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املستخلص:

اشتداد المنافسة بين الشركات كافة وعمى مختمف المستويات أصبح الزماً عمى كل شركة ضرورة العملل

عمى االستمرار في التحسين ألدائها لكي تستطيع مواجهة تمك المنافسة والبقاء في السوق .ألجل تحقيق ذللك
البللد ان تعتمللد الشللركة عمللى معمومللات محاسللبية اكمللر دقللة وملءمللة وتقللدم فللي الوقللت المناسلل

استخدامها في التخطيط واتخاذ القرار.

ل للرض

لذا البد من وجود نظم معمومات تسلاعد االدارة عملى التطلوير والتحسلين المسلتمر ألداء الشلركات بشلكل

عام وهذا ما تحتاجه الشركات االردنية خصوصاً بعد دخول االردن مجلال االقتصلاد الحلر .لقلد تلم اختيلار نظلام

االدارة عملللى اسلللاس االنشلللطة ونظلللام الموازنلللات المعلللدة عملللى اسلللاس االنشلللطة كلللادوات لمتحسلللين والتطلللوير

المسللللتمرين الداء الشللللركات الصللللناعية المسللللاهمة العامللللة االردنيللللة المدرجللللة فللللي سللللوق عمللللان المللللالي

( بورصة عمان المالية).

لعل اهم النتائج التي توصمت الدراسة لها هي ان الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية تمتمك

المقومات األساسية اللزمة لتطبيق كل من نظلامي الموازنلات واادارة عملى أسلاس األنشلطة كملا تمتملك نظلم

تساعد عمى تطبيلق نظلامي الموازنلات واادارة المبنيلان عملى أسلاس األنشلطة .اال انله ال يتوفرللديها كلاد ارً لديله
إطللللع كل ن
للاف عملللى نظلللامي الموازنلللات واادارة المبنيلللان عملللى أسلللاس األنشلللطة وان معظلللم ادارات الشلللركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية كانت مقتنعة بمزايا نظام اادارة عمى أساس األنشط.

املصطلحاث الرئٍسٍت للبحث /نظم المحاسبة االدارية الحديمة  -لتحسين االداء المستمر

لمشركات الصناعية تقييم االداء المستمر.

جملة العلوم
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املقذهت

ى
منللذ دخللول العللالم فللي مرحمللة العولمللة اشللتدت المنافسللة بللين الشللركات فكصللبح الزملاً عمللى كللل شللركة

ضرورة التحسين المستمر ألدائها كيما تستطيع مواجهة المنافسة والبقاء فلي السلوق .وألجلل تحقيلق ذللك البلد
ان تعتمللد الشللركة عمللى معمومللات محاسللبية صللحيحة وفللي الوقللت المناسل

ل للرض اسللتخدامها فللي التخطلليط

واتخاذ القرار.

ان تطور نظم المحاسبة خاصة االدارية والتكاليفية منها سلاعد فلي ظهلور ملا يعلرف بلاالدارة عملى

معموماته في اعلداد
اساس االنشطة الذي ُيعد نموذجاً لتحميل االنشطة االدارية بهدف تقميل التكاليف واستخدام
ُ
الموازنللات .االمللر الللذي اسللتمزم ايضللا وجللود نظللام موازنللات معتمللداً عمللى نمللوذج ادارة االنشللطة فكللان نظللام

المعدة عمى اساس األقسام او المنتجلات وفقلا للسلمو التقميلدي
المعدة عمى اساس االنشطة وليس ُ
الموازنات ُ
في اعداد الموازنات.

نظل ار الهميللة كللل مللن نظللامي الموازنللات واالدارة المبنيللان عمللى اسللاس االنشللطة فللي اي شللركة بشللكل

عام وفي الشركات االردنية بشكل خاص .فمقد جاء هذا البحث لبيان كيفيلة مسلاهمتهما فلي التطلوير المسلتمر
للداء.

اهذاف البحث

يمكن تمخيص اهداف البحث بمايمي:

 تقييم اسمو اعداد الموازنات المتبع حاليا في الشركات الصناعية المساهمة العاملة االردنيلة لمعرفلة فاعميتله
في التطوير المستمر ألداء الشركة.

 دراسة نظامي الموازنات و االدارة المبنيان عمى اساس اال نشلطة لمعرفلة فاعميتهلا فلي التطلوير المسلتمر ألداء
الشركة.

