العميل على استعداد للدفع مقابل هذا النشاط.

.2

يجب أن يحول النشاط المنتج أو الخدمة بطريقة ما.

.3

يجب أن يتم عمل هذا النشاط بشكل صحيح في المرة األولى.

 1.2.1تحديد تيار القيمة Identify the value stream
يرى ( )Rother and Shook,1999أنه أينما يوجد منتج يقدم للعميل يوجد تيار قيمة ،لكن
التحدي يكمن في رؤية هذا التيار.و تعني هذه العبارة أن أي شركة تقدم منتجًا للعمالء يمكنها
التشغيل وفقًا لنظام تيارات القيمة ،ولكن يجب عليها البحث لرؤية وتحديد هذه التيارات التي
تتدفق خاللها المنتجات ،وعرف ( )kariuki, 2013تيار القيمة بأنه :كل مجموعة من
اإلجراءات المحددة المطلوبة لتحقيق منتج معين) سواء كان سلعة أو خدمة( ،وتحديد تيار القيمة
بالكامل لكل منتج او لكل عائلة منتج هي الخطوة التالية من التفكير الرشيد ،هناك ثالث مهام
إدارية حرجة في جميع األعمال.
.1

مهمة حل مشكلة تشغيل من خالل التصميم التفصيلي والهندسي إلطالق اإلنتاج.

.2

مهمة إدارة المعلومات التي تعمل من أجل السحب من خالل جدولة المفصلة على التسليم.

.3

مهمة إجراءات التحويل المادي من المواد الخام إلى تسليم المنتج النهائي للعميل .
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كما أن تيار القيمة" :يمثل تيار 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)الجندي ( 2011 ،نقال عن ) Abdulmalek and Rajgopal, 2007).
ووفقاً لما سبق يمكن القول أن تيار القيمة يتكون من جميع األنشطة التي تضيف قيمة الالزمة
لتقديم مجموعة منتجات أو خدمات من نقطة البداية حتى تصبح منتجات تامة الصنع في يد العميل.
وقد حددت الدراسات في هذا المجال ثالثة أنواع من تيارات القيمة هي ): (Hansen , 2009
 .1تيار قيمة تجهيز أوامر العمالء :ويركز على توفير المنتجات الحالية للعمالء الحاليين ،ويشمل
استالم ونقل وتحويل المواد الخام من لحظة استالم أمر الشراء من العميل حتى لحظة تسليم
المنتج ،ويعد أهم أنواع تيارات القيمة وأكثرها استخداماً.
 .2تيار قيمة تطوير المنتجات الجديدة :يركز على تطوير منتجات جديدة للعمالء الجدد ويتضمن
مسوقي ومصممي المنتج ومهندسي العمليات.
 .3تيار قيمة المبيعات والتسويق :يركز على تقديم المنتجات الحالية والمنتجات الجديدة للعمالء
الحاليين والعمالء الجدد.
ويذكر ( )Womack and Jones, 2003أنواع تيارات القيمة كما يلي :
 .1وجود خطوات عديدة تضيف قيمة بوضوح.
 .2وجود خطوات عديدة ال تضيف قيمة وال يمكن تجنبها.
 .3وجود خطوات عديدة التضيف قيمة ويمكن تجنبها.
 .4خطوات تنفيذ تيار القيمة
 .5تعريف الخدمة أو المنتج من خالل تخطيط اإلستراتيجي.
 .6إدارة المعلومات عن طريق جداول مفصلة لعملية التسليم.
 .7التحول المادي المفهوم إليصال خدمة أو منتج.
 1.2.2تدفق تيار القيمة

Make the value stream flow

بمجرد أن يتم تحديد القيمة من وجهة نظر العمالء ،وتحديد تيار القيمة لمنتج معين بالكامل
بواسطة المؤسسة الرشيد والقضاء على خطوات اإلسراف والهدر يكون قد حان الوقت إلتخاذ الخطوة
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التالية من مبادئ التفكير الرشيد وهي تدفق القيمة خالل تيار القيمة دون وجود أي معوقات تعترض
عملية التدفق وهذه الخطوة تحتاج إعادة ترتيب مراحل تيار القيمة لتتم عملية التدفق بشكل سلس
ومستمر وهذا ما يحقق كل أهداف التفكير الرشيد وتبدأ عملية تدفق بتطبيق نظام السحب الذي يتطلب
عدم البدء باإلنتاج إال في حالة استالم أمر إنتاج من العميل ،وأسلوب المخزون الصفري الذي يتطلب
إنتاج الكميات المطلوبة فقط دون تكديس للمخزون ،وذلك بهدف تخفيض االستثمار الضار في كميات
المخزون وتجنب تقادمه وتلفه باإلضافة إلى تجنب الكثير من األنشطة غير المضيفة للقيمة
(المشهراوي.)2015 ،
ومما سبق يمكن القول أن تدفق القيمة هو عملية تدفق مستمر لعمليات االنتاج ولكن بأن يتم
تقييم كل مرحلة من مراحل اإلنتاج بشكل منفصل بهدف تعظيم قيمة العمالء على عكس النظام
التقليدي الذي يقييم المنتج في شكله النهائي بهدف تعظيم كفائة كل قسم بغض النظر عن باقي أقسام
مراحل االنتاج كما انه يمكن القول يوجد ثالث طرق أساسية لتدفق القيمة :
 .1التركيز على المنتج فقط.
 .2تجنب الطرق الروتينية التي ال تضيف قيمة.
 .3أبتكار أساليب عمل جديدة تساعد في التخلص من إعادة التشغيل.
 1.2.2تطبيق نظام السحب Implement a pull system
المقصود هن ا إستخدام نظام السحب في عملية اإلنتاج بدال من نظام الدفع ويتم نظام السحب
بإنتاج الكميات التي يريدها العميل في الوقت الذي يحتاجه أي (عند الطلب) حيث إن الفكرة هي الحد
من اإلنتاج غير الضروري واستخدام أداة إدارة ( )Remon and Sherif, 2013
و يقول ( )kariuki, 2013في المؤسسات التي تتبع أسلوب التفكير الرشيد تعتبر المخزون
تالف (هدر) ،وأن أي منتج ال يتم بيعه هو تالف ألنه تم إنتاجه ولكن لم يباع فلذلك من المهم أن يقوم
العميل بطلب المنتج من خالل نظام السحب والذي هو على النقيض مع اسلوب الدفع التقليدي الذي
يشجع كل الموارد إلنتاج أكبر قدر ممكن وبالتالي فإن أول ثالث خطوات يتم تنفيذها القضاء على
الخطوات غير المفيدة و االنشطة غير المفيدة لذلك عادة ما تجد منظمات التي تعتمد على أسلوب
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التفكير الرشيد أن لديها القدرة على إنتاج أكثر من السابق حيث إن في نظام الدفع هذة القدرة يتم
ترجمتها إلى زيادة المخزون.
و يمكن القول أن المقصود بنظام السحب أن كل مرحلة تسحب من المرحلة السابقة لها وأن
العميل هو المحرك لكل المراحل فعندما يطلب العميل منتج فإن المرحلة األخيرة تطلب من المرحلة
التي تسبقها تصنيع األجزاء الالزمة لهذا المنتج فكل مرحلة تصدر أوامر تشغيل للمرحلة التي تسبقها
فالسحب يعني أن يتم أنتاج ما يحتاجه العميل أي تعظيم القيمة للعمالء وليس ما يريده المنتج على
العكس في النظام التقليدي حيث يعتمد على نظام الدفع لإلنتاج حيث تقوم المرحلة األولى بإنتاج
كميات كبيرة تدفعها للمرحلة الثانية بغض النظر عن قدرة المرحلة الثانية على أستيعاب الدفعات الكبيرة
الموجهه من المرحلة األولى مما يؤدي إلى تراكم اإلنتاج أمام المرحلة التالية فالهدف في نظام الدفع هو
تعظيم الكفاءة اإلنتاجية لكل مرحلة مع تقليل تكلفتها بغض النظر عن المراحل األخرى.
كما أن نظام الدفع دائما مرتبط بأمرين أساسيين هما اإلنتاج بدفعات كبيرة وصعوبة تغيير
خطوت اإلنتاج من منتج ألخر أما نظام السحب فهو أكثر مرونة من حيث تغيير خطوت اإلنتاج من
بناء على طلب العميل وبالكمية التي يحددها مسبقًا .ويرى (المشهراوي،
منتج ألخر كذلك اإلنتاج يتم ً

 ) 2015أنه إذا لم يت م تطبيق هذا المبدأ بدرجة عالية من الكفاءة فإنه قد يعرض الشركة لبعض
المخاطر كفقدان بعض العمالء ودفع تعويضات مالية لعدم االلتزام بمواعيد التسليم المتفق عليه نتيجة
حدوث خلل أو تقصير ،ومن أجل تجنب تلك المخاطر يجب على منشآت األعمال مراعاة ما يلي:
 .1بناء عالقات شراكة قوية مع الموردين.
 .2االعتماد على عمالة مدربة ومجهزة جيدًا.
 .3االعتماد على آالت ومعدات حديثة ومالئمة لتلبي احتياجات هذا المبدأ.
 .4استبعاد كافة معوقات اإلنتاج باستمرار.
 .5توفير نظام للصيانة الفورية والفحص الدوري لآلالت.
 1.2.2السعي لتحقيق الكمال Strive for perfection
عندما تبدأ المنظمات تحديد القيمة بدقة وتحديد تيار القيمة بأكمله وجعل مراحل خلق القيمة
تتدفق بإستمرار وبتطبيق نظام السحب بواسطة العمالء بدالً من نظام الدفع التقليدي لنصل إلى المبدأ
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الخامس إلسلوب التفكير الرشيد والمتعلق بالسعي للكمال حيث إنه مع هذا التطور في األساليب يصبح
من معروف أنه ال يوجد حد لعملية تخفيض الوقت والجهد واألخطاء ،حيث إن المبادئ األربعة تتفاعل
مع بعضها البعض بطريقة سليمة للحصول على القيمة وتدفق أسرع ودائم مع إخفاء التألف داخل تيار
القيمة ،ومن الصعب تطبيق نظام السحب عند أكتشاف المزيد من العوائق التي تعرقل عملية التدفق
لذلك يجب إزالتها (.)Womack and Jones, 2003
ووفقًا ( )Remon and Sherif, 2013أن الكمال يهدف إلى :الحل األمثل والتحسينات
المستمرة وتقديم المنتجات التي ترتقي إلحتياجات العمالء وتوقعاتهم ضمن الجدول الزمني المتفق عليه
وفي حالة ممتازة دون أخطاء وعيوب ،الطريقة الوحيدة للقيام بذلك من خالل وجود اتصال وثيق مع
العمالء  /العميل وكذلك المدراء والموظفين.
و من أجل السعي لتحقيق الكمال فإنه يجب توفير مجموعة من المقاييس أو المعايير التي
تعمل على كشف كافة مشكالت تيار القيمة سواء من جانب عدم إضافة القيمة أو عدم التدفق أو نقاط
االختناق أو غيرها ومن ثم إيجاد الحلول التي تعمل على استبعادها باإلضافة إلى البحث المستمر عن
األدوات والوسائل التي تدعم استمرار تدفق اإلنتاج ،كالوصول إلى المزيد من العمالء وزيادة الحصة
السوقية (المشهراوي.)2015 ،
لذلك شدد  Haque and Jamesعلى أن "القضية األساسية هي القدرة على االستمرار في
تحديد الضياع والقضاء عليه من خالل نظام قياس كمي ،فيجب وضع معايير مناسبة استناداً إلى
تحليل الدقيق لقدرات المنظمة ونظامها ،سواء كانت تلك االحتياجات والقدرات موجودة أو
مطلوبة"(" ،)Haque and James ,2004كما يجب أن تكون إجراءات قياس الترشيد جيدة في قياس
كافة حاالت عدم إضافة القيمة وحاالت عدم تدفق القيمة وحاالت عدم سحب القيمة ،كما يجب أن تقدم
معلومات عن أسباب هذه الظروف من أجل اإلسراع في معالجتها"(.)Baggaley , et al , 2007
 1.2ألية تطبيق التفكير الرشيد:
يمكن تلخيص عملية تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على النحو الموضح في الشكل التالي حيث
يتم تحديد القيمة وبعد ذلك القضاء على التالف) الهدر( ،ثم تحديد األثار غير المرغوب فيها وتحديد السبب
األساسي إليجاد المشكلة الحقيقية ومن ثم حل المشكلة واعادة تصميم العملية ثم اختبار واثبات أن القيمة
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تتدفق للعمالء في هذه العملية وأخي ًار هناك مجموعة من األدوات والتقنيات لدعم كل خطوة بهدف تدعيم
تنفيذ المبادئ ( .)Icheme, 2005
شكل رقم ()1.1
ألية تطبيق التفكير الرشيد

المصدر.)Icheme, 2005 ( :
ويبين الجدول رقم ) (2.1عينة من األدوات "التفكير الرشيد" األدوات الخاصة به والذي بدوره فاجأ
الكثير من المشككين في أن مبادئ التفكير الرشيد يمكن وضعها موضع التنفيذ بأستخدام أدوات معروفة جدًا
ألولئك الذين طوروا أدائهم حيث إن ما األختالف الحقيقي لضمان ذلك :حيث تسلم عملية التصنيع قيمة
للعمالئها كما أن كل األنشطة التي ال تضيف قيمة يتم استبعادها أو تخفيضها كذلك تدفق عمليات التصنيع
ضمن سلسلة التوريد الرشيدة.
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الجدول رقم ) (2.1أدوات "التفكير الرشيد"
أداة التفكير الرشيد
الكانبان

التعريف
مصطلح ياباني الذي يعني "إشارة" وهي وسيلة إلدارة المخزون

السينات الخمسة

وسيلة لترتيب أماكن العمل لتقليل الوقت المهدر وحركة العاملين ،مما يجعل المشكالت واضحة

الكايزن

مصطلح ياباني الذي يعني "التحسين المستمر" ويركز على تحسين مكان العمل من قبل

بسهولة أكثر
العاملين

الوقاية من األخطاء
اإلدارة المرئية

وسيلة لتصميم أو تحسين العمليات لتكون األخطاء أقل عرضة في الحدوث
وسيلة لجعل المشكالت واضحة ،وتوفير حل سريع وحلول المشكالت
المصدر )Remon and Sherif, 2013( :

و لتنفيد أسلوب التفكير الرشيد هناك العديد من الخطوات التي يجب أتباعها وهي ( Remon
:)and Sherif, 2013
 .1اختيار الموردين الذين هم على استعداد إلعتماد إنجاز المشروع الرشيد.
 .2بناء منظمة المشروع التي تسمح بحركة المال في السعي لتحقيق أفضل العوائد على
مستوى المشروع.
 .3تحديد وتوحيد نطاق المشروع والميزانية والجدول الزمني.
 .4اكتشاف مالئمة وتطور األساليب.
 .5تقديم تصميم الق اررات مع بدائل واضحة ضد المعايير المذكورة.
 .6ممارسة مراقبة اإلنتاج وفقًا للمبادئ الرشيد.
 .7بناء الجودة والسالمة في المشاريع.
 .8تنفيذ أسلوب) (JITوالعمليات التنظيمية المتعددة بعد تجهيز المكان.
 .9استخدام التقيمات والخطط على عملية تحويل المواد.
 .10استخدام النمذجة اإللكترونية لدمج المنتج وعملية التصميم.
 .11استخدام أسلوب ( : )5Sأداة لتنظيم العمل وتعزيز العمل الجماعي.
1.2

أهداف تطبيق أسلوب التفكير الرشيد

يضع أسلوب التفكير الرشيد مجموعة بسيطة من األهداف لتصميم نظام اإلنتاج والتي تتضمن ( Remon
:)and Sherif, 2013
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 .1تحديد وتوفير قيمة إلى قيمة العمالء) القضاء على أي شيء ال يضيف قيمة(.
 .2تنظيم اإلنتاج والتدفق المستمر.

 .3الحصول على منتج بجودة عالية ) خالي من العيوب( و خلق تدفق موثوق من خالل
توزيع المعلومات واتخاذ القرار.

 .4السعي للكمال  :التسليم على الطلب أو متطلبات العمالء مع عدم وجود مخزون .
 1.2األثار اإليجابية في تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
تطبيق التفكير الرشيد يؤثر بشكل إيجابي على المشاريع مثل ( Womack and Jones,

:)2005

 .1إنخفاض الفترة الزمنية للعمالء.

 .2القضاء على المخزون وما يترتب عليه من تكاليف مخازن والتألف.
 .3تحسين إدارة المعرفة.

 .4القضاء على التألف واعادة التشغيل.
 .5تعظيم قيمة العمالء وليس تعظيم مراحل اإلنتاج.

 1.2معوقات أو محددات تطبيق أسلوب التفكير الرشيد

هناك العديد من معوقات أو محددات تطبيق أسلوب التفكير الرشيد والتي تتمثل في

(:)Womack and Jones, 2005

 .1مقاومة اإلدارة العليا لتغيير.
 .2أرتفاع التكاليف.

 .3يحتاج إلى وقت طويل وهذا مرفوض من قبل اإلدارة لرغبتها برؤية النتائج بسرعة.
 .4اعتقاد بأنه أسلوب صالح لمجاالت معينة فقط مثل التصنيع.

 .5حجم المصنع الكبير يؤدي إلى عدم التجاوب بسرعة مع التغيرات في السوق
والتكنولوجيا.

 .6شرط يخص إعادة ترتيب المنظمة او المنشأة.