 معرفة معوقات تنفيذ نظامي الموازنات واالدارة عمى اساس االنشطة ككدوات لمتطوير المستمر لألداء.

هشكلت البحث

بما ان الهدف االساس من البحث هو التعرف عن مدى امكانيلة تطبيلق نظلام الموازنلات المعلدة عملى

اساس االنشطة ونظام االدارة عمى اساس االنشطة بهلدف التطلوير المسلتمر ألداء هلذش الشلركات فانله سلوف
يتم األجابة عمى مجموعة من االسئمة االتية والتي تعبر عن مشكمة البحث:

 مللدى نجللاح نظللام الموازنللات التقميللدي المسللتخدم فللي الشللركات الصللناعية المسللاهمة االردنيللة كللكداة لمتطللوير
المستمر ألداء الشركة؟
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ى
اساس االنشطة وسيمة جيدة ومناسبة لتحقيق التطلوير لللداء
 هل يوفر كل من نظامي الموازنات واالدارة عمى
ى
وبشكل مستمر في الشركات عينة البحث؟
 هل تتوفر في الشركات الصناعية المسلاهمة العاملة االردنيلة المقوملات االساسلية والضلرورية لتطبيلق نظلامي
الموازنات واالدارة عمى اساس االنشطة؟

فرضٍاث البحث

استندت البحث عمى ملث فرضيات نفي (عدمية) رئيسية هي :

الفرضٍت األوىل : H01

حاليا في الشركات الصلناعية المسلاهمة العاملة األردنيلة أداة مناسلبة
ال يعتبر نظام الموازنات التقميدي المطبق ً
لمتطوير المستمر ألداء الشركات.
الفرضٍت الثاًٍت : H02

ال يعتبللر كللل مللن نظللامي الموازنللات واادارة المبنيللان عمللى االنشللطة وسلليمة مناسللبة لمتطللوير المسللتمر ألداء

الشركات.

الفرضٍت الثالثت : H03

ال تمتمك الشلركات الصلناعية المسلاهمة العاملة األردنيلة المقوملات األساسلية اللزملة لتطبيلق كلل ملن نظلامي

الموازنات واادارة المبنيان عمى االنشطة.

عٌٍت البحث

لقد تكون مجتمع البحلث ملن جميلع الشلركات الصلناعية العاملة المسلاهمة االردنيلة المدرجلة فلي بورصلة

عمان في نهاية سنة  1003وكان عدد الشركات ( )66شركة .تم توزيع االستبانه عمى جميع المجتملع وتلم

اسللترداد ( )66اسللتبانة صللالحة وتعللادل اكمللر مللن  %30مللن مجتمللع البحللث وهللي نسللبة مقبولللة ال لراض
البحث .كما سيتم جمع البيانات من مصدرين رئيسين هما:

 البيانات المانوية التي تتممل بالمراجع والدوريات االدبية المتعمقة بالجان النظري بالموضوع.

 البيانات الرئيسية التي تم جمعها من خلل استبانة صممت لهذا ال لرض وتلم تحميلل البيانلات بشلكميه التحميلل
الوصفي واالسمو االحصائي.
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اجلاًب الٌظري
ً
اوال ً -ظام املوازًاث

ى
ى

ان نظللام الموازنللات يقللوم عمللى اسللاس وضللع جللداول لتجميللع الم لوارد االزمللة لتنفيللذ برنللامج معللين

متضلمناً ايضلاً جلدول زمنلي لتنفيلذ ذللك البرنلامج وتعتبلر الموازنلات وسليمة ملن الوسلائل الفاعملة فلي التخطلليط

واالدارة والتنسيق والتواصل بين اقسام وانشطة الشركة كما تُعد من االدوات الرئيسية لتحفيلز الملوظفين وتقيليم
االداء وتعتبر الموازنات من احد مظاهر نجاح الشركة.
لقد عرفت الموازنة بعدة تعاريف منها عمى سبيل الممال وليس الحصر:

 "تعبيللر كم لي لخطللة مفترضللة توضللع مللن قبللل االدارة لفتللرة معينللة وتنسلليق النشللاطات لتحقيللق هللذش الخطللة
وعادة تضم بيانات مالية و ير مالية" (.) Horngren et al 2006,p.181

 "خطلللة مفصلللمة معبلللر عنهلللا بشلللكل كملللي تحلللدد كيفيلللة الحصلللول عملللى الملللوارد واسلللتخدامها ضلللمن فتلللرة
معينة"(.) Hilton,2002,p.370

 "عبللارة عللن خطللة ماليللة وكميللة ت طللي اوجللة النشللاطات المختمفللة لموحللدة االقتصللادية لفتللرة ماليللة مسللتقبمية"
(ابو نصار  1002ص .)301

لذا يمكننا القول ان الموازنة هي (( ترجمة مالية لخطط الشلركة فلي اسلتخدام مواردهلا المتاحلة لفتلرة مسلتقبمية

محددة تكفل للدارة القيام بوظيفة التخطيط والرقابة والتنسيق والتحفيز وتقييم االداء)).

ُيعد التحميل االستراتيجي االساس لكل انواع التخطيط سواء كان تخطيط طويل االجل ام قصير االجل
وهذش الخطط هي التلي تقلود بالنتيجلة اللى اعلداد الموازنلات ويكلون عملل الموازنلات بتجزئلة خطلط الشلركة اللى

فت لرات طويمللة او قصلليرة االجللل .كمللا تسللتخدم الموازنللات كاسللمو لمتنبللؤ بالمسللتقبل لتحديللد النتللائج المتوقعللة
لتحديللد اسللمو االداء المسللتهدف مللن قبللل الشللركة(  .) p.17 1003 and Baker Baleوتقسللم الخطللط

بشكل عام الى (-:) Arnold, 1990,p.278 & Hope

 خطط تش يمية قصيرة االجل ترتبط بتحقيق اهداف مرحمية

 خطط ادارية وهي خطط تكتيكية تهتم بهيكمية الشركة وتحديد مستوى االداء الملئم النجاز المهام االدارية.

 خطط استراتيجية تهتم بالتطوير طويل االجلل ألسلتراتيجية الشلركة وتكلون ذات خطلوط عريضلة االتجلاش للرؤى
الشركة.

بعد عممية التخطيط تكتي عممية التنسليق وهلي عمميلة خملق المواءملة بلين كافلة عواملل مت يلرات االنتلاج

واقسام الشركة بالشكل الذي يمكن من تحقيق االهداف .والموازنلة تسلعى لمتوفيلق بلين مختملف قل اررات الشلركة

لما هو في مصمحة الشركة ذاتها بدالً من مصمحة كل قسم عمى حدة.
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بما ان العممية االداريلة معقلدة لملا تنطلوي عميلة ىملن انجلاز االهلداف بواسلطة االفلراد وتحلت ظلروف بيئيلة
مختمفة و مت يرة لذلك تحتلاج االدارة فلي ذللك اللى ى االتصلال بشلكل كفلؤ لكلي تتككلد ملن توصليل تملك االهلداف

والخطط والبرامج لكل افراد الشركة .بذلك سوف تضمن الشركة ان يقوم االفراد بمسؤولياتهم في تنفيلذ الموازنلة

وملللللن خللللللل الموازنلللللة ايضلللللا تتواصلللللل االدارة العميلللللا ملللللع االدارة التشللللل يمية لتحديلللللد ملللللا تتوقعلللللة منهلللللا

( .) Drury, 2006,p.427

كمللا تسللاهم الموازنللة فللي الرقابللة عمللى كللل االنشللطة وتحديللد المسللوؤل عنهللا وتسللاعد االدارة فللي معرفللة

االنحرافات والفروقات من خلل المقارنة لمنتائج المتحققة مع المخطط ولكل نشاط ملن انشلطة الشلركة خاصلة

تمك المتعمق باالنفاق .ان عممية الرقابة تمحق بعممية التخطيط وتتكون من ملث خطوات هي:

 تسجيل االداء الفعمي

 مقارنة االداء الفعمي مع االداء المتوقع
 الت ذية العكسية ( المرتجعة)

باالضللافة الللى ذلللك ان اداء االدارات البللا مللا يقلليم بقيللاس مللدى نجاحهللا فللي تحقيللق الموازنللة كمللا ان

بعض الشركات تمنح مكافكتها عمى اساس قابمية الموظفين فلي تحقيلق الهلدف المحلدد فلي فتلرة الموازنلة مملا
يجعل الموازنة وسيمة فعالة لتطوير االداء.