 1.2المحاسبة الرشيدة

في ظل التطورات الحديثة للقرن الحالي ومع تنوع طلب الزبائن والعولمة وشدة المنافسة بين
الشركات للبحث عن ميزة تنافسية أصبحت األساليب التقليدية لتحديد التكاليف غير كافية لمعالجة
متطلبات األوضاع الحالية لكون كل منها يعالج جانبًا من جوانب ادارة التكلفة ومن ثم عدم مالءمتها
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للتطوارت ا لحالية وال سيما عند استخدادم اساليب الصناعة الرشيقة مما أدى الحاجة الى ظهور
ممارسات وأدوات جديدة للمحاسبة اطلق عليها أدبيات محاسبة التكلفة واالداره اسم المحاسبة الرشيدة
( )Lean Accountingلدعم تلك التطورات في الصناعة وال سيما في التفكير الرشيد .وقد وجدت
ال
كثي ر من الشركات أن نظم المحاسبة التقليدية ال تلبي مطالبها النها تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طوي ً
في الحصول على النتائج المطلوبة أو أنها ال تأخذ بعين االعتبار تكاليف وقت االنتظار والتحويل
لالنتاج وتكاليف مخزون انتاج تحت التشغيل(محمد.)2013 ،
وكما ذكر سابقاً أن أ سلوب التفكير الرشيد يعتبر فلسفة أو فكر مستحدث يمكن أن يطبق على
كافة األقسام داخل المنشأة كاإلدارة العليا وأقسام اإلنتاج والمحاسبة والتسويق والتخزين وما إلى ذلك،
كما بين أن نظام التصنيع الرشيد يتطلب استخدام تيارات القيمة من خالل إنشاء مجموعة من تيارات
القيمة ،وكل تيار قيمة يتضمن مجموعة متجانسة من المنتجات ،وقد وجدت المحاسبة الرشيدة من أجل
قياس وتقييم أداء تيارات القيمة داخل نظام التصنيع الرشيدمع االلتزام بالمبادئ األساسية للمحاسبة
الرشيدة مثل :
 .1استبعاد الفاقد والضياع من العمليات التي تحدث داخل النظام المحاسبي.
 .2إضافة قيمة لمستخدمي البيانات المالية سواء في اتخاذ الق اررات أو في التحليل.
 .3تبسيط وتسهيل التقارير الصادرة عن النظام المحاسبي من أجل تسهيل فهمها.
و يرى (" : )Ofileanu and Topor, 2014أنه من أجل الحصول على النتائج المتوقعة
يجب على الشركات التي تتبع المنهج الرشيد أن تطبق نموذج التفكير الرشيد على جميع مستويات
الشركة بما في ذلك األنشطة المحاسبية ".
و يعتمد مدخل المحاسبة الرشيدة على محورين مترابطين ومتداخلين وهما  :التخلص من الفاقد
بكافة صوره من منظور أن الفاقد هو أية أنشطة ال تضيف قيمة للمنتج من وجهة نظر العميل ،وكذلك
التحسين المستمر للعمليات عن طريق إحداث تحسينات مستمرة تتعلق بتدفق وانسيابية اإلنتاج
(الجندي.)2011 ،
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 1.2.2مفهوم المحاسبة الرشيدة
ان مصطلح الرشيد ( )Leanمن الناحية المحاسبية يمكن تعريفه على أنه 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 االنتاج والتكلفة .اما نتائج تنفيذ 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 (محمد.)2013 ،
ويبين ( )Mishra, Pradhan, 2009أن فلسفة الرشيد تسمح اامنظمة أن تصبح قوية من
خالل عمليات مستقرة تمكنها من تقديم ما يحتاجه العمالء بدقة وبسرعة وكفاءة مع ادنى حد من
التكاليف.
أما ما يتعلق بالمحاسبة الرشيدة فهي مفهوم جديد في المحاسبة يعد مفتاح التقدم وتنبع
المحاسبة الرشيدة من التفكير الرشيد الذي هو أصالً منهج ياباني.
وعرف ( )Maskall , Brian,2014المحاسبة الرشيدة على إنها "الرقابة والقياس واألساليب
االدارية التي تعكس حقيقة التفكير الرشيد والممارسات الرشيدة .وتصنع المحاسبة الرشيدة أفضل
الق اررات بواسطة أدواتها المحكمة والمفهومة وتقليل التكاليف والمعلومات المربحة ،كما أنها توفر الوقت
والمال بواسطة القضاء على أغلب الفواقد 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 عدة ادوات تركز على قيمة الزبون والتحسين المستمر لنمو االعمال
والقضاء على التكاليف الزائدة وتحسين الربحية ".
وقد أشارت بعض الدراسات أن "نظام المحاسبة الرشيدة يعتبر بديالً ألنظمة التكاليف المعيارية
ونظام تكاليف األنشطة ABC

وليس تطو اًر لها" ( ،)Haskin , 2010ألنه مبنى على مبادئ

وممارسات وأدوات الرشيد التي تعتبر مختلفة تمامًا عن المبادئ والممارسات واألدوات المستخدمة في
النظم التقليدية ،وقد تم تطويره من أجل التغلب على عيوب تلك النظم.
كما عرف (" )Maskell,2004المحاسبة الرشيدة بأنها مصطلح عام يستخدم للتغييرات
المطلوبة على المحاسبة والقياس والرقابة والعمليات اإلدارية في الشركة في اتجاه دعم التصنيع الرشيد
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والتفكير الرشيد"" ،فالمنظمات التي تتبع التصنيع الرشيد يجب أن تتبع أيضًا المحاسبة الرشيدة في
حساب التكاليف وقياس األداء ،وهو نظام جديد يساعد المنشأة على رؤية الفوائد المالية لتطبيق منهج
الرشيد في مجال اإلنتاج"(.)Blocher et. Al., 2010,
ويرى (" )Womack and Jones,2005يشير مدخل المحاسبة الرشيدة إلى فلسفة تخفيض
الوقت بين طلب العميل ،وتسليمه المنتج ،وكذلك التخلص من المخزون الذي يحمل المنشأة موارد
إضافية".
ويقول خطاب أن "مصطلح محاسبة الرشيدة يؤكد أن النظام المحاسبي القائم بالمنشأة يجب أن
ينتج المعلومات الهامة والضرورية ،وأن يكون معدًا بحيث يكون خاليًا من أي معلومات غير ضرورية
ال تستفيد منها المنشأة ،ويجب على نظام التكاليف أن يعد بحيث يقيس تكاليف كل شكل من أشكال
الفاقد"(خطاب.)2008 ،
وأخي اًر عرف (المشهراوي )2015 ،المحاسبة الرشيدة بأنها "نظام محاسبي يعكس األداء المالي
وغير المالي لنظام التصنيع الرشيد من أجل قياس النجاح والتقدم المتحقق نتيجة تطبيق هذا نظام،
ووظيفتها الفصل بين التكاليف التي تضيف قيمة والتكاليف التي ال تضيف قيمة ،وتعمل على إدارة
كامل النظام المحاسبي من خالل جمع معلومات المحاسبة والتكاليف حول تيارات القيمة ،حيث تقوم
بحساب التكلفة اإلجمالية للمواد واألجور واآلالت وخدمات الدعم والمرافق داخل تيار القيمة بصورة
أسبوعية مع وجود قليل من أو عدم وجود توزيع للنفقات العامة ،كما أن لهذا النظام فلسفته وأدواته
ومبادئه وممارساته وقوائمه المالية الخاصة التي تمكنه من القيام بوظائف التخطيط والقياس والرقابة
والتقرير واتخاذ القرار بطريقة أكثر فاعلية من طرق المحاسبة التقليدية "
ومما سبق يمكن القول أن المحاسبة الرشيدة هي عبارة عن سلسلة من االدوات واألساليب التي
توفر المساءلة والرقابة والقياس داخل الشركة كما ان المحاسبة الرشيدة تتناسب مع الشركات التي تطبق
مبادئ أسلوب التفكير الرشيد كالتدفق المستمر ونظام السحب بناءاً على طلب العميل والمخزون
الصفري مما يقلل من عمليات النظام المحاسبي التقليدية من تسجيل ورقابة وجرد جميع أنواع المخزون
من مواد خام أو إنتاج تحت التشغيل أو إنتاج تام وهو بمثابة استبعاد للفاقد في النظام المحاسبي.
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 1.2.1مبادئ المحاسبة الرشيدة
يوجد عددمن المبادئ المحاسبية التي تقوم عليها المحاسبة الرشيدة تتمثل في ( Monroy et
:)al, 2012
 .1العمل المحاسبي الرشيد والبسيط :هذا المبدأ يطبق طريقة الرشيد للعمليات المحاسبية باستخدام
ادوات الرشيد المتعددة مثل خريطة تيار القيمة ( )Value Stream Targetوالتكلفة المستهدفة
( )Target Costواسلوب كايزن ( )Kaizenوصندوق النقاط ( )Score Boxوغيرها من
األدوات بهدف القضاء على الفاقد بشكل مستمر في المعامالت والتقارير واألساليب المحاسبية
في كل مكان بالمنظمة فعلى سبيل المثال( :)Maskell & Baggaley,2004استبدال تقارير
التكاليف التقليدية بتقارير تيارات القيمة المبسطة التي يمكن فهمها من قبل الجميع .كما أن
بطاقات كانبان تستبعد العديد من المعامالت المتعلقة بجدولة اإلنتاج المتبعة في نظم التصنيع
التقليدية .إضافة إلى أنه في نظم التقليدية يوجد مسار صناعي خاص لكل منتج ،بينما في
محاسبة الرشيدة يتم تجميع المنتجات ذات الخصائص المتشابهة معاً في تيار قيمة واحد ،فهذا
التجمع يبسط من عمليات حساب التكاليف ألن تركيز االهتمام يكون على قياس تكلفة تيار
ال من قياس تكلفة كل منتج على حدة ،حيث يتم تجميع األعداد الكبيرة من
القيمة ككل بد ً
المنتجات في عدد قليل من تيارات القيمة وهذا يبسط من العمليات (تخطيط وقياس وتقييم األداء،
الرقابة على المواد والمخزون ،قياس التكاليف ،تبسيط التقارير المحاسبية).
 .2اإلجراءات المحاسبية التي تدعم التحول نحو الرشيد :الرقابة على العمليات االنتاجية بواسطة
ادوات مقاييس االداء المرئية وصندوق النقاط ولوحة اداء تيار القيمة لمساندة التحسين المستمر،
وأن استخدام اداة تحديد تكلفة تيار القيمة يحفز على التحسين الرشيد من خالل تيار القيمة الكلي
والتكلفة المستهدفة كأدوات تضمن تحقيق رضا الزبون.
 .3توصيل المعلومات بوضوح وفي الوقت المناسب :تستخدم االدارة لوحات االداء المرئية المرافقة
ألدوات صندوق النقاط الذي يعرض االداء المالي والتشغيلي في تقرير موحد وهذه االداة تستخدم
بشكل واسع في اتخاذ الق اررات اضافة الى استخدام كشف دخل بسيط وواضح والعمل على
استبعاد كل البيانات الغامضة والمظللة لغرض دعم وأسناد هذا المبدأ.
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 .4التخطيط من منظور الرشيد :يتم التخطيط الرشيد باستخدام مجموعة من االدوات منها سياسة
المبيعات والتخطيط المالي والتشغيلي وتكلفة تيار القيمة وتحليل الطاقة وهذه العملية تؤدي إلى
تنظيم خطة متكاملة للمنظمة باستخدام معلومات المحاسبة الرشيدة كما أن األثر المالي هو األثر
الحقيقي لتحسين الرشيد إذ يجب ان يكون مفهومًا منذ البدء في إي تحول للرشيد باستخدام
الوضع الحالي والوضع المستقبلي .وعندما يكون بدء عملية التحول الرشيد هو التوقف عن
التفكير في تحسين اإلنتاج وتخفيض التكاليف على المدى قصير األجل وهو سائد في حالة
اإلنتاج الكبير" ،ويبدأ التخطيط وفق منهج الرشيد بنشر سياسة هوشين ويسري على المبيعات
والعمليات والتخطيط المالي ( )SOFPمما يؤدي إلى خطة تنظيمية متكاملة الجوانب"( Maskell
.)and Baggaley,2006
 .5تعزيز الرقابة المحاسبية الداخلية :تظهر هناك عدة وسائل رقابية لمساندة وضمان اجراء تغييرات
المحاسبة الرشيدة مثل قانون ( )Sarbanes Oxleyوالذي عزز الرقابة الداخلية" .وتعتبر الرقابة
من أهم مكونات النظم المحاسبية ،ومن الضروري عند تطوير أي نظام محاسبي بديل للنظم
التقليدية أن يحافظ على متطلبات الرقابة وعدم التأثير على قدرة مراجع الحسابات على أداء
وظيفته ،لذلك من الضروري تواجد مراقب الحسابات الداخلي في المراحل االولى من عمليات
التحول نحو تطبيق الرشيد ،ولضمان أن عملية التحول تمت بشكل سليم يتم العمل على استبعاد
المعامالت غير الضرورية دون المساس بالرقابة الداخلية" (المشهراوي.)2015 ،
 1.2.2أدوات المحاسبة الرشيدة
تتضمن المحاسبة الرشيدة مجموعة من األدوات تعمل مع بعضها لتكوين الرقابة واالدارة
للشركات الرشيدة وفيما يلي عرض ألهم تلك األدوات (.)Maskell and Baggaley,2006
أوال – خرائط تيار القيمة :Value Stream Mapping
ان خرائط تيار القيمة هي أداة رئيسة في التفكير الرشيد والمؤسسات الرشيدة حيث إن الغرض
من خرائط تيار القيمة هو التمكن من مشاهدة تدفق المواد والمعلومات وبعض األحيان النقد من خالل
تدفق القيمة ،والشركات التقليدية غالباً لها فهم قليل حول تدفق المواد او المعلومات من خالل عملياتها
وذلك الن الطرق التي اتخذتها المنتجات والعمليات ملتوية ويصعب فهمها ،وخرائط تدفق القيمة هي
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نقطة االنطالق للتفكير الرشيد وكذلك هي نقطة االنطالق للمحاسبة الرشيدة ( Mashell and
.)Baggaley ,2004
وهي تتيح لالشخاص رؤية وفهم تدفق االنتاج وترى كيفية تدفق االنتاج والعمليات ،وبدء
المحاسبة الرشيدة مع خرائط تيار القيمة للشركة وانها تشير الى مستوى المعلومات المالية والتشغيلية
المطلوبة والى مكان وجود الفاقد في العمليات الرئيسية وانها تصف حجم وتعقيدات المنظمة وكيفية
تدفق المعلومات من كيان الى آخر ،ويتم جمع التكاليف في تيار القيمة فمن الضروري أن تكون
واضحة المعالم في خرائط تيار القيمة وتأخذ في نظر االعتبار كل الخطوات واالنشطة داخل تيار
القيمة وليس مجرد خطوات االنتاج (محمد.)2013 ،
 .1خطوات رسم خرائط تيار القيمة
 .2تحديد المنتج أو عائلة المنتج الذي تريد تعينه.
 .3رسم الحالة الراهنة لخرائط تيار القيمة.
 .4رسم المستقبلي لخرائط تيار القيمة.
 .5تنفيذ خطة العمل.
ثانيا – التكلفة المستهدفة )Target Costing (TC
تناول العديد من الكتاب والباحثين مفهوم التكلفة المستهدفة ( )TCفقد عرف (عيسى)2010 ،
"التكلفة المستهدفة هي نظام لتخطيط األرباح وادارة التكلفة يعتمد على سعر البيع والتركيز على العميل
وتصميم المنتج ووجود فريق عمل متكامل ملتزم بتطبيق النظام ،ويتيح تطبيق نظام التكاليف المستهدفة
ممارسة إدارة التكلفة في المراحل المبكرة لتطوير المنتج ،وتستمر تلك الممارسات خالل دورة حياة
المنتج وذلك من خالل التعامل النشط مع سلسلة القيمة الكلية" .كما عرفها ( Drury and Colin ,
" )2008بانها تقنية موجهة بواسطة الزبون وتستخدم أداةً إلدارة التكلفة في تحسين ق اررات التسعير

وتخفيض التكاليف".

ويقول (المشهراوي ) 2015 ،يبدأ تطبيق نظام التكلفة المستهدفة من خالل تحديد السعر الذي
يقود السوق باعتباره السعر المستهدف ،وبناء عليه يتم تحديد التكلفة المستهدفة وذلك بطرح الربح
المستهدف من السعر المستهدف ،وبمقارنة التكلفة المستهدفة بالتكلفة األولية يتبين أن هناك فجوة،
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وتتضمن فجوة التكلفة جزء يمكن تخفيضه وآخر ال يمكن تخفيضه ،وبناء على ذلك يتم تحديد التكلفة
المسموح بها ،وتتمثل عالقة االرتباط بين نظام التكلفة المستهدفة والمحاسبة الرشيدة في أن المحاسبة
الرشيدة تستخدم نظام التكلفة المستهدفة النه يتضمن مجموعة من األدوات مثل سالسل القيمة وهندسة
القيمة واعادة التصميم والهندسة المتزامنة والتي تعمل على سد فجوة التكلفة والوصول إلى التكلفة
المسموح بها.
ومما سب ق يمكن القول أن التكلفة المستهدفة تهدف إلى تقديم منتج أو خدمة بالتكلفة والجودة
والسعر الذي يرضي العمالء باإلضافة إلى تحقيق ربح مناسب للشركة فهي طريقة لتخطيط الربح وادارة
التكلفة وتخفيضها في كل مراحل االنتاج بدأ من مرحلة البحث والتطوير الي المراحل التصنيع النهائية
والحصول على المنتج.
ثالثا – قائمة دخل تيارات القيمة
إعداد قائمة الدخل بطريقة خالية من التعقيد ،األمر الذي يتناسب مع مبادئ منهج الرشيد التي
تسعى إلى تبسيط األعمال واستبعاد الفاقد والضياع(المشهراوي.)2015 ،
رابعا – اإلدارة بالسياسات (هوشين)
هوشين كانري هي وسيلة تهدف إلى التعبير وتشكيل األهداف االستراتيجية باإلضافة إلى
التعبير عن الرؤيا المستقبلية وتطوير وسائل تحولهاإلى واقع ،وهي منهجية التخطيط االستراتيجي أو
اإلدارة االستراتيجية التي وضعها الدكتور يوجي أكو ،والتي تستخدم (دورة شيوارت) (خطّط  -افعل -
تصرف) إلنشاء األهداف واختيار نقاط التحكم (معالم قابلة للقياس) ،وربط أنشطة الرقابة
تحقّق -
ّ
اليومية باستراتيجية الشركة ،التي توجه كل شخص في المنشأة إلى نفس الوجهة التي تحقق

الهدف"(.)Mannix and Pelham, 1996
خامسا – نظام تكاليف تيار القيمة
إن أسلوب تكلفة تيار القيمة ( )VSCيدعم مبادئ التفكير الرشيد ومفهوم التحسين المستمر في
تيارات القيمة ،لذا فأسلوب تكلفة تيار القيمة يزيل الحاجة إلى تلك الطرق التقليدية التي توصف بأنها
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تحوي على كثير من الفاقد ومظللة في كثير من األحيان ،فمن اهم سمات أسلوب تكلفة تيار القيمة هي
(:)Stenzel,2007
 .1إنه يوفر معلومات حول تكلفة وربحية كل تيار قيمة على حدة.
 .2المعلومات التي يوفرها تتصف بالمالءمة والتوقيت المناسب وقابلة للتنفيذ
.Actionable
 .3التقارير المالية تكون مفهومة لدى جميع المستويات في المنشأة.
 .4يتطلب جهد ووقت أقل ألن البيانات تجمع على أساس تيار القيمة وبشكل مباشر.
 .5يؤدي إلى اتخاذ ق اررات دقيقة وسريعة فيما يتعلق بق اررات التسعير والربحية
والشراء/الصنع...ال .
 .6يبين األثر الحقيقي لتحول المنشآت إلى منشآت رشيدة.
بناء على ذلك فإن
حيث يتم إعداد كشف الدخل لكل تيار قيمة بشكل أسبوعي أو شهري ،و ً