في عقد الممانينات من القرن الماضي اصبحت محددات نظام التكاليف التمقيدي اوسع واكمر انتشلا ارً

وتللم اسللتخدام نطللام التكللاليف المبنللي عمللى اسللاس االنشللطة ومللن النتللائج التللي حققهللا هللو اسللتخدام بيانللات
المعلدة عملى اسلاس
التكاليف والمعمومات المحاسبية بحيث طور نظام الموازنات التقميدي اللى نظلام الموازنلات ُ
االنشطة الذي استفادة من دقة نظام التكاليف المبني عمى االنشطة في احتسا تكمفلة االشلياء لتخطليط أداء
المعدة عمى اساس االنشطة عمى انها " تقنية
الشركة في فترة مقبمة وتحديد كفاءة أداءها .وقد عرفت الموازنة ُ
تسمح لمشركة بفهم هيكل تكاليفها بشكل اوضح وتركز عمى االنشطة التي تضيف قيمة كما تعمل عمى زيلادة

دقة التنبؤ ببنود الموازنة" ( .)www.fsn.co.uk/index

ُ
املوازًت املعذة على اساس االًشطت

ان نظام الموازنات التقميلدي قلائم عملى عمميلة المفاوضلات ملا بلين ادارة الشلركة و روؤسلاء االقسلام حلول

قدرة كل قسم في الحصول عملى اكبلر قلدر ملن ملوارد الشلركة .وتسلعى االدارة عملى زيلادة الرقابلة عملى االنفلاق
لهذش اال قسام بذلك فان الموازنة لمسنة القادمة ماهي االَ خطوط عريضة مستندة عمى موازنلة السلنة الماضلية
مع زيادة ( او نقصان) وبنس متفاوتة حس نتيجة المفاوضات ما بين المدراء ورؤساء االقسام.

المعدة عمى اساس االنشطة تقدم فرصة لممناقشة المبنية عمى الحقائق وتقمل من اي نفلوذ سلواء
بينما الموازنة ُ
المعلدة عملى اسلاس االنشلطة بنجلاح
من االدارة او من روؤساء االقسام وقدراتهم عمى التفاوض .وعندما تطبق الموازنة ُ
سللوف تم للي مفهللوم التكللاليف المابتللة الن نظللام الموازنللات ال تعمللل عمللى التنبللؤ باالنشللطة يللر المباشللرة عمللى اسللاس
مستوى نشاط مابلت بلل عملى اسلاس مسلتوى القلدرة االسلتيعابية لكلل نشلاط ملن االنشلطة يلر المباشلرة وعلدد موجهلات

الكمفة (  ) p.21 1003 and Baker Baleومن مم تحدد نسبة التحميل وتقدير التكاليف المابتة.
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ان آلية عمل الموازنات المعدة عمى اساس اال ى
نشطة هو تطبيق معكوس لعمل نظام التكاليف المبني عملى
ُ
ى
اساس االنشطة وتتمخص الخطوات بما يمي ( ) Cooper,1999.p.529-30

 تقدير االنتاج المتوقع وحجم ومزيج المبيعات لمفترة المقبمة.
 التنبؤ بالطم عمى انشطة الشركة.

 حسا الطم عمى الموارد ألداء انشطة الشركة.
 تحديد الموارد الفعمية المتوفرة لمقابمة ذلك الطم .
 تحديد الطاقة االستيعابية لألنشطة.

ولعل الشكل رقم ( )2يوضح ذلك ( ) 226 .Kaplan, 1998,p & Cooper

نظام التكاليف الوبني على أساس األنشطة

نظام الوىازنات الوبني على أساس األنشطة

الموارد

الموارد

موجه المورد

موجه المورد

األنشطة

األنشطة

موجه الكلفة

موجه الكلفة

منتج  1منتج 2

منتج 3

منتج  1منتج  2منتج3

شكل رقم ( )2آلية عمل نظام التكاليف المبني عمى االنشطة والموازنات المعدة عمى االنشطة
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى

ُ

ى
ى

استخذام املوازًت املعذة على اساس االًشطت:

تتطم الموازنة التقميدية ت يرات عديدة كي تصبح أداة فعالة لزيادة كفاءة أداء الشركة " نظام اادارة

عمى أساس األنشطة التش يمية " أي است لل قلدرة األنشلطة بكفضلل طريقلة ممكنلة وذللك علن طريلق اسلتخدام

األنشطة ككساس لبناء الموازنة بحيث يكون لها المقدرة عمى ت يير الطم عمى األنشلطة "نظلام اادارة عملى

أسلللاس األنشلللطة االسلللتراتيجية" وذللللك علللن طريلللق اسلللتخدام األنشلللطة ككسلللاس التخلللاذ القللل اررات االسلللتراتيجية

كالتسعير وتصميم المنتج وتطويرش وعلقة الشركة مع العملء والموردين  .بحيث تصلبح قلادرة عملى تخفليض
تكاليف األنشلطة وتقميلل بعلض األنشلطة يلر المباشلرة كفحلص الجلودة ومناوللة الملواد هلذان التطلويران ملن
الممكن أن يكم ار عمى الطم عمى الموارد والقدرة الفعمية لألنشطة والقدرة ااستيعابية لشر كة من الموارد ملن

خلل ت يير التقديرات المطموبة من عدد موجهلات تكمفلة األنشلطة وت ييلر العلقلة بلين أداء األنشلطة والملوارد
المطموبة لهذش األنشطة.

عنللد اعتمللاد الموازنللة المعللدة عمللى أسللاس األنشللطة فللان المسللتخدم لمموازنللة ممكللن أن يسللتخدم أرقللام

الموازنة لعمل نظلام التكلاليف عملى أسلاس األنشلطة بالطريقلة التقميديلة كونله تلم احتسلابه عنلد إعلداد الموازنلة
المعدة عمى أساس األنشطة وهذا المعدل المقدر يمكن استخدامة في عدة أوجه منها نظام اادارة عمى أساس

األنشطة لمتطوير المستمر ألداء الشركة.

وفللي التطبيللق العممللي إن الموازنللة المعللدة عمللى أسللاس األنشللطة ليسللت سللهمة التطبيللق ألنلله عمللى

الشركة -عمى سبيل الممال  -تحديد تفاصيل أكمر عن الكيفية التى سليتم بهلا التصلنيع وكيفيلة حلدوث عمميلة
البيع وفهم ماهية كفاءة أداء األنشطة( .) P.533 2999 R Cooper

نظام االدارة عمى اساس االنشطة:

ان التطلللورات التلللي طلللرأت عملللى هيكميلللة البيئلللة االقتصلللادية خاصلللة فلللي حجلللم االنتلللاج الت يلللر فلللي

تكنولوجيا االنتاج وهيكل التكاليف كل هذش العواملل املرت عملى نظلم التكلاليف ولعلل فكلرة تحميلل االنشلطة اهلم
تمك الت يرات .فقد ادت الى نشؤ نظام التكاليف المبني عمى االنشطة الذي وفر قاعدة بيانات كبيرة ودقيقلة علن

احتسللا تكللاليف السللمع والخللدمات واصللبحت هللذش المعمومللات اكمللر مفيللدة التخللاذ الفقل اررات ومنلله نشللكت فكللرة
االدارة عمللى اسللاس االنشللطة الللذي اعتمللد عمللى تحميللل مخرجللات نظللام التكللاليف .فنظللام االدارة عمللى اسللاس

االنشطة ُيحسن من الق اررات المتخذة من قبل الشلركة العتملادشُ عملى بيانلات دقيقلة ويسلاعد عملى انجلاز العملل
باقل قدر ممكن من استخدام لمموارد ومن مم باقل تكمفة ويحقق نظام االدارة عمى اساس االنشطة اهدافه من
خلل نظامين :نظام االدارة عمى اساس االنشطة التش يمي ونظام االدارة عمى اسلاس االسلتراتيجي .ولقلد علرف
نظام االدارة عملى اسلاس االنشلطة عملى انله " ادارة ورقابلة أداء المشلروع باسلتخدام معموملات النشلاط كوسلائل

اساسية لدعم القرار" ( .)Hixon,1995,p.30
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى
ى
التشغٍلً:
ًظام االدارة على اساس االًشطت

ويقصد به مجموعة ااجراءات التلي تعملل عملى رفلع كفلاءة األداء وتزيلد ملن مسلتوى اسلتخدام القلدرة

ير المست مة لمنشاط وتخفيض التكاليف حيلث يؤخلذ الطمل عملى األنشلطة كملا هلو ويتم الوفلاء بهلذا الطمل

باستخدام أقل الموارد التش يمية المادية والبشرية منها.