االيرادات تتمثل في مبيعات المنتجات التي تم تصنيعها ضمن تيار القيمة ،أما ناحية التكاليف فيمكن
تصوير أهم عناصرها في الشكل األتي ()Baggaly and Maskall, 2003

شكل رقم ()1.2
عناصر التكلفة لتيار القيمة

المرجع)Baggaly and Maskall, 2003( :
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بناء على المواد الفعلية المستخدمة من قبل تيار
حيث تحتسب تكلفة المواد الخام لتيار القيمة ً

القيمة ،والمواد الفعلية المستخدمة تحتسب إما على أساس المشتريات الفعلية أو على أساس اإلصدار
الفعلي للمواد إلى تيار القيمة ،ويعتمد استخدام أي من األسلوبين على مستوى المخزون في المنشأة
بناء على عدد األفراد العاملين في تيار
الصناعية .كما يتم تخصيص تكلفة الموظفين على تيار القيمة ً
القيمة ،حيث ال يتم التمييز بين األعمال المباشرة وغير المباشرة ،فكل فرد داخل تيار القيمة يعد عمله

مباش ًار ،وعليه فإن الموظفين داخل المنشأة يتم عادة تخصيص كل واحد منهم على تيار قيمة
محددة(.)Maskell et, all, 2007
ويرى (":)Bahadir,2011مجموع األجور والمستحقات التي تدفع لألشخاص داخل تيار
القيمة ،وتشمل تكاليف األجور التي يتم تكبدها للعاملين في عمليات اإلنتاج ،باإلضافة إلى التكاليف
التي يتم تكبدها ألنشطة الدعم مثل تخطيط اإلنتاج وخدمات العمالء والتسويق والمبيعات والمحاسبة
وضمان الجودة ودعم نظم المعلومات والتصميم الهندسي وما إلى ذلك" .ومن أجل توزيع تكلفة األجور
على تيارات القيمة بشكل مباشر يجب تعيين العاملين للعمل داخل تلك التيارات ،إال أنه في بعض
األحيان يصعب تعيين بعض العاملين على تيار قيمة معين ،ألن طبيعة عملهم تخدم كل تيارات
القيمة ،وفي هذه الحالة يجب أن نميز بين نوعين من هؤالء العاملين:
 .1النوع األول – عاملون ليسوا جزءاً من سلسلة عمليات تيار القيمة كموظفي اإلدارة واإلدارة
المالية وتكنولوجيا المعلومات ،وفي هذه الحالة ال يتم توزيع أجور هؤالء العاملين على تيارات
القيمة ،وانما يتم التعامل معها كتكاليف مساندة لألعمال.
 .2النوع الثاني – عاملون يعتبرون جزءًا من سلسلة عمليات تيار القيمة كموظفي المبيعات
ٍ
عندئذ يتم معاملة هؤالء العاملين كموارد مشتركة ويتم توزيع أجورهم على تيارات
والتسويق،

القيمة (المشهراوي.)2015 ،
كما تتضمن تكلفة المكائن على مصاريف اندثار المكائن الموجودة ضمن تيار القيمة،
وباإلضافة إلى مصاريف قطع الغيار والتصليحات وغيرها من المصاريف المتعلقة بالمكائن
( .)Baggaly&Maskall,2003وفي بعض المنشآت وخصوصًا في بداية فترة التحول نحو تطبيق
اسلوب التفكير الرشيد ونظام تيار القيمة يوجد بعض اآلالت التي تخدم أكثر من تيار قيمة ،ويصعب
46

استبدالها بسبب ارتفاع ثمنها وكبر حجمها وصعوبة تحريكها كالمكابس وآالت قص المعادن الضخمة،
حيث تعتبر هذه اآلالت جزء من سلسلة عمليات تيار القيمة ،عندئذ سيتم التعامل معها مؤقتاً كآالت
مشتركة ،وتوزيع التكاليف المتعلقة بها على تيارات القيمة ،إال أن هذا الحال يكون مخالفًا لمبادئ
التفكير الرشيد .إال أنه على المدى البعيد يجب التخلص من هذه اآلالت المشتركة حيث يرى
 Maskellأنه"يجب استبدال اآلالت المشتركة بآالت أصغر بحيث يستقل كل تيار قيمة بآالته الخاصة
به وتلغي تكاليف الموارد المشتركة ،وبالتالي تلغي عملية توزيع التكاليف الخاصة بها ،وقد بين أن
الموارد المشتركة تعتبر أصول تخدم أكثر من تيار قيمة مثل اآلالت الضخمة ،فهي عادة ما تكون
كبيرة الحجم وغالية الثمن ويجب على المدى البعيد استبدالها بآالت أصغر بما يتناسب مع حجم العمل
المطلوب لتيار القيمة"(.)Maskell et al, 2014
وتتضمن تكلفة التسهيالت على إيجار واندثار بناية المصنع وصيانة البناية واألمن
والحراس...ال  ،ويتم تحميل تكاليف التسهيالت على تيارات القيمة على أساس المساحة ،وهذا األساس
هو الوحيد الذي يتم استخدامه في المنشأت الرشيدة والسبب يرجع إلى أن هذا األساس يحفز فريق عمل
تيار القيمة على تقليل المساحة المستخدمة من قبل تيار القيمة (.)Maskell et, all, 2007
 1.2.2اهمية المحاسبة الرشيدة
تتمثل أهمية المحاسبة الرشيدة في مايلي (مقلد:)2010 ،
 .1توفر معلومات التخاذ ق اررات أفضل ،وتؤدي هذه الق اررات لتحسين اإليرادات والربحية.
 .2تخفيض الوقت والتكلفة ،والتخلص من الفاقد عن طريق التخلص من العمليات غير الضرورية.
 .3تحديد المنافع المالية المتوقعة من تطبيق اسلوب التفكير الرشيد ،والتركيز على االستراتيجيات
التي تحقق هذه المنافع.
 .4تشجيع 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.
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 1.2الخالصة
ناقش الفصل الثاني مبادئ منهج الرشيد وأسلوب التفكير الرشيد من خالل التحليل والمناقشة
ال مناقشة منهج الرشيد الذي يعتبر فلسفة
لبعض الدراسات المتعلقة بالموضوع ،حيث تم في القسم أو ً
تتضمن مجموعة من المبادئ والممارسات التي تهدف إلى استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة
واستبعاد الفاقد والضياع وخفض التكاليف وتبسيط العمليات واضافة قيمة للعميل وتحقيق مزايا مالية
وتنافسية للشركة كما تم إظهار بعض جوانب التطور التاريخي حيث تبين أن منهج الرشيد تم وضعه
من قبل شركة تويوتا اليابانية في بداية الخمسينات ،وقد تم شرح تعريف التفكير الرشيد بأنه تحويل
طريقة التفكير من العمل وفقاً لمنهج التقليدي إلى العمل وفقاً لمنهج الرشيد ،وتم كذلك إيضاح مفهوم
الفاقد وأنواعه وأخي ًار تم شرح مبادئ التفكير الرشيد.
و في القسم ثانيًا تم مناقشة مفهوم المحاسبة الرشيدة حيث إنها تعمل على إدارة كامل النظام
المحاسبي من خالل جمع معلومات المحاسبة والتكاليف حول تيارات القيمة باإلضافة إلى ذلك تم
عرض مبادئ وأدوات المحاسبة الرشيدة وأخي ًار تم التطرق الى مزايا وعيوب كالً من أسلوب التفكير
الرشيد والمحاسبة الرشيدة وفي الفصل التالي سوف يتم التعرف على اإلطار المفاهيمي لألداء المالي
الذي يتضمن مفهوم األداء المالي ،مؤشرات األداء المالي ،وأثر المنهج الرشيد (التفكير الرشيد) على
األداء المالي.