تكللون خط لوات تطبيللق نظللام اادارة عمللى أسللاس األنشللطة بااضللافة إلللى الخط لوات اللزمللة لتطبيللق نظللام

التكاليف عمى أساس األنشطة كاآلتي p.240 2991 Atkinson & Kaplan((:

 وضع خارطة العمميات لتحديد كل نشاط.
 تحديد كمفة كل نشاط.

 تحديللد الفللرص أل لراض التحسللين (إعللادة هندسللة اال للاء والتحسللين المسللتمر لتحسللين أداء األنشللطة التللي
تضيف قيمة).

 وضع أولوية لمتحسين.

 توفير المبررات المالية لجهود إعادة الهندسة.
 تحديد ما الذي ينب ي عممه ال اء أو تخمين كمف النشاط.
 صنع الت يرات المطموبة.

 تتبع المنافع لمقارنتها مع التكاليف.

ًظام االدارة على اساس الٌشاط االسرتاتٍجً:

اساس عمل نظام االدارةعمى اساس االنشطة االستراتيجية هو ت ير مزيج انشطة الشركة ملن انشلطة

ذات تكللاليف عاليللة و يللر مربحللة الللى انشللطة اقللل تكمفللة واكمللر ربحيلة .ولعللل اهللم مللا يللؤمر هللذا النظللام عمللى

الق اررات المتعمقة بما يمي:

 التسعير :حيث هناك عدة عواملل تلؤمر عملى تسلعير المنتجلات سلواء العواملل الداخميلة او الخارجيلة فالتحديلد
الدقيق لتكمفة االنشطة والمنتجات من خلل نظام التكاليف المبني عمى االنشطة يسمح لللدارة بالمفاضلمة بلين
االنشطة ومن مم اختيار االنشطة ذات التكاليف االقل وتحديد تكلاليف المنلتج بشلكل ادق وملن ملم فلان عمميلة

التسعير سوف تصبح ادق واكمر كفاءة.

 العلقة مع العملء :تنظر الشركة اللى العمللء ملن منظلور تكلاليفي بحلت اي ملا هلي تكمفلة العميلل وملا هلو
هلللامش اللللربح المتحقلللق ملللن ذللللك العميلللل .ولقلللد حلللددت صلللفات العمللللء ذات التكلللاليف العاليلللة والمنخفضلللة

(  .) Cooper,1999,0.343وان نظللامي االدارة والتكللاليف عمللى اسللاس االنشللطة يللوف ار معمومللات وبيانللات
حقيقة عمى مقدار تكمفة كل عميل وهامش ربحه بحيث يسمح لمشركة في تحديد اي فئة من العمللء تريلد واي

هامش مساهمة تر

به.
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى
 العلقللة مللع المللوردين :العلقللة المتعاكسللة مللا بل ى
لين االدارة والمللوردين الخللتلف المصللالح والعوامللل الداخميللة
والخارجية حيث بعض العوامل الداخمية قد تؤمر عمى نتيجة هذا العلقة النه ليس السعر االقل هو الذي يحلدد

هذش العلقة بل التكاليف االقل هي االساس .وهناك انشطة في الشركة تؤمر عمى هذش العلقة كما موضلح فلي

الجدول رقم ()2

حيث تزيد هذش االنشطة من التكاليف .فتحديددها بشلكل دقيلق يسلمح لللدارة االختيلار بلين

الموردين االقل تكمفة ال االقل سع ارً ( .) Cooper,1999,p.346
أنشطة االقتناء
استلم المواد
فحص المواد
إرجاع المواد
مناولة المواد
تخزين المواد
طم المواد
جدول رقم ( : )2نماذج ألنشطة االقتناء
 تصللميم المنتجللات وتطويرها:عنللد تصللميم منللتج مللا تبللدأ الشللركة باعللداد الدراسللات والبحللوث عللن متطمبللات

المسللتهمكين واحتياجللاتهم مللن ذلللك المنللتج والتللي يمكللن تمبيتهللا بطللرق متعللددة ومختمفللة وبتكللاليف متنوعللة.
فتحديد تكمفة هذش المتطمبلات واالحتياجلات بشلكل دقيلق ملن خللل نظلام التكلاليف المبنلي عملى االنشلطة تكلون
االدارة قادرة عمى المفاضمة بين هذش الطرق المختمفة لتحديد ما هيلة المنتجلات االكملر ربحيلة وتمبلي متطمبلات

واحتياجات المستهمك.