48

الفصل الثالث

األداء املــالــي
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 3.1مقدمة:
يتبوأ تقييم األداء المالي مكانة هامة في غالبية االقتصادات ،حيث ركزت عليه الكثير من
الدراسات واألبحاث المحاسبية واإلدارية ،وذلك بسبب الندرة النسبية للموارد المالية التي تعتمدها منشات
األعمال قياسا بحجم االحتياجات المالية الكبيرة لها والمتنافس عليها ،ومن هذا المنطلق أصبح من
الضرورة الحصول على الموارد وتحقيق العوائد القصوى منها ،وديمومة واستمرار المنشاة ونموها
وتطورها واستغاللها االستغالل األمثل يعتبر غاية في األهمية ،لما لها من تأثير على كل جوانب
الحياة لمنشات األعمال ،ولهذا فان تقييم األداء المالي يعد احد العناصر األساسية للعملية اإلدارية،
حيث يوفر لإلدارة معلومات وبيانات تستخدم في قياس مدى تحقيق المنشاة ألهدافها ،والتعرف على
أساسا في تحديد مسيرة المنشاة ونجاحها ومستقبلها (بشناق)2011 ،
اتجاهات األداء فيها ،مما يوفر
ً
وتعد القوائم المالية وسيلة مهمة ورئيسية لتقييم األداء المالي ،حيث إن تحليل القوائم المالية سوف
يساعد في تقديم نتائج تمكن من تحديد نقاط القوة والضعف وتحديد فرص االستثمار ،وتقدم معلومات
للمستثمرين والدائنين وغيرهم .وتعتبر المؤشرات المالية احد األدوات والوسائل األكثر استخداما
والنموذج األكثر أهمية في التحليل للوصول إلى تقييم دقيق لنجاح المنشاة أو احتماالت الفشل فيها
وتحديد نقاط القوة والضعف فيها (الزبيدي.)2000 ،
و لقياس األداء المالي ألي شركة يتم تصنيف النسب المالية إلى ثالث مجموعات األولى متعلقة
بنسب الربحية والثانية متعلقة بنسب األداء اإلداري ،والثالثة نسب المديونية والسيولة .وهي بمجموعها
تكون قيمة األداء المالي الذي يتحدد بالصيغة التالية (أحمد والكسار:)2009 ،
األداء المالي = معدل نسب الربحية  +معدل نسب األداء اإلداري  +معدل نسبة المديونية والسيولة.
وفي هذا المبحث سيتم مناقشة مجموعة من مقاييس األداء المالية.
 3.2مفهوم تقييم األداء المالي
ليس هناك مفهوم معين لتعريف األداء المالي فكل طرف يعرف ويفسر ذلك األداء بما يخدم مصالحه
فالمساهم يسعى لتعظيم ثراءه ،والشركة تسعى نحو اإلستمرار والبقاء ،والموظف يعزف على وتر رفع
األجور والحوافز ،والجهاز الحكومي يهدف إلى إنماء حصيلة الضرائب ،والمجتمع يود وينتظر الرخاء
االقتصادى ورفاهية األفراد وتحقيق العدالة اإلجتماعية فكل طرف يفسر األداء المالي بالشكل الذي
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يروق له (عبد الغني ،)2006 ،ويرى ( )Lynch , 2001أن األداء المالي هو المقياس المحدد لمدى
نجاح الشركات ،وأن عدم تحقيقها لألداء المالي بالمستوى األساسي المطلوب يعرض وجودها
واستمرارها للخطر ،ويذهب بعض الكتاب إلى أبعد من ذلك في التأكيد على أهمية األداء المالي وذلك
إلى حد اعتباره الهدف األهم للشركة.
وفي إطار هذه المفاهيم فإن عملية تقييم األداء المالي للمؤسسة تعني تقييم حكم على إدارة الموارد
الطبيعية والمادية والمالية المتاحة للمؤسسة وذلك لخدمة رغبات أطراف مختلفة وبالتالي يعتبر تقييم
األداء المالي للمؤسسة قياساً للنتائج المحققة أو المنتظرة في ضوء معايير محددة مسبقا (جمعة،
.)2000
 3.3مؤشرات اآلداء المالي
تقييم األداء المالي هو نظام متكامل يعمل على مقارنة النتائج الفعلية للمؤشرات المختارة أو المنتخبة
بما يقابلها من مؤشرات مستهدفة أو بتلك التي تعكس نتائج األداء خالل مدد سابقة أو نتائج األداء في
الوحدات االقتصادية المماثلة مع مراعاة الظروف التاريخية والهيكلية ،أو بالمؤشرات المستنبط معدالتها
وفقاً لمتوسط نتائج مجموعة من الوحدات االقتصادية مع مراعاة تقارب حجوم هذه الوحدات (فهد،
.)2009
 3.3.1نسب السيولة
نسب السيولة هي التي تقيس أو تهدف إلى تحليل وتقييم رأس المال العامل والتعرف على درجة سيولة
الشركة على المدى القصير ،واألهمية النسبية لمكونات األصول المتداولة ودرجة سيولتها التي تعبر
عن إمكانية الشركة في تسديد االلتزامات المتداولة التي مدتها أقل من سنة (شبيب ) 2007 ،أي أنها
مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل فإذا كانت نسبة السيولة قليلة فهذا يعني عدم قدرة
المنشأة على تسديد ديونها قصيرة األجل واذ كانت هذه النسبة مرتفعة فإن ذلك يعني أن الشركة غير
قادرة على استغالل أموالها بشكل مربح ومن مقاييسها:
أ -نسبة التداول = الموجودات المتداولة  /المطلوبات المتداولة
وتكشف هذه النسبة مقدار تغطية الموجودات المتداولة لكل وحدة نقدية من االلتزامات المتداولة ،فإذا
كانت النتيجة أكثر من ( )1صحيح فهذا يدل على أن الموجودات المتداولة أكثر من المطلوبات
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المتداولة وكلما كانت نسبة التداول عالية تدل على أن سيولة الشركة عالية ومقدرتها كبيرة على تسديد
االلتزامات المالية قصيرة األجل(.)Osteryoung,1997
ب -نسبة التداول السريعة (السيولة)
وتأخذ هذه النسبة في الحسبان الموجودات المتداولة من حيث درجة سيولتها متالفية بذلك عيب نسبة
التداول التي تفترض أن المخزون السلعي من األصول المتداولة التي يسهل تحويلها إلى نقدية ،ولهذا
فإن هذه النسبة تأخذ بعين االعتبار الموجودات الشديدة السيولة وهي النقدية ،األوراق المالية المتداولة،
الذمم المدينة.
نسبة التداول السريعة = الموجودات متداولة – (المخزون  +المدفوعات المقدمة) /المطلوبات المتداولة
أي أنها تبين قدرة المنشأة على سداد التزااتها قصيرة األجل دون االعتماد على بيع المخزون السلعي.
ج -نسبة النقدية = الموجوات النقدية وشبه النقدية  /المطلوبات المتداولة (.)Brealey,1988
 3.3.2نسب المديونية
تقيس نسب المديونية درجة مديونية الشركة وتستطيع من خاللها الجهات المستفيدة (المقرضين
والمالكين) ،معرفة مصير مديونيتها وقدرة الشركة على تسديد االلتزامات المالية التي تتحملها اتجاه
الغير (شبيب ،)2007 ،وهنا سيتم استعراض أكثر هذه النسب استخداماً ،وذلك كاآلتي:
 نسبة الديون إلى حقوق الملكية:
تقيس هذه النسبة مدى كفاءة الشركة في تسديد االلتزامات الجارية باالعتماد على أموال المساهمين،
وبالتالي تبين العالقة بين حجم األموال المقدمة من المالكين مقارنة باألموال التي تحصل عليها الشركة
من االلتزامات قصيرة األجل (شبيب ) 2007،ويرى (لستراي ) 1986 ،أن هذه النسبة تقيس نسبة
األصول التي تم الحصول عليها من أموال الغير بالمقارنة بالتي تم الحصول عليها من أموال صاحب
الشركة .ويمكن حسابها بقسمة إجمالي االلتزامات على إجمالي حقوق الملكية .وتوازن هذه النسبة
التمويل المقدم من الدائنين لعمليات المؤسسة مع التمويل المقدم لنفس الغاية من قبل أصحابها ،كما
تعبر عن مدى المخاطر المالية لكل من الطرفين ،إذ كلما ارتفعت هذه النسبة زادت احتماالت عدم
قدرة المؤسسة على خدمة دينها وزادت مخاطر المقرضين ،وتزيد أيضا مخاطر المستثمرين ،ألن عدم
القدرة على خدمة الدين قد يؤدي إلى اإلفالس .ويعبر انخفاض هذه النسبة بشكل عام عن حماية
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أفضل للدائنين ،ويعبر أيضا عن وجود قدرة كامنة على االقتراض لدى المؤسسة (عقل ، 2009،ص
)332
نسبة الديون إلى حقوق الملكية = إجمالي الديون (القصيرة والطويلة األجل)/حقوق الملكية
 3.3.3نسب األداء اإلداري (النشاط)
تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة الشركة في إدارة األصول والخصوم وتقيس مدى كفاءتها
في استخدام الموارد المتاحة للشركة ،واقتناء األصول ومدى قدرتها في االستخدام األمثل لهذه األصول
وتحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات وتحقيق أعلى ربح ممكن .أي أن نسب النشاط تعتبر مؤش ًار
عما إذا كان االستثمار في األصول أكثر أو أقل من الالزم (كراجة وآخرون.)2010،
أ -معدل دوران المدينين :وهو يقيس القدرة على تحويل المديونية إلى نقدية في شكل عدد من دورات
التحصيل ،ويتم حسابها بقسمة صافي المبيعات على متوسط رصيد المدينين (لستراي.)1986 ،
ويرى (نورين وغاريسون )2002 ،أن معدل دوران المدينين يقيس عدد مرات تحول المدينين إلى
نقدية خالل السنة ،ويعتبر التدفق السهل من المدينين إلى نقدية مؤشر لجودة رأس المال العامل
للشركة ومقياسا مهما لقدرة المنشأة على التشغيل.
ب-معدل دوران المخزون :يعد معدل دوران المخزون من المؤشرات التي تقيس كفاءة اإلدارة في
تحويل البضاعة إلى سيولة نقدية عن طريق بيعها وتحديد درجة سيولة المخزون وهذا يعطي مؤش ار
على جودة أو كفاءة المخزون ،لذلك فهو عبارة عن معدل يبين نوعية وجودة البضاعة المخزونة
ويمكن استخدام هذا المعدل لقياس كفاءة إدارتي البيع والتسويق والمخازن في الشركة (شبيب،
 .)2007ويمكن حسابه بقسمة تكلفة البضاعة المباعة على متوسط البضاعة (بيسلي وبريغهام،
 .)2000وأورد (العلي )2010 ،أن هذه النسبة توفر تقدي اًر لمرات دوران التخزين خالل السنة من
الناحية المادية والسبب في عدم استخدام صافي المبيعات في البسط أن صافي المبيعات يتضمن
األرباح أيضًا مما يدفع بالنسبة على االرتفاع غير الصحيح أو المبرر .وترى (أبوحويلة )2012 ،أن
معدل الدوران المرتفع مؤشر على قدرة اإلدارة على إبقاء المخزون في أدنى مستوى له ،باإلضافة إلى
احد أو أكثر من االحتماالت التالية :
قدرتها على تصريف البضائع بسرعة ،وهذا يعني و ً
 كفاءة في إدارة المخزون.
 نوعية جيدة من البضائع ذوات القابلية العالية للتسويق.
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 جهاز بيع نشط.
 استثمار أقل لألموال.
أما نسبة الدوران المنخفضة عن المعدالت التاريخية للمؤسسة أو عن األنماط السائدة في الصناعة،
فإلى جانب كونها مؤش ار سلبيا على السيولة فقدت عني أيضا واحد أو أكثر من االحتماالت التالية:
 عدم كفاءة في إدارة المخزون.
 زيادةغير مبررة في حجم المخزون.
 احتمال وجود بضائع تالفة وغير قابلة للتسويق.
 شك في قدرة جهاز المبيعات.
ج-معدل دوران مجموع األصول :تشير هذه النسبة إلى قدرة الشركة على استخدام إجمالي أصولها
في تحقيق المبيعات أي أنها تقيس إنتاجية األصول ،وقدرة األصول على تحقيق المبيعات لتحسين
معدل دوران األصول (بانديا وآخرون .)1995 ،ويستخرج هذا المعدل من خالل قسمة المبيعات
السنوية على إجمالي األصول (شبيب .)2007 ،وأورد (عقل )2009 ،أن هذه النسبة تشير إلى
مدى كفاءة اإلدارة في استعمال جميع الموجودات لتحقيق هدفها في المبيعات وليس هناك معدل
نمطي يمكن استخدامه للحكم على معدالت الدوران لدى مختلف المؤسسات ،بل يختلف هذا المعدل
من صناعة ألخرى باختالف طول فترة الدورة اإلنتاجية ،ونوعية المنتج وكذلك درجة الكثافة
الرآسمالية ،فإذا وجد لدينا معدل عام للصناعة ،فإنه يمكن مقارنة نسب المؤسسة بالمعدل العام
للصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة .واذا كان المعدل مرتفعاً دل ذلك إما :
أ .على كفاءة في المبيعات.
ب.أو على نقص في اإلستثمار في األصول أو االستغالل لها.
ج .أو شراء بعض المبيعات دون إنتاجها.
أما في حالة االنخفاض عن معدل الصناعة فإن هذا التغير قد يعتبر دليال على:
أ .عدم استغالل األصول بكفاءة.
ب .عدم تحقيق الشركة مستوى المبيعات المطلوب.
ج .زيادة ال لزوم لها في االستثمار.
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تقول (أبو حويلة ) 2012 ،أن أهم عيوب هذه النسبة أنها ال تعطي صورة معبرة لمعدالت الدوران
للمؤسسات التي تقادمت موجوداتها واستهلكت مع الزمن ،حيث تظهر معدالت دوران مرتفعة على
الرغم من احتماالت وجود أداء غير مناسب ،وتفادياً لهذه العيوب يب أن تق أر هذه النسبة مع مجموعة
من النسب األخرى.
د-معدل دوران رأس المال العامل :وتوضح هذه العالقة اذا كانت المؤسسة متوسعة في نشاطها او
تحتفظ بأصول سائلة أكثر من حاجتها ،ويتم احتساب هذه النسبة كالتالي( :حنون)2016 ،
معدل دوران صافي رأس المال العامل = صافي المبيعات/صافي رأس المال العامل
 3.3.4نسب الربحية
هي النسب التي تقيس نتيجة اعمال المشروع وكفاءة السياسات والق اررات االستثمارية المتخذة في
االدارة العليا (الشبيب .) 2006،كما تقيس هذه النسب قدرة المنشأة على توليد ارباح في ضوء مستوى
معين من المبيعات أو الموجودات أو حقوق الملكية أو قيمة السهم ،فاألرباح والقدرة على توليدها مهم
لجلب رؤوس أموال خارجية للمنشأة وعند مقارنة هذه النسب ما بين المنشآت فان هذا يدل على قدرة
منشئات معينة على توليد نسب مرتفعة من االرباح وبالتالي توجه رؤوس االموال نحوها(المجمع
العربي للمحاسبين القانونيين .)2001 ،وهذه النسب تعتبر موضع اهتمام لجميع األطراف المعنية مثل
قرراتهم اإلستثمارية ،وتنقسم هذه النسبة
الدائنين والمستثمرين والمالكين واإلدارة ،وتساعدهم على اتخاذ ا
إلى قسمين نسب تتعلق بربحية المبيعات ،ونسب تتعلق بربحية اإلستثمارات ( Al-Dalabeeh, et,
)al, 2012
 3.3.4.1نسب ربحية المبيعات
أ .نسبة مجمل الربح
يتم احتساب هذه النسبة من خالل تقسيم مجمل ربح عمليات الشركة على صافي مبيعاتها ،ومجمل
ربح العمليات هو عبارة عن الفرق بين تكلفة إنتاج السلعة وسعر بيعها ()schonbohm , 2013
وتعكس هذه النسبة مدى كفاءة اإلدارة في التعامل مع العناصر التي تكون تكلفة المبيعات وكذلك مدى
قدرتها على السيطرة عليها ،وتحافظ هذه النسبة في كثير من الحاالت على معدل ثبات معقول في
حالة استقرار أسعار البيع وتكاليف اإلنتاج ،أما إذا تغيرت هذه المكونات بشكل ملحوظ بين فترة وأخرى
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فإن هذا قد يكون نتيجة انخفاض مستوى السلعة المنتجة أو رفعها ،أو قد يكون نتيجة للتغيير في سعر
البيع أو مكونات التكلفة ،ألن هذه النسبة ليست إال محصلة للعالقة بين هذه العناصر فتتغير لتغيرها
(عقل.)2009 ،
نسبة مجمل الربح = مجمل الربح /صافي المبيعات
ب .معدل العائد على المبيعات (نسبة صافي الدخل)
تعبر عن النسبة المئوية المتبقية من كل دينار من المبيعات بعد طرح جميع التكاليف ،ويتم احتساب
هذه النسبة كالتالي( :العامري:)2007 ،
نسبة هامش صافي الدخل = صافي الدخل /صافي المبيعات
 3.3.4.2نسب ربحية اإلستثمار
أ.العائد على األصول:
وهو يقيس كفاءة اإلدارة في استخدام إجمالي األصول في عمليات التشغيل (لستراي ) 1986،ويمكن
حسابه عن طريق قسمة صافي األرباح بعد الضرائب على متوسط القيمة الدفترية ألصول الشركة)عبد
الكريم واخرون .)2009،ويرى) بيسلي وبريغهام ) 2000 ،أن نسبة صافي الدخل إلى إجمالي
األصول تعطينا فكرة عن العائد اإلجمالي من االستثمار الذي تحققه الشركة .وأورد عقل أن هذه النسبة
من أفضل النسب التي تستخدم لقياس ربحية العمليات خاصة عند المقابلة بين مؤسسات تختلف
اختالفا كبي ار في مقادير أصولها العاملة ،وذلك بحكم كونها معيا ار نسبيا لقياس كفاءة اإلدارة في
استخدام موجودات المؤسسة الموضوعة بتصرفها من مختلف المصادر .وتحقق هذه النسبة الغايات
التالية (عقل) 2009 ،
أ .المساعدة في اتخاذ الق اررات الخاصة باالقتراض ،وذلك من خالل المقارنة بين معدل العائد وكلفة
االقتراض.
ب .تعكس هذه النسبة الكفاءة التشغيلية(دون الكفاءة المالية)
ج .تعتبر من أفضل مؤشرات الكفاءة التشغيلية ومن أفضل أدوات المقابلة بين أداء المؤسسات
المختلفة ،وذلك ألنها ال تعكس أثر الرفع المالي.
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ب.العائد على حقوق الملكية:
تعتبر هذه النسبة مقياسا شامال للربحية ،ألنها تقيس العائد المالي المتحقق على استثمارات المساهمين
في المؤسسة ،لذا تعتبر مؤش ار على المدى الذي استطاعت فيه اإلدارة استخدام هذه االستثمارات بشكل
مربح ،كما تعتبر مؤش ار أيضا على مدى قدرة المؤسسة على جذب االستثمارات إليها بحكم كون العائد
على االستثمار محدداً أساسيًا لق اررات المستثمر ين(عقل.) 2009 ،
تقيس هذه النسبة معدل العائد المكتسب على استثمارات أصحاب المنشأة) لستراي ) 1986 ،وأورد
(عبد الكريم وآخرون (2009،أنه يتم احتسابها بقسمة صافي األرباح بعد الضرائب على متوسط
القيمة الدفترية لحقوق الملكية.
ويرى ( : )Bjornsdottir , 2010أن معدل العائد على حق الملكية = (صافي األرباح بعد
الضرائب/حق المكلية ) :يعد هذا المعدل من أهم مؤشرات قياس كفاءة استخدام األموال .وتعمل البنوك
والشركات دائما على زيادته بما يتناسب وحجم األخطار التي يتحملها مساهمين ،ويوضح هذا المعدل
ما تحققه كل وحدة من حقوق الملكية في صافي األرباح (العائد)التي تحققها البنوك والشركات.
ج.العائد على االستثمار:
ينظر لمعدل العائد على االستثمار على أساس أنه يمثل المقياس البسيط للكفاية التي تقوم الشركة بناء
عليها باستخدام رأس المال المستثمر (الحارس .) 2004 ،ومعدل العائد على االستثمار يساوي صافي
الدخل من التشغيل بعد العناصر غير العادية وغير المستمرة مقسوما على صافي األصول الثابتة
مضافا إليها رأس المال العامل (طعيمة ) 1998،يمكن التعبير عنها على النحو التالي (الحارس،
.)2004
صافي المبيعات /رأس المال المستثمر × صافي الدخل  /صافي المبيعات = صافي الدخل /رأس
المال المستثمر.
 3.3.1نسب السوق ((Market Ratios
تعتبر النسب الخاصة بالسوق (األسهم) من أهم النسب ألن المستثمرين والمقرضين وبنوك االستثمار
والمحللين لألوراق المالية يستخدموا هذه النسب لتحقيق أهدافهم وغاياتهم (الشديفات ،)2001 ،ويرى
(مطر ) 2000،بأن هذه النسب تخدم محللي األسهم والمستثمرين الحاليين والمحتملين الذين يتعاملون
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في أسواق رأس المال في تقييم أداء الشركات والتعرف على اتجاهات االسعار السوقية لالسهم ،ومن
أهم نسب هذه المجموعة:
أ.العائد على السهم )(Earning Per Share- EPS
نسبة الربح لكل سهم= (الربح بعد الضريبة/عدد األسهم العادية)  :وتشير إلى النسبة المخصصة من
أرباح الشركة لكل سهم عادي (Sheikh Waqas, 2009) .وتعد نتيجة هذه النسبة مؤش ار ماليا
مهما ،حيث تعكس شكل األداء الذي مارسته ادارة المنشاة لتعظيم مركز قوتها في السوق ،وزيادة
النسبة ال بد وان تعطي لإلدارة دو ار مهما أمام المستثمرين وحملة األسهم وتكون المنشاة تتمتع بمركز
قوة داخل السوق المالي ،في حين يشير انخفاضها إلى تدهور األداء وبالتالي فهي حالة من حاالت
الضعف والتي تنعكس على حالها في السوق المالي:
العائد على السهم = صافي الربح بعد الفائدة والضريبة – توزيعات االسهم الممتازة /عدداالسهم
العادية.
 3.4األركان األساسية لتقييم األداء
إن عملية تقييم األداء ترتكز على عدة أركان أساسية تتمثل باالتي (سويلم:)1998،
. 1وجود معايير محددة :ترتبط عملية تقييم األداء ارتباطا وثيقا بمعايير محددة ،تستخدم كأساس
للمقارنة مع نتائج األداء الفعلي ،وذلك للحكم على مدى مالءمة هذه النتائج أو عدم مالءمتها ،حيث
إن المعايير هي التي توضح ما إذا كانت قيمة هذه النتيجة مرتفعة أو منخفضة أو ضمن المعدل.
عادة باالعتماد على ما توفره النظم
. 2قياس األداء الفعلي :يتم قياس أو تقدير األداء الفعلي ً
المحاسبية من بيانات ومعلومات من خالل القوائم المالية ،وباستخدام األساليب اإلحصائية ومجموعة
من أدوات القياس كالمؤشرات المالية والتحليل الراسي واألفقي.
. 3مقارنة األداء الفعلي بالمعايير :يتم مقارنة األداء المحقق بالمعايير لتحديد االنحرافات سواء أكانت
ايجابية أم سلبية ،ولتمكين اإلدارة من التنبؤ بالنتائج المستقبلية ،وجعلها قادرة على التعرف على طبيعة
األخطاء التي يمكن الوقوع بها ،من اجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفاديها.
 -4اتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح االنحرافات :إن اتخاذ القرار لتصحيح انحراف ما يتوقف على
البيانات والمعلومات المتاحة عن األهداف المحددة مسبقا أو المعايير المحددة وقياس األداء الفعلي،
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ومقارنة األداء المحقق بالهدف المخطط أو بمعيار معين ،لذلك فان تحليل االنحراف وبيان أسبابه
يساعدان على تقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب الذي يجب أن يكون في الوقت المناسب ،وفقا
للظروف المحيطة بالقرار.
3.1

المصادر الالزمة لعملية تقييم األداء:

يمكن تحديد مصادر البيانات والمعلومات واإلحصاءات التي يعتمد عليها في عملية تقييم األداء من
خالل األتي (الكرخي.(2007،
-1القوائم المالية والمرفقات :وتتضمن مجموعة معلومات متكاملة ،تضم قائمة المركز المالي وقائمة
الدخل والكشوفات التحليلية المساعدة لها.
-2المؤشرات التاريخية للقوائم المالية والتي تحتاجها عملية تقييم األداء ألغراض الدراسة والتحليل وعقد
المقارنات.
-3الموازنة التخطيطية :وهي البرنامج والخطة الشاملة لنشاط الوحدة االقتصادية لفترة زمنية مقبلة.
 -4التقارير الدورية ،سواء كانت تقارير داخلية أم خارجية ،حيث تشكل البيانات الواردة فيها قاعدة
معلوماتية مهمة في تقييم األداء.
-5االستبيانات التي تجريها الوحدة االقتصادية لغرض التعرف على جانب أو أكثر من جوانب
نشاطها ،سواء كانت هذه االستبانات تجري داخل الوحدة أو خارجها ،حيث يتوفر بذلك معلومات مفيدة
ألغراض تقييم األداء.
 -6الزيارات الميدانية التي تقوم بها اإلدارة العليا في الوحدة االقتصادية أو مدراء األقسام فيها أو أي
فريق آخر ألغراض الوقوف على حركة نشاط معين في الوحدة والتعرف على المشاكل التي تواجهه
وما إلى ذلك.
 -7البيانات والمعلومات اإلحصائية عن نشاط الوحدات االقتصادية المشابهة.
 3.1أهمية التحليل المالي في تقييم األداء وأهدافه وأنواعه
ينبع االهتمام بتحليل القوائم المالية بغرض التعرف على مصادر األموال ومجال استخدامها ،والحكم
على نتائج األعمال للمنظمات،.وذلك يتم بهدف تحقيق مجموعة من األغراض ،البعض منها يتعلق
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بعملية الرقابة والبعض اآلخر يتعلق بالتخطيط .ويسعى المحلل المالي إلى عرض وتحليل وتفسير
القوائم المالية ،وذلك بهدف إتاحة المعلومات الالزمة لمعاونة اإلدارة العليا للشركات وغيرها من
اإلدارات المختصة على المتابعة والرقابة وقياس األداء لألنشطة التي تعنيها ،باإلضافة إلى توفير
قاعدة من المعلومات األساسية للتخطيط المستقبلي (حنفي.(2002،
 3.1أهداف التحليل المالي
تتعدد أهداف الوحدة االقتصادية من عملية التحليل المالي ،فقد يكون الهدف هو تقييم األداء بطريقة
شاملة للوحدة االقتصادية كافة ،أو تقييم لجانب معين من أنشطتها ،أو تهيئة المناخ المالئم التخاذ
الق اررات الرشيدة ولرسم أفضل السياسات وذلك بتهيئة المعلومات المالئمة التخاذ الق اررات .ويمكن
القول بان عملية التحليل المالي تقوم على تحقيق عدة أهداف رئيسية من أهمها (.)Sokolov,2008
 -1معرفة الكفاءة المالية للوحدة االقتصادية في فترة معينة.
 -2الكشف عن اتجاهات وأنماط التطور في الوحدة االقتصادية لفترة معينة.
 -3تحديد نقاط الضعف التي تؤثر سلبا على األداء المالي.
 -4المساعدة في عملية التخطيط المالي للشركة.
 -5إعداد أرضية خصبة التخاذ الق اررات المالئمة.
 3.8أنواع التحليل المالي
يقوم التحليل المالي ًأيا كان صورته على منهج المقارنة ،لذا تتحدد أنواعه حسب اتجاه وطبيعة