العالقت ها بني ًظاهً االدارة واملوازًاث املبٌٍاى على اساس االًشطت:

يممللل نظللام اادارة عمللى أسللاس األنشللطة ق ل اررات اادارة التللي تسللتخدم معمومللات نظللام التكللاليف عمللى

أسللاس األنشللطة ارضللاء العملللء وتحسللين الربحيللة أمللا نظللام الموازنللات المعللدة عمللى أسللاس األ نشللطة هللو
التخطلليط لق ل اررات اادارة باسللتخدام معمومللات نظللام التكللاليف عمللى أسللاس األنشللطة ارضللاء الزبللون وتحسللين
الربحية ونلحظ من خلل التعريفات السابقه اشتراكهم في استخدام الية نظام التكاليف عمى أسلاس األنشلطة

ولتحميل العلقة بين هذين النظامين يج تحديد علقة كل نظام مع نظام التكاليف عمى أساس األنشطة.

يعمل نظام التكاليف عمى أسلاس األنشلطة إللى تحديلد الملوارد التلي اسلتخدمتها الشلركة وملن ملم توزيعهلا

عمى األنشطة ومن مم تحمل تكمفة هذش األنشلطة عملى المنتجلات علن طريلق اسلتخدام موجهلات الكمفلة لتحديلد

تكمفة المنتجات بدقة أما استخدام نظام التكاليف عمى أساس األنشطة في الموازنات يتم بتحديد حجم المبيعات
واانتاج المتوقع وتفاصيل عممية البيع واانتاج ومن مم تحديد عدد األنشطة المطموبة لتحقيق حجم اانتاج.
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ومللن مللم احتسللا تكمفللة هللذش األنشللطة ى
لتحديللد حجللم المللوارد التللي سللوف تسللتخدمها الشللركة فللي
ى
حيلث نلحلظ أن نظلام التكلاليف عملى أسلاس األنشلطة يبلدأ ملن
عممياتها ويفسر الشكل رقلم ( )2هلذش العلقلة
أعمى إلى أسفل بينما نظام الموازنات المعلد عملى أسلاس األنشلطة يبلدأ ملن أسلفل اللى أعملى فملن خللل هلذش

اآلليللة يمكللن تحديللد أهللداف هللذش األنظمللة فنظللام التكللاليف عمللى أسللاس األنشللطة يهللدف إل لى تحديللد تكللاليف
األنشطة أما نظام الموازنة المعدة عمى أسلاس األنشلطة يهلدف إللى اسلتخدام المعموملات الدقيقلة التلي يوفرهلا

نظام التكاليف عملى أسلاس األنشلطة لمتخطليط لكفلاءة أداء لعمميلة أنشلطة الشلركة ملن خللل تحسلين العلقلة

بين إنتاج المنتجات وأداء األنشطة وحجلم الملوارد اال زملة ألداء أنشلطة الشلركة فلي فتلرة معينلة أي أن هلدف
نظام الموازنات المعدة عمى أساس األنشطة هو زيادة كفاءة أداء الشركة.

أما العلقة بين نظام التكاليف عملى أسلاس األنشلطة ونظلام اادارة عملى أسلاس األنشلطة فلكن نظلام

التكلاليف عمللى أسللاس األنشلطة هللو نظللام لتحديلد ماهيللة تكمفلة األشلياء ؟ أو مللاذا تكمللف األشلياء ؟ مللن خلللل
تحديد الموارد المستخدمة فعميا وتوزيعها عمى األنشطة ومن مم عمى هلدف التكمفلة " السلمع و الخلدمات " أملا
نظام اادارة عمى أساس األنشطة فهو يبدأ بتحميل األنشطة ملن خللل تحديلد المبيعلات واألنشلطة الناتجلة علن