ومجال المقارنة على النحو التالي (أبوسمهدانة)2006،
 )1التحليل المالي الرأسي

يقوم على أساس المقارنة بين أرقام في القوائم المالية حدثت في نفس الفترة كمقارنة صافي الربح لسنة
ما مع مبيعات نفس السنة ،ويتصف بالسكون النتفاء البعد الزمني عنه.
 )2التحليل المالي األفقي
وذلك من خالل مقارنة عنصر معين في الميزانية أو قائمة الدخل على مدار سنتين متتاليتين .ويتم
اللجوء إلى التحليل األفقي لتالفي سمة الجمود التي يتصف بها أسلوب التحليل الراسي ،حيث التعرف
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على مقدار واتجاه التغير الحادث في حركة البند أو النسبة على مدار الفترة الزمنية ،مما يمكن من
تكوين صورة أدق عن واقع الوحدة وعن اتجاهاتها المستقبلية.
 )3المقارنة مع اآلخرين
وهي مقارنة النسب المالية المستخرجة من الوحدة االقتصادية مع نسب مالية لوحدات اقتصادية أخرى
(منافسة) أو مع معدل الصناعة العام.
من خالل ما سبق يتضح لنا أهمية تقييم األداء المالي للبنوك ،وتظهر هذه األهمية من خالل استفادة
جهات عديدة من عملية تقييم األداء ،كما تتعدد أنواع وأهداف التحليل المالي تبعا لهدف الوحدة
االقتصادية من عملية التقييم ،وتعتبر عملية المقارنة مع معدل الوحدات االقتصادية األخرى التي
تنتمي إليها المؤسسة من األساليب المهمة التي تستخدم في عملية التقييم نظ ار للخصائص المشتركة
التي تجمع بينهما والناتجة عن طبيعة أنشطتها.
ثالثًا :أدوات قياس األداء
يمكن تعريفها بأنها مجموعة الوسائل والطرق واألساليب المختلفة التي تستخدم من قبل المقيمين أو
المحللين الماليين للوصول إلى جوانب التقييم المختلفة للنشاط االقتصادي محل االهتمام أو الدراسة،
ولتحديد نقاط القوة والضعف في العمليات المالية والتشغيلية ،والتي تمكن من تقييم األداء (جبل،
)2006
وتشمل أدوات قياس األداء الفعلي ،التقارير على اختالف أنواعها والمؤشرات الكمية التي يتم استنتاجها
من خالل عمليات التحليل المالي (اللوزي)1997،
 -1التقارير
تعد التقارير من األدوات المهمة التي تستخدم في قياس األداء الفعلي للشركات ،فهي التي توفر
المعلومات عن الوضع الفعلي لسير العمل ليتم مقارنتها بالمعايير والحكم على مدى كفاءة هذا العمل،
كما تعتبر من أدوات الرقابة باعتبارها إحدى وسائل االتصال بين المستويات المختلفة للشركات،
وكذلك بين المقر الرئيسي وفروعه.
ومن الخصائص التي ترفع من فاعلية التقارير كأداة رقابية أو كأداة تستخدم في عمليات التقييم:
 دقة المعلومات التي تحتويها التقارير وتكا ملها.61

توفيرها في الوقت المالئم.البساطة والوضوح في العرض بما يسهل فهمها من قبل اإلدارة أو المقيم للعمل. -2المؤشرات الكمية
تعتبر المؤشرات الكمية المستنتجة من تحليل القوائم المالية من أهم األدوات الرئيسة المستخدمة في
تقييم األداء ،حيث توفر هذه المؤشرات معلومات مهمة عن العالقة بين البنود المختلفة لألنشطة داخل
الشركة ،يمكن من خاللها دراسة هذه العالقات والتغير الزمني لها ،وكذلك إجراء عمليات مقارنة أداء
المنشأة مع أداء منشأت األخرى ،للحكم على كفاءة األداء موضع التقييم ،وتحليل أسباب االنحرافات
في حال وجودها ،بالشكل الذي يعطي اإلدارة صورة واضحة عن الخلل وأسبابه وآلية عالجه.
وبغية اإلفادة القصوى من المؤشرات المالية في تقييم أداء البنوك ال بد من مراعاة الجوانب اآلتية:
(فهد)2009 ،
 -1أن تعطي المؤشرات المالية مدلوال منطقيا في تفسيرها وتطبيقها.
 -2أن ال يتم االعتماد على مؤشر واحد في تقييم األداء مهما تكن أطراف ذلك المؤشر ،بل ال بد من
تعزيزها بمؤشرات مالية أخرى ،بحيث تؤكد النتيجة وتساهم في عملية التقييم.
 -3أهمية وجود ارتباط بين الهدف من التقييم والمؤشرات المالية المستخدمة ،فمقارنة أي رقم بغيره
من القوائم المالية تعد نسبة ليس لها معنى ولكن مهارة المقوم أو المحلل تظهر في اختبار
المؤشرات األكثر مالئمة وتعبي ار ألغراض التقييم.
 -4إن المؤشرات المالية في حد ذاتها ليست ذات فائدة كبيرة ما لم تكن مقرونة بمعايير أو نسب
معيارية.
ويبقى استخدام المؤشرات المالية بوصفها مؤشرات لتقييم األداء في البنوك مرهونا بمدى قدرتها على
توصيل دالالت علمية معينة ومعان تفيد القائمين على التقييم للتعرف على السلبيات وااليجابيات
المصاحبة لعمل البنوك.
 3.9ملخص الفصل:
تناول هذا الفصل المتغير التابع وهو األداء المالي ،حيث تناول في المقدمة عن مفهوم وأهمية
األداء المالي ،فهو يعتبر انعكاس لكيفية استخدام الشركة للموارد المالية والبشرية واستغاللها بالصورة
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التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها من خالل استخدام المؤشرات المالية ،وتنعكس أهميته بأنه يقيس
مدى نجاح الشركة في تحقيق أهدافها ،وتقويم أداء الشركة لتحديد نقاط القوة والضعف التي تساعدها
في اإلستمرار والتوسع في نشاطاتها واتخاذ الق اررات المناسبة .كما تناول هذا الفصل المعايير
المستخدمة في التعبير عن مستوى األداء المالي وطرق تقييمه عن طريق المؤشرات المالية .كما تناول
أنواع النسب المالية وتم تقسيمها إلى خمس نسب ،أوال :نسب السيولة ،وتقيس هذه النسبة مدى قدرة
الشركة على تسديد إلتزماتها قصيرة األجل ،ثانياً :نسب النشاط ،والتي تقيس مدى فاعلية الشركة في
استخدام الموارد المتوافرة لديها ،ثالثًا :نسب الربحية ،والتي تقيس مدى قدرة الشركة على توليد األرباح
من المبيعات والموجودات وحقوق الملكية ،رابعًا :نسب المديونية ،وتشير هذه النسبة إلى قدرة الشركة
على الوفاء بديونها قصيرة وطويلة األجل ،خامساً :نسب السوق ،وهو مؤشر لتقييم المستثمرين للشركة
وأداءها في الماضي وفرصها في المستقبل ،كما تناول هذا الفصل اإلعتبارات الموجهة للمؤشرات
المالية ومن أهم هذه االعتبارات أنها مؤشرات تاريخية تهتم بالماضي دون التركيز على المستقبل .كما
تناول أهم المؤشرات الحديثة لتقييم األداء كمؤشر قيمة إقتصادية مضافة ومقاييس القيمة السوقية
المضافة ،حيث ركز على تحقيق الربح اإلقتصادي وخلق قيمة مضافة لمالك الشركة تساعد في تعظيم
ثروة المساهمين.
والفصل القادم يتناول إجراءات الدراسة (منهجيتها وطرق جمع البيانات ،ومجتمعها وأدتها،
والمعالجات اإلحصائية).
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

4.1

مقدمة

4.3

طرق جمع البيانات

4.5

أداة الدراسة واختبار مدى صدقها وثباتها

4.2
4.4
4.6

منهجية الدراسة
مجتمع الدراسة

المعالجات اإلحصائية

64

4.1

مقدمة
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ،وكل من مجتمع الدراسة وعينتهدا ،وكدذلك أداة الد ارسدة

المسددتخدمة وطددرق إع دددادها ،وصدددقها وثباتهددا ،كم ددا يتضددمن هددذا الفص ددل وصد ًدفا لإلجددراءات الخاص ددة
در المعالج ددات اإلحص ددائية الت ددي ت ددم االعتم دداد عليه ددا ف ددي تحلي ددل
بتقن ددين أدوات الد ارس ددة وتطبيقه ددا ،وأخي د ًا

الدراسة.
4.2

منهجية الدراسة
حيث إنه قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة مسبقًا من خالل مراجعة الدراسات

السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة التي تسعى إلى التعرف على مدى تطبيق الشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد وأثر ذلك على أدائها المالي .فقد اتبعت هذه
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع
الدراسة لتفسيرها والوقوف على دالالتها.
4.3

طرق جمع البيانات
اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات

 4.3.1البيانات األولية
تدم إعدداد قائمدة استقصدداء لجمدع البياندات األوليددة مدن مجتمدع الد ارسددة ،باإلضدافة إلدى االسددتعانة
بددالقوائم الماليددة المنشددورة للشددركات المدرجددة فددي بورصددة فلسددطين بهدددف احتسدداب النسددب الالزمددة لقيدداس
األداء المددالي .وبعددد ذلددك تددم اسددتخدام االختبددارات اإلحصددائية المناسددبة بهدددف الوصددول لدددالالت ذات
قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
 4.3.2البيانات الثانوية
تمدت مراجعدة الكتددب والددوريات والمنشددورات الخاصدة أو المتعلقددة بالموضدوع قيددد الد ارسدة ،والتددي
تتعلددق بأسددلوب التفكيددر الرشدديد ،ومدددى مسدداهمته فددي تحسددين األداء المددالي للشددركات المطبقددة لهددا ،وأيددة
م ارجددع قددد تسددهم فددي إث دراء الد ارسددة بشددكل علمددي ،وذلددك بغددرض التعددرف علددى واألسددس الطددرق العلميددة
السددليمة فددي كتابددة الد ارسددات ،وكددذلك أخددذ تصددور عددام عددن آخددر المسددتجدات التددي حدددثت وتحدددث فددي
مجال الدراسة.
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4.4

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عدددها

 49ش د ددركة حسد ددب الموق د ددع اإللكترون د ددي لبورص د ددة فلسد ددطين ( ،)www.p-s-e.comبت د دداري .2016/8/12
وتبددين أن ه ددذه الوح دددات موزع ددة عل ددى خم ددس قطاع ددات ه ددي (االس ددتثمار ،البن ددوك ،الت ددأمين ،الخ دددمات،
الصددناعة) .وقددد تددم توزيددع االسددتبانات علددى كافددة الشددركات المكونددة لمجتمددع الد ارسددة ،ونظ د ار لوجددود
غالبيددة هددذه الشددركات فددي المحافظددات الشددمالية للددوطن وصددعوبة الوصددول اليهددا بطريقددة مباشدرة ،فقددد تددم
اسددتخدام الفدداكس كوسدديلة لتوزيددع ق دوائم االستقصدداء .ولعدددم االسددتجابة مددن غالبيددة الشددركات تددم ارسددال
قوائم االستقصاء مرة اخرى عن طريق البريد اإللكتروندي (االيميدل) مدع المتابعدة باالتصدال تليفدوني بهدذه
الشركات حتى تم الحصول على استجابة ( )41شدركة ،أي مدا نسدبته ( )%82.00مدن مجتمدع الد ارسدة،
ولددم يسددتبعد أي منهمددا نظد ار لتحقددق الشددروط المطلوبددة لإلجابددة ،والجددداول التاليددة تبددين خصددائص العينددة
كما يلي:
 4.4.1توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاع االقتصادي:
يوضح جدول رقم ( )4.1أن أكبر القطاعات تمثيالً في الدراسة قطاع الخدمات ،بنسبة
 ،%26.83والصناعة بنسبة  %24.39وهذا يتناسب مع نسبتها الفعلية في المجتمع ،كما مثل قطاع
االستثمار بنسبة  ،%19.51يليه قطاعي التأمين والبنوك بنسبة  %14.63لكل منهما ويتماشى ذلك
مع كونهما أقل القطاعات تمثيالً في البورصة بشكل عام.
جدول رقم ( :) 4.1توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاع االقتصادي
التكرار

النسبة المئوية

القطاع االقتصادي
قطاعالخدمات

11

26.83

قطاعالتأمين

6

14.63

قطاعالصناعة

10

24.39

قطاعاالستثمار 

8

19.51

قطاعالبنوكوالخدماتالمالية

6

14.63

41

100.00

المجموع

 4.4.2توزيع مجتمع الدراسة حسب رأس المال
الجدول رقم ( )4.2يعطي صورة لتوزيع مجتمدع الد ارسدة حسدب رأس المدال ،ويتبدين مدن الجددول
ال فددي الد ارسددة هددو "قطدداع الشددركات التددي أرسدمالها أقددل مددن  15مليددون" بنسددبة
أن أكبددر القطاعددات تمثددي ً
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 ،%58.54وهي نسبة مقاربة جدا لنسبة شركات هذا القطداع إلدى مجمدل الشدركات المدرجدة فدي بورصدة
فلسطين ،كما مثلت الشركات التي يزيدد حجدم رأس المدال لدديها عدن  45مليدون  ،%26.83وهدذا مؤشدر
علددى أن معظددم شددركات المسدداهمة العامددة المدرجددة فددي بورصددة فلسددطين هددي شددركات صددغيرة الحجددم –
رأس مالها منخفض.
جدول رقم ( :) 4.2توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير رأس المال
التكرار

النسبة المئوية

رأس المال
15مليونأو أقل

24

58.54

 -15أقلمن30مليون 

5

12.20

 -30أقلمن45مليون 

1

2.44

 -45أقلمن60مليون 

3

7.32

60مليونفأكثر

8

19.51

41

100.00

المجموع

 4.4.3توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلمي
يبددين جدددول رقددم ( )4.1أن  %46.34مددن مجتمددع الد ارسددة مددن حملددة شددهادة الماجسددتير ،بينمددا
 %36.59من حملة شهادة البكالوريوس ،ممدا يددلل علدى اهتمدام شدركات المسداهمة العامدة المدرجدة فدي
بورصددة فلسددطين بالمؤهددل العلمددي للعدداملين ،أمددا بالنسددبة للد ارسددة فددذلك يزيددد مددن صدددق نتائجهددا حيددث
المؤهل العلمي للمستجيبين يمنحهم امكانية فهم أكبر لموضوع الدراسة.
جدول رقم ( :)4.3توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية

المؤهل العلمي
بكالوريوس

15

36.59

دبلومعالي 

4

9.76

ماجستير 

19

46.34

دكتوراه 

3

7.32

41

100.00

المجموع

 4.4.4توزيع مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة
يبين جدول رقم ( )4.4أن  %39.02من مجتمع الدراسة بلغت خبرتهم "أقل من  10سنوات"،
وما نسبته  %60.98من عينة الدراسة بلغت خبرتهم أكثر من  10سنوات ،أي أن أغلب المفحوصين
هم من ذوي الخبرة مما يعطي للنتائج مصداقية ودقة أكثر.
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جدول رقم ( :)4.4توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
التكرار

النسبة المئوية

رأس المال
5سنواتفمادون

8

19.51

من10-6سنوات 

8

19.51

من15-11سنة 

6

14.63

من20-16سنة 

19

46.34

41

100.00

المجموع

4.1

أداة الدراسة:
بغددرض التعددرف علددى مدددى ممارسددة شددركات المسدداهمة العامددة المدرجددة فددي بورصددة فلسددطين

ألسلوب التفكير الرشيد ،فقد تم اسدتخدام قائمدة استقصداء لهدذا الغدرض ،وقدد تدم إعدداد قائمدة االستقصداء
وتوزيعها على النحو التالي:
الجزء األول:

يتكون من خصائص وسمات عينة الدراسة (القطاع االقتصادي ،ورأس المال،
المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).

الجزء الثاني:

يتناول مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب
التفكير الرشيد ويتكون من  29فقرة.

وتمشيا مع االتجاهات الحديثدة فدي تصدميم اسدتمارات االستقصداء ،والتدي تؤكدد علدى إن التحديدد
الوصفي لألوزان يؤدي فدي أغلدب األحيدان إلدى تددخل متحيدز مدن قبدل الباحدث فدي تحديدد النتدائج ،حيدث
يددتم فددي مرحلددة الحقددة مددن البحددث ترجمددة األوزان الوصددفية إلددى أوزان رقميددة ،قددد تكددون مختلفددة عددن تلددك
التددي يضددعها المستقصددى مندده إذا طلددب مندده ذلك.لهددذا فقددد تددم تصددميم األوزان فددي شددكل رقمددي محدددد،
ليختار منها المستقصى منده مدا يتناسدب مدع القدوة الترجيحيدة أو معامدل ثقتده فدي اإلجابدة .وهكدذا حداول
الباحددث اسددتبعاد أي تدددخل مددن جانبدده لتصددبح اآلراء ال دواردة بقائمددة االستقصدداء والتحلدديالت اإلحصددائية
التي تأسست عليهدا فقدط تعبدر عدن آراء المستقصدى مدنهم .ويوضدح الجددول رقدم ( )4.5درجدات القيداس
الترتيبددي والتددي توضددح األهميددة النسددبية ،حيددث الددرقم صددفر يدددل علددى درجددة ثقددة معدومددة وبالتددالي عدددم
التطبيق ألسلوب المحاسبة اإلدارية ،بينما الرقم ( )1يشدير إلدى درجدة ثقدة وأهميدة نسدبية تبلدغ مدن -%1
 %20وهكذا.
جدول رقم( :)4.5مقياس اإلجابات
درجات القياس
الترتيبي

0
التطبيق معدوم

2
%10-%2

1
%20-%12
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2
%20-%22

2
%20-%22

2
%200-%22

 4.1.1صدق أداة الدراسة
صدق قائمة االستقصاء يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه (العساف،
 ،)1995كما يقصد بالصدق " شمول قائمة االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل
من ناحية ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى ،بحيث تكون مفهومة لكل من
يستخدمها"(عبيدات وآخرون  ،)2001وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة بطريقتين كما يلي:
 4.1.1.1الصدق الظاهري لألداة
حيددث عرضددت أداة الد ارسددة فددي صددورتها األوليددة علددى مجموعددة مددن المحكمددين تألفددت مددن ()8
أعضدداء مددن أعضدداء الهيئددة التدريسددية فددي الجامعددات الفلسددطينية المتخصصددين فددي المحاسددبة واإلدارة.
ويوضح الملحق رقم ( )2أسماء المحكمين الذين قداموا مشدكورين بتحكديم أداة الد ارسدة .وقدد طلدب مدنهم
إبدداء الدرأي بمددى مالءمددة العبدارات لقيداس مددا وضدعت ألجلده ،ومددى وضددوح صدياغتها .هدذا باإلضددافة
إلددى اقت دراح مددا يروندده ضددروريا مددن تعددديل صددياغة العبددارات أو حددذفها ،أو إضددافة عبددارات جديدددة ألداة
الد ارسدة ،وكدذلك إبدداء آرائهدم فيمدا يتعلدق بالبياندات األوليدة ( الخصدائص والسدمات الخاصدة بالشددركات)،
إلى جانب المقياس المستخدم في قائمة االستقصاء.
 4.1.1.2صدق االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستقصاء
تددم حسدداب االتسدداق الددداخلي لفق درات االسددتبيان علددى عينددة الد ارسددة االسددتطالعية البددالغ حجمهددا
 15شركة ،وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس له كما يلي:
جدول رقم ( :)4.6الصدق الداخلي لفقرات المحور األول :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد

1

يوجد لدى الشركة معرفة كافية بأسلوب التفكير الرشيد

**

0.830

2

يسهل توافر الكفاءات العلمية المتخصصة تطبيق أسلوب التفكير الرشيد

**

0.737

0.002

3

تهتم الشركة بآراء العمالء عند تقديم خدمات  /منتجات جديدة

**

0.878

0.000

4

تقوم الشركة بدراسة دورية لطبيعة السوق للتعرف على حاجات ورغبات المستهلكين

**

0.660

5

تعمل الشركة على إيصال خدماتها  /منتجاتها إلى العميل في المكان والوقت المناسبين

**

0.889

6

تعمل الشركة على مساهمة عمالءها في عملية تصميم وابتكار منتجات /خدمات جديدة

**

0.837

7

تمتلك الشركة قاعدة بيانات عن عمالئها

**

0.941

8

يتم إظهار االهتمام بمطالب واحتياجات العمالء

**

0.911

9

تصنف اآلالت  /مكاتب الخدمة على هيئة خاليا تصنيع ارتباطا ً بنوعية المنتجات /الخدمة

**

0.820

10

ترتيب اآلالت أو مكاتب الخدمة بطريقة تسمح باالستغالل األمثل لمساحة العمل

**

0.820
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0.000

0.007
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

11

تطبق الشركة نظام تكاليف يوفر معلومات دقيقة عن تكلفة المنتجات  /الخدمات

**

0.896

0.000

12

لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة

**

0.885

0.000

13

تقوم الشركة بالتخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة

**

0.887

14

لدى الشركة القدرة على حصركافة األنشطة التي تستهلك مواردها

*

0.606

15

تراعي الشركة التحديد األمثل لألنشطة ومسببات التكلفة لكل نشاط

*

0.536

16

تهتم الشركة بترشيد التكاليف من خالل الرقابة المستمرة

**

0.896

17

يتم العمل على استغالل الوقت المتاح بشكل أمثل لتقليل الهدر في الوقت

**

0.763

18

تقوم الشركة بتنظيم إدارة الوقت الداء العمل

**

0.862

19

تسعى الشركة للتخلص من الفاقد أو الهدر في الموارد
لدى الشركة فريق عمل تعاوني ويكون مسئوال عن تنفيذ المهام مع تنسيق أنشطتهم من اجل اإلبقاء
على التدفق السلس للعمليات
تتعاقد الشركة مع الموردين الموثوق بهم

**

0.856

**

0.942

0.000

**

0.877

0.000

22

توفر الشركة غالبية متطلبات العمل في وقت االحتياج إليها

*

23

تحرص الشركة على التحسين المستمر على نظام اإلنتاج والخدمة من أجل تحسين الجودة

**

0.643

24

يوجد في الشركة إدارة متخصصة للرقابة على جودة الخدمات  /المنتجات المقدمة للعميل

**

0.726

25

يتم تأهيل وتدريب العاملين على أساليب ضبط الجودة

**

0.755

26

يوجد في الشركة نظام رقابي يشتمل على إجراءات رقابية وتصحيحية

**

0.676

27

يتم تقديم منتجات  /خدمات جديدة من أجل استخدام الموارد المحلية بأقصى طاقة ممكنة

**

0.712

28

يتم استغالل الموارد واإلمكانيات المتاحة بأليات تمكن من تحقيق أرباح فوق المستوى العام

**

0.865

29

تمتلك الشركة قسم مستقل للبحث والتطوير

**

0.875

20
21

0.529

0.000
0.017
0.039
0.000
0.001
0.000
0.000

0.043
0.010
0.002
0.001
0.006
0.003
0.000
0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "13تساوي 0.514

 4.1.2ثبات أداة الدراسة :Reliability

يعند ددي ثبد ددات أداة الد ارسد ددة التأكد ددد أن اإلجابد ددة سد ددتكون واحد دددة تقريبد ددا لد ددو تكد ددرر تطبيقهد ددا علد ددى
األشددخاص ذاته ددم فددي أوقددات مختلفددة (العسدداف .)1995 ،وقددد تددم إجددراء خطددوات الثبددات علددى العينددة
االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ،ومعامل ألفا كرونباخ.
 4.1.2.1طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
تددم إيجدداد معامددل ارتبدداط بيرسددون بددين معدددل األسددئلة فرديددة الرتبددة ومعدددل األسددئلة زوجيددة الرتبددة
لك ددل بع ددد ،وق ددد ت ددم تص ددحيح مع ددامالت االرتب دداط باس ددتخدام معام ددل ارتب دداط س دديبرمان بد دراون للتص ددحيح
( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية :معامل الثبات =
حيث ( ر ) معامل االرتباط

4.7

2ر
 1ر

0 971

مما يعطي طمأنينة تجاه استخدام أداة الدراسة في
عملية البحث.
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جدول رقم ( :)4.7معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
التجزئة النصفية
معامل
عنوان المحور
القيمة
معامل
االرتباط
االحتمالية
االرتباط
المصحح
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين

ألسلوب التفكير الرشيد

0.949

0.971

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "13تساوي 0.514

 4.1.2.2طريقة كرونباخ ألفا :Cronbach's Alpha
تم استخدام طريقة كرونباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaلقياس ثبات قائمة االستقصاء
كطريقة ثانية لقياس الثبات ،وقد بين جدول رقم ( )4.8أن معامل الثبات  0.987وهو معامل ثبات
مرتفع مما يعطي طمأنينة تجاه استخدام أداة الدراسة في عملية البحث ،حيث إنها أعلى من الحد
المقبول وهو (.)Sekaran, 2005( )0.60
جدول رقم ( :)4.8معامل الثبات ( طريقة والفا كرونباخ)
عنوان المحور
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير
الرشيد

4.1

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

29

0.987

المعالجات اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعهدا ،فقدد تدم اسدتخدام العديدد مدن األسداليب

اإلحصددائية المناسددبة باسددتخدام الحددزم اإلحصددائية للعلددوم االجتماعيددة ( ،)SPSSوفيمددا يلددي مجموعددة مددن
األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:
.1

التوزيعات التك اررية ،والنسب المئوية ،لتحليل سمات عينة الدراسة.

.2

اختب د د ددار ثب د د ددات أداة الد ارس د د ددة ومص د د ددداقيتها م د د ددن خ د د ددالل معام د د ددل المص د د ددداقية كرونب د د دداخ ألف د د ددا
( ،)Cronbach's Alphaوالتجزئة النصفية (.)Split-Half Coefficient

.3

اختبددار تحليددل االرتبدداط وبمسددتوى معنويددة ( )0.05لقيدداس مدددى االتسدداق الددداخلي لفقدرات قائمددة
االستقصاء ،وذلك بقياس ارتباط نتائج كل فقرة مع نتائج محورها ،وقياس ارتباط كل محدور مدع
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النتيجددة الكليددة للقائمددة استقصدداء ،إضددافة إلددى العالقددة بددين المتغيددر التددابع والمتغي درات المسددتقلة
للدراسة ،إضافة إلى إجراء تحليل االرتباط مع ضبط المتغيرات والمتعلقة بسمات عينة الدراسة.
.4

اختبددار  One Sample T-Testلقيدداس مدددى إمكانيددة تعمدديم نتددائج العينددة علددى المجتمددع،
ومدى داللتها.
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الفصل الخامس
تحليل النتائج واختبار فرضيات الدراسة
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 2.2اختبار الفرضية الرئيسة األولى التي تنص على ما يلي( :تطبق شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين أسلوب التفكير الرشيد).
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة (  )One Sample T testلتحليل
فقرات االستبانة ،وتكون الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة t
المحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( 2.021أو مستوى الداللة أقل من .)0.05
والنتائج المبينة في جدول رقم ( )5.1توضدح آراء أفدراد الد ارسدة فدي فقدرات االسدتبانة (مددى تطبيدق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصدة فلسدطين ألسدلوب التفكيدر الرشديد) وتبدين النتدائج أن أعلدى
ثددالث فقدرات حسددب الددوزن النسددبي هددي كمددا يلددي :الفقدرة رقددم ( )1والتددي تددنص علددى "يوجددد لدددى الشددركة
معرفة كافية بأسلوب التفكير الرشيد" حيث نالت أعلى نسبة قبول بلغت ( ،)%74.634يليهدا الفقدرة رقدم
( )5والتدي تدنص علدى "تعمدل الشدركة علدى إيصدال خددماتها  /منتجاتهدا إلدى العميدل فدي المكدان والوقددت
المناسددبين" حي ددث نال ددت نس ددبة قبددول بلغ ددت ( ،)%74.146يليهم ددا الفقد درة رق ددم ( )10والت ددي ت ددنص عل ددى
"ترتيددب اآلالت أو مكاتددب الخدمددة بطريقددة تسددمح باالسددتغالل األمثددل لمسدداحة العمددل" حيددث نالددت نسددبة
قبول بلغت (.)%73.659
أمددا أقددل الفقدرات قبدوالً فكانددت الفقدرة رقددم ( )32والتددي تددنص علددى "يددتم اسددتغالل المدوارد واإلمكانيددات
المتاح ددة بألي ددات تمك ددن م ددن تحقي ددق أرب دداح ف ددوق المس ددتوى الع ددام" حي ددث نال ددت أدن ددى نس ددبة قب ددول بلغ ددت
( ،)%64.390تسددبقها الفقددرة رق ددم ( )17والتددي ت ددنص عل ددى "يددتم العمددل عل ددى اسددتغالل الوقددت المت دداح
لإلنتدداج بشددكل أمثددل لتقليددل الهدددر فددي الوقددت" حيددث نالددت كددل مددنهم نسددبة قبددول بلغددت (،)%65.854
والفقرة ( )27والتي تدنص علدى "يدتم تقدديم منتجدات  /خددمات جديددة مدن أجدل اسدتخدام المدوارد المحليدة
بأقصى طاقة ممكنة" ،حيث نالت كل منهم نسبة قبول بلغت (.)%66.829
وبصدفة عامدة يتبددين أن المتوسدط الحسدابي لجميددع فقدرات االسدتبانة تسدداوي  ،3.523والدوزن النسددبي
يسددداوي  %70.464وهدددي أكبدددر مدددن الدددوزن النس ددبي المحايدددد "  " %50وقيمدددة  tالمحسدددوبة تسد دداوي
 3.089وهي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  ،2.021ومستوى الداللدة تسداوي  0.004وهدي
أقددل مددن  0.05ممددا يدددل علددى تطبيددق مقبددول مددن قبددل شددركات المسدداهمة العامددة المدرجددة فددي بورصددة
فلسددطين ألسددلوب التفكيددر الرشدديد ،وتدددل هددذه النتددائج أن هندداك تطبيددق بدرجددة معقولددة مددن قبددل شددركات
المسدداهمة العامددة المدرجددة فددي بورصددة فلسددطين ألسددلوب التفكيددر الرشدديد ،ويتفددق ذلددك مددع نتددائج د ارسددة
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(محسددن ،)2016 ،كمددا تشددير هددذه درجددة التطبيددق التددي توصددلت إليهددا هددذه الد ارسددة إلددى أن الشددركات
الفلسددطينية تسددعى بشددكل حثيددث إلددى مواكبددة التطددور المجاسددبي فددي الدددول المتقدمددة ومواكبددة األسدداليب
االدارية الحديثة بغية الوصول إلى المنافسة العالمية.
جدول رقم ( :)1.1مدى تطبيق الشركة ألسلوب التفكير الرشيد
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

مستوى الداللة

1

يوجد لدى الشركة معرفة كافية بأسلوب التفكير الرشيد

3.732

1.205

74.634

3.889

0.000

2

يسهل توافر الكفاءات العلمية المتخصصة تطبيق أسلوب التفكير الرشيد

3.415

1.224

68.293

2.169

0.036

3

تهتم الشركة بآراء العمالء عند تقديم خدمات  /منتجات جديدة
تقوم الشركة بدراسة دورية لطبيعة السوق للتعرف على حاجات ورغبات
المستهلكين
تعمل الشركة على إيصال خدماتها  /منتجاتها إلى العميل في المكان والوقت
المناسبين
تعمل الشركة على مساهمة عمالءها في عملية تصميم وابتكار منتجات /خدمات
جديدة
تمتلك الشركة قاعدة بيانات عن عمالئها

3.439

1.246

68.780

2.256

0.030

3.488

1.143

69.756

2.733

0.009

3.707

1.365

74.146

3.319

0.002

3.488

1.344

69.756

2.324

0.025

3.683

1.293

73.659

3.382

0.002

8

يتم إظهار االهتمام بمطالب واحتياجات العمالء
تصنف اآلالت  /مكاتب الخدمة على هيئة خاليا تصنيع ارتباطا ً بنوعية المنتجات/
الخدمة
ترتيب اآلالت أو مكاتب الخدمة بطريقة تسمح باالستغالل األمثل لمساحة العمل

3.634

1.260

72.683

3.222

0.003

3.610

1.243

72.195

3.142

0.003

3.683

1.293

73.659

3.382

0.002

3.634

1.260

72.683

3.222

0.003

3.488

1.143

69.756

2.733

0.009

1.410

72.683

2.880

0.006

69.756

2.391

0.022

2.150

0.038
0.024

م

4
5
6
7
9
10

الفقرات

11

تطبق الشركة نظام تكاليف يوفر معلومات دقيقة عن تكلفة المنتجات  /الخدمات
لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف
قيمة
تقوم الشركة بالتخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة

3.634

14

لدى الشركة القدرة على حصركافة األنشطة التي تستهلك مواردها

3.488

1.306

15

تراعي الشركة التحديد األمثل لألنشطة ومسببات التكلفة لكل نشاط

3.463

1.380

69.268

16

تهتم الشركة بترشيد التكاليف من خالل الرقابة المستمرة

3.512

1.399

70.244

2.345

17

يتم العمل على استغالل الوقت المتاح بشكل أمثل لتقليل الهدر في الوقت

3.293

1.250

65.854

1.499

0.142

18

تقوم الشركة بتنظيم إدارة الوقت الداء العمل

3.610

1.262

72.195

3.093

0.004

19

تسعى الشركة للتخلص من الفاقد أو الهدر في الموارد
لدى الشركة فريق عمل تعاوني ويكون مسئوال عن تنفيذ المهام مع تنسيق أنشطتهم
من اجل اإلبقاء على التدفق السلس للعمليات
تتعاقد الشركة مع الموردين الموثوق بهم

3.390

1.321

67.805

1.892

0.066

3.561

1.433

71.220

2.507

0.016

3.366

1.299

67.317

1.803

0.079

22

توفر الشركة غالبية متطلبات العمل في وقت االحتياج إليها
تحرص الشركة على التحسين المستمر على نظام اإلنتاج والخدمة من أجل تحسين
الجودة
يوجد في الشركة إدارة متخصصة للرقابة على جودة الخدمات  /المنتجات المقدمة
للعميل
يتم تأهيل وتدريب العاملين على أساليب ضبط الجودة

3.634

1.410

72.683

2.880

0.006

3.537

1.267

70.732

2.712

0.010

3.634

1.318

72.683

3.080

0.004

3.439

1.324

68.780

2.124

0.040

26

يوجد في الشركة نظام رقابي يشتمل على إجراءات رقابية وتصحيحية

3.585

1.341

71.707

2.795

0.008

12
13

20
21
23
24
25
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المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

29

قيمة t

28

يتم تقديم منتجات  /خدمات جديدة من أجل استخدام الموارد المحلية بأقصى طاقة
ممكنة
يتم استغالل الموارد واإلمكانيات المتاحة بأليات تمكن من تحقيق أرباح فوق
المستوى العام
تمتلك الشركة قسم مستقل للبحث والتطوير

مستوى الداللة

م

27

الفقرات

3.341

1.353

66.829

1.616

0.114

3.220

1.458

64.390

0.964

0.341

3.463

1.502

69.268

1.976

0.055

3.523

1.085

70.464

3.089

0.004

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة " "0.05ودرجة حرية " "38تساوي 2.021

ولقيدداس درجددة ممارسددة كددل شددركة مددن شددركات عينددة الد ارسددة ألسددلوب التفكيددر الرشدديد تددم اسددتخراج
نسددبة التطبيددق بقسددمة مجمددوع اسددتجابات الشددركة لفقدرات االسددتبانة وقسددمتها علددى عدددد الفقدرات مضددروبًا
بالدرجدة العليددا لالسددتجابة ،ومددن ثدم تددم الوصددول إلددى درجدة تطبيددق كددل شددركة مدن شددركات عينددة الد ارسددة
ألسلوب التفكير الرشيد.
جدول رقم ()2.1
درجة ممارسة شركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة ألسلوب التفكير الرشيد

C1

صناعة

94.483

C22

تامين

27.586

C2

صناعة

78.621

C23

تامين

91.034

C3

صناعة

96.552

C24

تامين

75.862

C4

صناعة

91.034

C25

تامين

85.517

C5

صناعة

82.759

C26

تامين

39.310

C6

صناعة

91.034

C27

تامين

80.000

C7

صناعة

97.931

C28

بنوك

93.793

C8

صناعة

58.621

C29

بنوك

69.655

C9

صناعة

28.276

C30

بنوك

66.897

C10

صناعة

84.138

C31

بنوك

99.310

C11

خدمات

75.172

C32

بنوك

68.276

C12

خدمات

91.724

C33

بنوك

86.897

C13

خدمات

48.276

C34

استثمار

86.897

C14

خدمات

90.345

C35

استثمار

55.862

C15

خدمات

66.207

C36

استثمار

60.000

C16

خدمات

39.310

C37

استثمار

33.103

C17

خدمات

79.310

C38

استثمار

23.448

C18

خدمات

40.690

C39

استثمار

54.483

C19

خدمات

88.966

C40

استثمار

75.172

C20

خدمات

58.621

C41

استثمار

60.000

C21

خدمات

73.793
70.463

النسبة الكلية
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ويتبد د ددين م د د ددن الجد د دددول ( )5.2أن أكثد د ددر الشد د ددركات تطبيقدد د دًا ألسد د ددلوب التفكي د د ددر الرشد د دديد الش د د ددركات
( )C3,C7,C31بنسدبة تزيددد عددن ( )%95وهدي مددن قطاعددات البنددوك ،الصدناعة كمددا أن أقددل الشددركات
تطبيقاً ألسلوب التفكير الرشيد هي الشركات ( )C22,C38بنسبة تقدل عدن ( )%30وهدي مدن قطاعدات
االسدتثمار والتدأمين ،بينمددا متوسدط تطبيددق كافدة شددركات العيندة هددو ( )%70.48ممدا يدددل علدى متوسددط
تطبيق معقول .وبالتالي تم قبول الفرضدية األولدى ،وعليده تمدارس شدركات المسداهمة العامدة المدرجدة فدي
بورصة فلسطين أسلوب التفكير الرشيد عند مستوى داللة .   0.05

 2.1قياس مؤشرات األداء المالي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
تم استخراج مؤشرات األداء المالي لتلك الشركات والتي تم الحصول عليها من خالل:
 التقارير السنوية المنشورة لبعض الوحدات االقتصادية. الموقع االلكتروني الرسمي لبورصة فلسطين.والجدول رقم ( )5.3يوضح مؤشرات األداء المالي لكل شركة من تلك الشركات وهي ( )13نسبة رمز
لها ( )X1-X13حيث:
 = X1نسبة التداول
 = X2نسبة التداول السريعة
 = X3نسبة صافي رأس المال العامل
 = X4معدل دوران األصول الثابتة
 = X5معدل دوران األصول المتداولة
 = X6نسبة هامش الدخل التشغيلي
 = X7هامش صافي الربح
 = X8العائد على األصول
 = X9نسبة الديون إلى حقوق الملكية
 = X10حقوق المالكين إلى األصول الثابتة
 = X11القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
 = X12عائد التوزيع
 = X13عائد السهم العادي
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جدول رقم ()5.3
مؤشرات األداء المالي لكل من شركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

C1

2.55

1.71

0.49

3.94

1.06

0.19

0.19

0.16

0.85

2.43

1.65

0.32

0.45

C2

3.37

2.36

0.39

1.02

0.76

0.10

0.08

0.04

0.41

1.67

0.96

0.09

0.18

C3

9.48

8.44

0.53

1.95

1.32

0.06

0.04

0.04

0.29

2.07

0.69

0.03

0.05

C4

1.02

0.59

0.01

1.27

1.47

0.04

0.02

0.01

1.18

0.86

0.47

0.01

0.05

C5

4.84

3.81

0.44

0.87

0.69

0.24

0.22

0.08

0.25

1.81

1.22

0.13

0.27

C6

1.25

0.94

0.06

1.08

2.64

0.12

0.10

0.07

0.46

0.98

1.64

0.05

0.18

C7

2.38

1.52

0.02

3.13

3.83

0.01

0.01

0.00

1.26

0.82

0.65

0.02

0.10

C8

1.43

0.83

0.09

0.50

0.89

-0.43

-0.74

-0.22

0.45

1.10

1.20

0.00

-0.05

C9

8.29

4.99

0.35

0.69

0.94

0.11

0.08

0.03

0.09

1.61

0.47

0.11

0.14

C10

4.63

3.14

0.33

0.82

0.96

0.06

0.03

0.02

0.18

1.59

0.73

0.01

0.02

C11

2.89

2.89

0.04

0.08

1.02

0.36

0.29

0.02

0.06

1.04

0.95

0.00

0.03

C12

1.60

1.55

0.11

0.81

1.81

0.31

0.25

0.14

0.37

1.06

1.53

0.30

0.66

C13

0.83

0.49

-0.06

1.70

4.91

0.04

-0.03

-0.04

1.08

0.70

0.94

0.00

-0.05

C14

2.50

2.07

0.18

0.40

0.78

0.33

0.25

0.06

0.42

1.15

0.91

0.07

0.12

C15

1.59

1.50

0.21

1.49

1.00

-0.06

-0.12

-0.07

1.70

0.96

1.28

0.00

-0.09

C16

0.42

0.29

-0.10

0.13

1.99

-0.18

-0.02

-0.01

0.66

0.65

0.87

0.00

0.00

C17

1.25

1.25

0.14

2.38

0.72

-0.34

-0.22

-0.06

2.00

1.51

0.51

0.00

0.06

C18

1.01

0.96

-0.01

0.46

0.62

0.05

-0.12

-0.03

0.85

0.96

1.07

0.00

-0.01

C19

1.90

1.82

0.33

2.23

0.63

0.12

0.10

0.05

0.89

2.66

0.86

0.00

0.13

C20

0.69

0.66

-0.06

0.06

0.57

-0.35

0.30

0.00

0.34

0.80

1.07

0.00

0.00

C21

1.09

1.06

0.00

0.34

1.36

0.27

-0.43

-0.08

1.85

0.47

2.65

0.00

-0.09

C22

1.11

1.04

-0.06

0.08

1.15

-1.36

-3.01

-0.18

0.10

1.07

0.48

0.00

-0.17

C23

1.17

1.17

0.11

0.77

0.27

0.39

0.28

0.05

2.01

1.23

1.63

0.25

0.33

C24

0.82

0.82

-0.14

0.51

0.45

0.31

0.21

0.05

3.15

0.62

1.14

0.10

0.18

C25

1.17

1.17

0.11

1.60

0.45

0.15

0.14

0.02

2.34

1.43

1.01

0.19

0.13

C26

0.61

0.61

-0.41

0.69

0.98

0.01

0.01

-0.04

17.26

0.22

0.43

0.02

-0.09

C27

0.83

0.83

-0.13

0.36

0.42

0.32

0.34

0.02

1.80

0.68

0.92

0.31

0.20

C28

2.87

2.87

0.60

0.47

0.04

0.18

0.13

0.00

6.17

0.70

0.84

0.01

0.04

C29

3.14

3.13

0.64

0.83

0.05

0.34

0.26

0.01

7.04

0.87

0.91

0.03

0.12

C30

1.12

1.09

0.10

0.63

0.04

0.31

0.17

0.00

7.01

0.89

0.99

0.00

0.05

C31

1.28

1.23

0.21

0.88

0.05

0.31

0.19

0.01

3.19

1.70

0.77

0.00

5.20

C32

1.07

1.05

0.06

0.72

0.06

0.34

0.22

0.01

7.91

0.58

0.88

0.01

0.11

C33

1.13

1.07

0.11

1.61

0.06

0.49

0.37

0.02

7.96

1.10

1.82

0.08

0.27

C34

15.08

14.40

0.34

0.16

0.28

0.21

0.17

0.02

0.04

1.52

0.42

0.03

0.02

C35

1.78

1.52

0.12

0.14

0.34

-0.52

-1.16

-0.03

0.19

1.16

0.87

0.01

-0.03

C36

51.85

51.85

0.36

0.09

0.13

-2.98

-3.48

0.03

0.15

1.44

1.77

0.00

0.02

C37

0.86

0.86

-0.05

0.23

0.47

-1.23

-2.47

-0.03

0.60

0.88

0.72

0.00

0.02

C38

3.39

3.39

0.01

0.03

1.43

0.23

-0.38

0.00

0.03

1.01

0.90

0.00

0.00

C39

1.40

1.00

0.07

0.75

2.04

0.13

0.11

0.06

0.35

1.01

0.90

0.05

0.14

C40

1.46

1.24

0.08

0.21

0.51

0.07

-0.07

0.00

0.46

0.96

0.51

0.01

0.01

C41

0.62

0.50

-0.06

0.15

2.25

0.36

0.23

0.04

0.49

0.74

0.58

0.05

0.10

المتوسط

3.60

3.26

0.14

0.88

1.01

-0.02

-0.18

0.01

2.05

1.14

1.00

0.06

0.21

االنحراف

8.10

8.06

0.22

0.85

1.00

0.60

0.84

0.07

3.28

0.50

0.45

0.09

0.80

78

 2.2الفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب السيولة.
الختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى عدد من الفرضيات الفرعية واختبارها فيما يلي:
 .1اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة السيولة".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة السيولة ،ويوضح الجدول رقم ( )5.4أن العالقة سالبة
مما يعني أن العالقة بين كل م ن درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة السيولة عكسية ،ويمكن إرجاع هذه العالقة العكسية إلى أن استخدام
أدوات المحاسبة الرشيدة من خالل اعتماد الشركة على شراء ما تحتاجه من المواد الخام بالوقت
المحدد والمناسب وتوفير غالبية متطلبات العمل في وقت االحتياج إليها ،مما يخفض من حاجة
الشركة إلى االحتفاظ بسيولة كبيرة .إال أن مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أكبر من ،0.05
مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة السيولة.
جدول رقم ( :)5.4نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط نسبة السيولة

متوسط نسبة السيولة
المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

4.196

0.941

0.352

-0.139
-0.168
Y = 4.196-0.168x1
معامل التحديد
0.022

0.590
0.001

الم َّ
عدل=  ،0.001وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %0.1من التغير في نسبة السيولة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطبيق أسلوب التفكير
الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،-0.139 = Tوالقيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي
 0.590وهي أكبر من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية
لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة
السيولة ،وذلك وفق معادلة االنحدار التاليةY = 4.196-0.168x1 :
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وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية األولى ،وعليه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة السيولة عند
مستوى داللة .0.05
 .2اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة السيولة
السريعة".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة السيولة السريعة ،ويوضح الجدول رقم ( )5.5أن
العالقة سالبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة السيولة السريعة عكسية ،وتؤكد هذه العالقة أن استخدام
أدوات المحاسبة الرشيدة من يخفض من حاجة الشركة إلى االحتفاظ بسيولة كبيرة .إال أن مستوى
الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أكبر من  ،0.05مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية
بين درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة
السيولة السريعة.
جدول رقم ( :)5.5نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط نسبة السيولة السريعة

متوسط نسبة السيولة السريعة
المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

معامالت اال نحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

3.775

0.851

0.400

-0.121
-0.146
Y = 3.775 - 0.146x
معامل التحديد
0.019

0.904
0.001

الم َّ
عدل=  ،0.001وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %0.1من التغير في نسبة السيولة السريعة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطبيق أسلوب
التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،-0.121 = Tوالقيمة االحتمالية ().Sig
تساوي  0.904وهي أكبر من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على عدم وجود أثر ذو داللة
إحصائية لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد
ونسبة السيولة السريعة ،وذلك وفق معادلة االنحدار التاليةY = 3.775 - 0.146x :
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وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة السيولة السريعة
عند مستوى داللة .0.05
 .3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة رأس
المال العامل".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة رأس المال العامل ،ويوضح الجدول رقم ( )5.6أن
العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة رأس المال العامل طردية ،ويرجع ذلك إلى معدالت
النمو المرتفعة الناتجة عن تطبيق المحاسبة الرشيدة مما يدفع الشركات إلى زيادة رأس مالها العامل،
ويتفق ذلك مع دراسة (المشهراوي 2015 ،م) والتي توصلت إلى أن تطبيق محاسبة الترشيد يدعم
مؤشرات استم اررية الشركات ،وارتفاع معدالت النمو في الشركة ،كما أن مستوى الداللة االحصائية
لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطبيق شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة رأس المال العامل.
جدول رقم ( :)5.6نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط نسبة رأس المال العامل

متوسط نسبة رأس المال العامل
المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-0.170

-1.573

0.124

2.962
0.087
Y = -0.170 + 0.087x
معامل التحديد
0.429

0.005
0.184

الم َّ
عدل=  ،0.184وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %18.4من التغير في نسبة رأس المال العامل (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطبيق
أسلوب التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،2.962 = Tوالقيمة االحتمالية
( ).Sigتساوي  0.005وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة
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إحصائية لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد
ونسبة رأس المال العامل ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
Y = -0.170 + 0.087x

وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الثالثة ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شرك ات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة رأس المال العامل
عند مستوى داللة .0.05
 2.2الفرضية الرئيسة الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب النشاط.
الختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى عدد من الفرضيات الفرعية واختبارها فيما يلي:
 .4اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على معدل دوران
األصول الثابتة".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ومعدل دوران األصول الثابتة ،ويوضح الجدول رقم ( )5.7أن
العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ومعدل دوران األصول الثابتة طردية ،مستوى الداللة
االحصائية لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة
تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ومعدل دوران
األصول الثابتة .ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية إلى أن استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة تؤدي
إلى تحسينات في اإلنتاج والجودة وطلبات الزبائن مما يزيد من كفاءة استخدام الشركة ألصولها الثابتة
وبالتالي زيادة معدل دوران األصول الثابتة .ويتوافق ذلك مع د ارسة ))Patxi and Others ,2010
في دور التصنيع الالشيد في تحسين االنتاج والجودة.
الم َّ
عدل=  ،0.228وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %22.8من التغير في معدل دوران األصول الثابتة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطبيق
أسلوب التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،3.394 = Tوالقيمة االحتمالية
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( ).Sigتساوي  0.002وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة
إحصائية لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد
ومعدل دوران األصول الثابتة ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
Y= -0.457+ 0.381 x
جدول رقم ( :)5.7نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط معدل دوران األصول الثابتة

متوسط معدل دوران األصول الثابتة
المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-0.457

-1.107

0.275

3.394

0.002

0.381
Y= -0.457+ 0.381 x
معامل التحديد
0.478

0.228

وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية األولى ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ومعدل دوران األصول
الثابتة عند مستوى داللة .0.05
 .5اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على معدل دوران
األصول المتداولة".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ومعدل دوران األصول المتداولة ،ويوضح الجدول رقم ()5.8
أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ومعدل دوران األصول المتداولة عكسية ،مستوى الداللة
االحصائية لمعامل االرتباط أكبر من  ،0.05مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين
درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ومعدل
دوران األصول المتداولة .ويمكن إرجاع هذه العالقة العكسية إلى أن استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة
من شأنه تخفيض االعتماد على األصول الثابتة حيث تعمل على تخفيض المخزون والحاجة للسيولة
مما ي خفض من معدل دوران األصول المتداولة ،ويتفق ذلك مع دراسة (الغرباوي والموسوي2015 ،م)
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في أن أدوات المحاسبة الرشيقة يتم من خاللها الحصول على أكبر قدر من المخرجات بأقل ما يمكن
من المدخالت ومستويات خزن للمواد واإلنتاج منخفضة أو معدومة وبعدد عمال أقل.
جدول رقم ( :)5.8نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط معدل دوران األصول المتداولة

متوسط معدل دوران األصول المتداولة
المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

1.345

2.461

0.018

-0.638

0.527

-0.095
Y = 1.345 - 0.095x
معامل التحديد
0.118

0.010

الم َّ
عدل=  ،0.010وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ

 %1.0من التغير في معدل دوران األصول المتداولة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،-0.638 = Tوالقيمة
االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.527وهي أكبر من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على عدم وجود
أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب
التفكير الرشيد ومعدل دوران األصول المتداولة ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
Y = 1.345 - 0.095x
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ومعدل دوران األصول
المتداولة عند مستوى داللة .0.05
 2.2الفرضية الرئيسة الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب الربحية.

الختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى عدد من الفرضيات الفرعية واختبارها فيما يلي:
 .6اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة هامش
الدخل التشغيلي".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة هامش الدخل التشغيلي ،ويوضح الجدول رقم ( )5.9أن
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العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة هامش الدخل التشغيلي طردية ،مستوى الداللة
االحصائية لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة
تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة هامش
الدخل التشغيلي .ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية إلى دور أسلوب التفكير في خفض التكلفة عن
طريق تخفيض المخزون وتكلفة العمل والرقابة ،إضافة إلى زيادة االيرادات الناتج عن زيادة رضا
الزبائن الناتج عن زيادة الجودة والتي من شأنها زيادة نسبة هامش الدخل التشغيلي ،ويتفق ذلك مع
دراسة ( )Habidin,et.al.2012في دور التفكير الرشيد في تحسين األداء التشغيلي.
جدول رقم ( :)5.9نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط نسبة هامش الدخل التشغيلي

متوسط نسبة هامش الدخل التشغيلي
المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-0.776

-2.532

0.015

2.571

0.014

0.214
Y = -0.776 + 0.214x
معامل التحديد
0.381

0.145

الم َّ
عدل=  ،0.145وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %14.5من التغير في نسبة هامش الدخل التشغيلي (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،2.571 = Tوالقيمة
االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.014وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود أثر
ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب
التفكير الرشيد ونسبة هامش الدخل التشغيلي ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
Y = -0.776 + 0.214x
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية األولى ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات ا لمساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة هامش الدخل
التشغيلي عند مستوى داللة .0.05

85

 .7اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة هامش
صافي الربح".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة هامش صافي الربح ،ويوضح الجدول رقم ()5.10
أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة هامش صافي الربح طردية ،مستوى الداللة االحصائية
لمعامل االرتباط أكبر من  ،0.05مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة هامش صافي
الربح .ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية 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 زيادة الربحية وذلك ما يتوافر مع مجموعة من الدراسات كدراسة
( )Habidin,et.al.2012التي أكدت أثر أدوات المحاسبة الرشيدة في تحسين األداء التشغيلي،
ودراسة ) )Patxi and Others ,2010التي توصلت إلى أن االعتماد على نموذج التصنيع الرشيد
يؤدي إلى تحسينات في اإلنتاج والجودة وطلبات الزبائن.
جدول رقم ( :)5.10نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط هامش صافي الربح

متوسط نسبة هامش صافي الربح
المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-1.475

-3.584

0.001

3.283

0.002

0.367
Y = -1.475 + 0.367x
معامل التحديد
0.465

0.216

الم َّ
عدل=  ،0.216وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %21.6من التغير في نسبة هامش صافي الربح (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطبيق
أسلوب التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،3.283 = Tوالقيمة االحتمالية
( ).Sigتساوي  0.002وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة
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إحصائية لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد
ونسبة هامش صافي الربح ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
Y = -1.475 + 0.367x
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة هامش صافي
الربح عند مستوى داللة .0.05
 .8اختبار الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة العائد
على األصول".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة العائد على األصول ،ويوضح الجدول رقم ( )5.11أن العالقة
موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة العائد على األصول طردية ،مستوى الداللة االحصائية لمعامل
االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطبيق شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة العائد على األصول.
ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية دور أساليب المحاسبة الرشيدة إلى زيادة الربحية وتخفيض الهدر
في موارد الشركة إلى أضيق الحدود مما يزيد من نسبة العائد على األصول ،ويتوافق ذلك مع دراسة
دراسة ) ( Wang & Yang, 2009في أن استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة يعزز من مستوى اإلدارة
واألداء التشغيلي واألداء المالي.
الم َّ
عدل=  ،0.226وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ

 %22.6من التغير في نسبة العائد على األصول (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطبيق
أسلوب التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،3.378 = Tوالقيمة االحتمالية
( ).Sigتساوي  0.002وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة
إحصائية لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد
ونسبة العائد على األصول ،وذلك وفق معادلة االنحدار التاليةY = -0.096 + 0.029x1 :
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جدول رقم ( :)5.11نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط العائد على األصول

متوسط العائد على األصول
المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-0.096

-3.017

0.004

3.378

0.002

معامل التحديد

0.226

0.029
Y = -0.096 + 0.029x
0.476

وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الثالثة ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة العائد على
األصول عند مستوى داللة .0.05
 2.2الفرضية الرئيسة الخامسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب المديونية.

الختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى عدد من الفرضيات الفرعية واختبارها فيما يلي:
 .9اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة الديون
إلى حقوق الملكية".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة الديون إلى حقوق الملكية ،ويوضح الجدول رقم
( )5.12أن العالقة سالبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة الديون إلى حقوق الملكية عكسية ،إال أن
مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أكبر من  ،0.05مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة
احصائية بين درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير
الرشيد ونسبة الديون إلى حقوق الملكية .ويمكن إرجاع هذه العالقة العكسية إلى دور أساليب المحاسبة
الرشيدة في خفض مخاطر األعمال مما يجعل المالك يتجهون إلى االستئثار بأرباح الشركة دون
مشاركة الدائنين ،وبالتالي تنخفض نسبة الديون إلى حقوق الملكية.
الم َّ
عدل=  ،0.001وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %0.1من التغير في نسبة الديون إلى حقوق الملكية (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة
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تطبيق أسلوب التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،-0.166 = Tوالقيمة
االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.869وهي أكبر من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على عدم وجود
أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب
التفكير الرشيد ونسبة الديون إلى حقوق الملكية ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
Y = 2.334 -0.082x
جدول رقم ( :)5.12نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط

أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية

متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

2.334

1.293

0.204

-0.166

0.869

معامل التحديد

0.001

المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

-0.082
Y = 2.334 -0.082x
0.027

وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية األولى ،وعليه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة الديون إلى حقوق
الملكية عند مستوى داللة .0.05
.10

اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة

تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة
حقوق المالكين إلى األصول الثابتة".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة حقوق المالكين إلى األصول الثابتة ،ويوضح الجدول
رقم ( )5.13أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة حقوق المالكين إلى األصول الثابتة طردية،
مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية
بين درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة
حقوق المالكين إلى األصول الثابتة .وتؤكد هذه العالقة الطردية ماتم استنتاجة من أن دور أساليب
المحاسبة الرشيدة في جعل المستالمالك أكثر ميوالً لتمويل نشاطات الشركة وتمويل أصولها الثابتة مما
يزيد من نسبة حقوق الملكية إلى األصول الثابتة.
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جدول رقم ( :)5.13نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط حقوق المالكين إلى األصول الثابتة

متوسط حقوق المالكين إلى األصول الثابتة
المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

0.534

2.079

0.044

2.461

0.018

معامل التحديد

0.134

0.172
Y = 0.534 + 0.172x
0.360

الم َّ
عدل=  ،0.134وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ

 %13.4من التغير في نسبة حقوق المالكين إلى األصول الثابتة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل
درجة تطبيق أسلوب التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،2.461 = Tوالقيمة
االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.018وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود أثر
ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب
التفكير الرشيد ونسبة حقوق المالكين إلى األصول الثابتة ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
Y = 0.534 + 0.172x
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة حقوق المالكين
إلى األصول الثابتة عند مستوى داللة .0.05
 2.2الفرضية الرئيسة السادسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسب السوق.

الختبار هذه الفرضي ة تم تقسيمها إلى عدد من الفرضيات الفرعية واختبارها فيما يلي:
.11

اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة

تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة
القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ،ويوضح الجدول رقم
( )5.14أن العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية طردية،
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مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أكبر من  ،0.05مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة
احصائية بين درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير
الرشيد ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية .ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية 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 للشركة ،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 رقم ( :)5.14نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط

أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

متوسط القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

0.664

2.730

0.009

1.425

0.162

معامل التحديد

0.049

0.094
Y = 0.664+ 0.094x
0.222

الم َّ
عدل=  ،0.049وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %4.9من التغير في نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل
درجة تطبيق أسلوب التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،1.425 = Tوالقيمة
االحتمالية ( ).Sigتساوي  0.162وهي أكبر من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على عدم وجود
أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب
التفكير الرشيد ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
Y = 0.664+ 0.094x
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية األولى ،وعليه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة القيمة السوقية
إلى القيمة الدفترية عند مستوى داللة .0.05
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.12

اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة

تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة
عائد التوزيع".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة عائد التوزيع ،ويوضح الجدول رقم ( )5.15أن العالقة
موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة عائد التوزيع طردية ،مستوى الداللة االحصائية لمعامل االرتباط
أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطبيق شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة عائد التوزيع .ويمكن إرجاع هذه العالقة
الطردية إلى دور المحاسبة الرشيدة في تخفيض التكاليف من وتحسين الجودة األمر الذي أدى إلى
زيادة الربحية ،وفي ظل عدم حاجة الشركة إلى السيولة النقدية نتيجة اعتماد الشركة على شراء ما
تحتاجه من المواد الخام بالوقت المحدد والمناسب وتوفير غالبية متطلبات العمل في وقت االحتياج
إليها ،من شأنه توفر االمكانات لدى الشركة لتوزيع األرباح النقدية.
جدول رقم ( :)4.13نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط عائد التوزيع

متوسط عائد التوزيع

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-0.047

-1.025

0.312

2.331

0.025

معامل التحديد

0.122

المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

0.029
Y = -0.047 + 0.029 x
0.350

الم َّ
عدل=  ،0.122وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %12.2من التغير في نسبة عائد التوزيع (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطبيق أسلوب
التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،2.331 = Tوالقيمة االحتمالية ().Sig
تساوي  0.025وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية
لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة
عائد التوزيع ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
Y = -0.047 + 0.029 x
92

وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة عائد التوزيع عند
مستوى داللة .0.05
.13

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على " :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة

تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة
عائد السهم العادي".
استخدام تحليل االرتباط بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة عائد السهم العادي ،ويوضح الجدول رقم ( )5.16أن
العالقة موجبة مما يعني أن العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة عائد السهم العادي طردية ،مستوى الداللة االحصائية
لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05مما يعني وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطبيق شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة عائد السهم العادي.
ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية تحسين صنع القرار وزيادة دقته وقابليته للتنفيذ؛ األمر الذي يعزز
الميزة التنافسية وبالتالي زيادة الربحية ومتوسط عائد السهم ،وتتفق هذه النتيجة مع
دراسة( )Frances&Jim,2005ودراسة(السبعاوي ،الطائي )2012،التي أكدت وجود عالقة موجبة
بين مرتكزات التصنيع الرشيق مجتمعة والميزة التنافسية..
جدول رقم ( :)5.16نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط
أل ثر تطبيق أسلوب التفكير الرشيد على متوسط عائد السهم العادي

متوسط عائد السهم العادي
المقدار الثابت
تطبيق أسلوب التفكير الرشيد
معامل االرتباط

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

-0.584

-1.368

0.173

1.982

0.05

معامل التحديد

0.092

0.226
Y = -0.584 + 0.226x
0.303

الم َّ
عدل=  ،0.092وهذا يعني أن
ومن خالل نتائج تحليل االنحدار يتضح أن معامل التحديد ُ
 %9.2من التغير في نسبة عائد السهم العادي (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل درجة تطبيق
أسلوب التفكير الرشيد (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،1.982 = Tوالقيمة االحتمالية
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( ).Sigتساوي  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة
إحصائية لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد
ونسبة عائد السهم العادي ،وذلك وفق معادلة االنحدار التالية:
Y = -0.584 + 0.226x
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الثالثة ،وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة عائد السهم
العادي عند مستوى داللة .0.05
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
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 1.1النتائج
بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات فإنه
يمكن الخروج بالنتائج التالية:
 .1تمارس شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين أسلوب التفكير الرشيد بدرجة
متوسطة تصل إلى ( )%70.46كما أظهرت الدراسة أن قطاع البنوك هو األكثر تطبقًا لهذا
االسلوب مقارنة بباقي القطاعات.
 .2العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة السيولة هي عالقة عكسية ،نتيجة اعتماد الشركة على شراء ما
تحتاجه من المواد الخام بالوقت المحدد والمناسب وتوفير غالبية متطلبات العمل في وقت
االحتياج إليها ،مما يخفض من حاجة الشركة إلى االحتفاظ بسيولة كبيرة .إال أن مستوى
الداللة االحصائية لمعامل االرتباط أكبر من  ،0.05مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة
احصائية بين درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب
التفكير الرشيد ونسبة السيولة.
 .3تطبيق محاسبة الترشيد يدعم مؤشرات استم اررية الشركات ،وارتفاع معدالت النمو في الشركة،
مما أظهر وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطبيق شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة رأس المال العامل.
 .4العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألسلوب التفكير الرشيد ومعدل دوران األصول الثابتة طردية ،ذات داللة احصائية إال أن
العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألسلوب التفكير الرشيد ومعدل دوران األصول المتداولة عكسية ،وغير دالة احصائيًا.
 .5يوجد أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب ال تفكير الرشيد على نسب الربحية سواء (نسبة هامش الدخل التشغيلي ،نسبة
هامش صافي الربح ،أو نسبة العائد على األصول).
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 .6العالقة بين كل من درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة الديون إلى حقوق الملكية عكسية ،إال أن العالقة ليست ذات
داللة احصائية .بينما العالقة بين درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد ونسبة حقوق المالكين إلى األصول الثابتة طردية ،وذات داللة
احصائية.
 .7رغم عدم أثر ذو داللة إحصائي لدرجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد على نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ،إال أن النتائج
أظهرت وجود عالقة ذات داللة احصائية بين درجة تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين ألسلوب التفكير الرشيد وكل من نسبة عائد التوزيع ،وعائد السهم.
 1.2التوصيات
بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يقدم الباحث التوصيات التالية:
 .1قيام الشركة باالستفادة من مزايا محاسبة الترشيد في تحسين مؤشرات استم اررية الشركة،
كالربحية والقدرة على سداد االلتزامات ،وأن تبحث الشركات في نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات من أجل تحقيق ميزة تنافسية في بيئة العمل.
 .2ضرورة قيام الشركات بتمكين مهارات وخبرات مديريها الماليين عبر إطالعهم على تجارب
الشركات الموجودة في دول أخرى تطبق مداخل التفكير الرشيد ،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.
 .3ضرورة التوجه التدريجي لتطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد ،واالستفادة من مزاياه المتعددة،
ال عن تخفيض الفاقد ،وتحقيق الجودة.
وكذا نشر ثقافة ترشيد الفاقد؛ ليصبح كل موظف مسؤو ً
مع توفير مقومات تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة لتمكين عملية استبدال نظم اإلنتاج
(التقليدية) بنظام اإلنتاج الرشيق لتقليل الهدر في الموارد االقتصادية ،ودعم تكاليف تدفق
القيمة كأساس العتماد وتطبيق المحاسبة الرشيقة.
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 .4أهمية تبني ثقافة االهتمام بالزبون من قبل الشركات الفلسطينية قبل االهتمام 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 ،وامكانية تطبيقها
منهجًا وطريقة عمل.
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جـــــــامعـــة األزهـــــــــــــر -غــــــــــــــزة
عمــــــــــادة الدراســـــــــات العليـــــــــا
كليــــة االقتصـاد والعـلوم االدارية
قســــــــــــــــــــم المحــــــــــــــاسبـــــــــــــــــة
الملحق رقم ( )1أ

قائمة استقصاء
األستاذ الدكتور .............................../المحترم.
تحية طيبة وبعد,,,

بقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " مدى تطبيق أسلوب التفكري الرشيد وأثره على األداء املايل يف الشركات
املدرجة يف بورصة فلسطني " ويتطلب القيام هبذه الدراسة عينة من املدراء املاليني يف الشركات املسامهة
املدرجة يف بورصة فلسطني , ,لذلك يسرين مسامهتكم يف هذه الدراسة من خالل اإلجابة على فقرات قائمة
االستقصاء ,وإعادته للباحث يف أقرب فرصة ممكنة ,حىت يتسىن حتليل هذه اإلجابات واليت متثل يف رأى
الباحث أحد الدعامات األساسية إلثراء البحث ,وما يسفر عنه من نتائج ,مع العلم بأن مجيع البيانات
سوف حتظى بالسرية التامة ,ويتم اإلفصاح عن البيانات املستقاة من قائمة االستقصاء يف شكل إمجايل ,ال
تكشف عن اسم القائم باإلجابة عليها.

الباحث
توفيق جهاد عاشور

أ

البيانات الشخصية:
أرجو التكرم بوضع إشارة ( )/مقابل اإلجابة اليت تراها مناسبة:
 .2القطاع الذي تنتمي له الشركة
) قطاع اخلدمات (
(

) قطاع التأمني

(

) قطاع البنوك

) قطاع االستثمار

(

) قطاع الصناعة

(

 .1رأس المال المدفوع للشركة
(

(

)  15مليون فما دون

(

)  30_16مليون

) 45_31

مليون
(

(

)  60_46مليون

) أكرب من  60مليون

 .2المستوى التعليمي
(

) دبلوم

(

) بكالوريوس

(

) ماجستري

(

) دكتوراه

) دبلوم عايل

(

 .2سنوات الخبرة
(

)  5سنوات فما دون

) من  10-6سنوات

(

سنة
(

) من  20-16سنة

(

) أكثر من  20سنة


ب

(

) من 15-11

الرقم

الفقرة

اقل من

1%-

21%-

41%-

61%-

81%-

1%

20%

40%

60%

80%

100%

مدى تطبيق أسلوب التفكير الرشيد في الشركة
1
2
3
4
5
6

يوجد لدى الشركة معرفة كافية بأسلوب التفكير
الرشيد
يسهل توافر الكفاءات العلمية المتخصصة تطبيق
أسلوب التفكير الرشيد
تهتم الشركة بآراء العمالء عند تقديم خدمات /
منتجات جديدة
تقوم الشركة بدراسة دورية لطبيعة السوق للتعرف
على حاجات ورغبات المستهلكين
تعمل الشركة على إيصال خدماتها  /منتجاتها إلى
العميل في المكان والوقت المناسبين
تعمل الشركة على مساهمة عمالءها في عملية
تصميم وابتكار منتجات /خدمات جديدة

7

تمتلك الشركة قاعدة بيانات عن عمالئها

8

يتم إظهار االهتمام بمطالب واحتياجات العمالء

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

تصنف اآلالت  /مكاتب الخدمة على هيئة خاليا
تصنيع ارتباطا ً بنوعية المنتجات /الخدمة
ترتيب اآلالت أو مكاتب الخدمة بطريقة تسمح
باالستغالل األمثل لمساحة العمل
تطبق الشركة نظام تكاليف يوفر معلومات دقيقة عن
تكلفة المنتجات  /الخدمات
لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة التي تضيف
قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة
تقوم الشركة بالتخلص من األنشطة التي ال تضيف
قيمة
لدى الشركة القدرة على حصركافة األنشطة التي
تستهلك مواردها
تراعي الشركة التحديد األمثل لألنشطة ومسببات
التكلفة لكل نشاط
تهتم الشركة بترشيد التكاليف من خالل الرقابة
المستمرة
يتم العمل على استغالل الوقت المتاح بشكل أمثل
لتقليل الهدر في الوقت
تقوم الشركة بتنظيم إدارة الوقت الداء العمل
تسعى الشركة للتخلص من الفاقد أو الهدر في
الموارد
لدى الشركة فريق عمل تعاوني ويكون مسئوال عن
تنفيذ المهام مع تنسيق أنشطتهم من اجل اإلبقاء على
التدفق السلس للعمليات
تتعاقد الشركة مع الموردين الموثوق بهم


ت

الرقم

الفقرة

22

توفر الشركة غالبية متطلبات العمل في وقت
االحتياج إليها
تحرص الشركة على التحسين المستمر على نظام
اإلنتاج والخدمة من أجل تحسين الجودة
يوجد في الشركة إدارة متخصصة للرقابة على جودة
الخدمات  /المنتجات المقدمة للعميل
يتم تأهيل وتدريب العاملين على أساليب ضبط الجودة

26

يوجد في الشركة نظام رقابي يشتمل على إجراءات
رقابية وتصحيحية
يتم تقديم منتجات  /خدمات جديدة من أجل استخدام
الموارد المحلية بأقصى طاقة ممكنة
يتم استغالل الموارد واإلمكانيات المتاحة بأليات
تمكن من تحقيق أرباح فوق المستوى العام
تمتلك الشركة قسم مستقل للبحث والتطوير

23
24
25

27
28
29

اقل من

1%-

21%-

41%-

61%-

81%-

1%

20%

40%

60%

80%

100%


ث

الملحق رقم ()2
قائمة بأسماء أعضاء لجنة تحكيم اإلستبانة
م

اسم المحكم

الدرجة العلمية  -مكان العمل

1

أ.د .سالم حلس

أستاذ المحاسبة بالجامعة اإلسالمية

2

أ.د .علي شاهين

أستاذ المحاسبة بالجامعة اإلسالمية

3

أ.د .ماهر ضرغام

أستاذ المحاسبة بالجامعة اإلسالمية

4

أ.د .حمدي زعرب

أستاذ المحاسبة بالجامعة اإلسالمية

5

أ .د .علي النعامي

أستاذ المحاسبة بجامعة األزهر

6

د .شادي التلباني

أستاذ اإلحصاء المشارك بجامعة األزهر

7

د .اسكندر نشوان

أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة األقصى

8

د .صبري مشتهى

أستاذ المحاسبة المشارك جامعة القدس المفتوحة

9

د .مدحت وادي

أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة فلسطين


ج