هذش المبيعات ومن مم تحديد تكاليف هذش األنشطة ومن مم تتم عممية تقييم األنشطة من خللل مقلاييس األداء
لتحديد لملاذا تكملف األشلياء و نلحلظ ملن خللل الشلكل ( )1أن الجانل العلامودي هلو لتحديلد تكلاليف السلمع
والخدمات أما الجان األفقي هو لتحميل لماذا كانت هذش التكمفة.
كلف الوىارد
وجهة نظر العولية
حدوث األنشطة

هقياس األداء
األنشطة

تحليل األنشطة

تقيين األنشطة
أهداف الكلفة

شللللكل رقللللم ( : )1العلقللللة بللللين نظللللام التكللللاليف المبنلللللي عمللللى أسللللاس األنشللللطة واادارة عمللللى أسللللاس األنشلللللطة(
التكريتي  1003ص.)361
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى
األنشلطة هلو تحديلد تكمفلة المنتجلات والخلدمات أملا نظلام
ذكرنا سابقا أن هدف نظلام التكلاليف عملى أسلاس
اادارة عمى أساس األنشطة فان هدفه تقييم كفاءة ىأداء الشركة والعمل عمى رفع هذش الكفاءة.
وملللن خللللل علقلللة نظلللام التكلللاليف عملللى أسلللاس األنشلللطة بنظلللامي اادارة عملللى أسلللاس األنشلللطة

والموازنات المعدة عمى أساس األنشطة نلحظ أن كل النظامين الموازنة واادارة لهما نفلس الهلدف وهلو رفلع

مللن كفللاءة أداء الشللركة لوان اختمفللت آليللة تطبلليقهم حيللث يعللد نظللام األدارة عمللى أسللاس اآلنشللطة هللو تحميللل
لبيانات فعمية أما نظام الموازنة المعدة عمى أساس األنشطة فهو تحميل لبيانات مخططة أو مستهدفة.

ويمكن استنتاج العلقات اآلتية :

 -2إن كل النظامين تممل األنشطة فيها المحور األساسي الذي تعمل عميه.
 -1إن كل النظامين قائمان عمى تحميل األنشطة.

 -3إن كل النظامين يستخدمان آلية نظام التكاليف عمى أساس األنشطة في تحديلد بيانلات التكلاليف لكلي يلتم
اسخدامها كمدخلت لكل النظامين.

 -6اسللتخدام نظللامي اادارة والموازنللات المبنيللان عمللى أسللاس األنشللطة يسللاعد اادارة فللي زيللادة الرقابللة عمللى
التكاليف بشكل عام وعمى التكاليف ير المباشرة بشكل خاص.

 -2إن كل النظامين يعدان مدخل لمرقابة التش يمية.

 -6إن تحميل األنشطة في نظام اادارة عمى أساس األنشطة يهدف إلى التحسين ألداء الشركة خلل الفترة المالية أملا
في نظام الموازنات المعدة عمى أساس األنشطة فانه يهدف إلى التحسين المستهدف ألداء الشركة خلل فترة مقبمة.

اجلاًب املٍذاًً:

لقد تم وضع فرضيات بشكل تلؤدي اللى تفسلير مشلكمة البحلث وكانلت االطلار لجملع وتحميلل البيانلات

ولقد اعتمد المنهج الوصفي باعتبارش المنهج الملئم لنوعيلة الظلاهرة المبحوملة للجابلة عملى اسلئمة االسلتبانة
التي صممت لهذا ال رض.

وتللم تحديللد مقللاييس لعجابللة عمللى أسللئمة االسللتبانة باسللتخدام مقيللاس ليكللرت خماسللي الللدرجات وقللد أعطيللت

لعجابات الدرجات التالية :

جدول رقم ( : )1مقاييس إجابات أسئمة االستبانة

الفئات

درجة كل مقياس

الدرجات المقابمة

من %200الى %12

5

موافق بشدة

من %10الى %62

4

موافق

من  % 60الى % 62

3

محايد

من %60الى%12

2

ير موافق

أقل من %12

1

ير موافق بشدة

هذا واعتمد الباحث عمى وسط معياري مقدارش ( )3والذي يممل نسبة تكمير (. )%60-%62
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى
 Kolmogorov-Smirnovااحصللائي الللذى هدفلله هللو التككللد مللن أتبللاع البيانللات
تللم اسللتخدام إختبللار
لمتوزيع الطبيعي و يبين الجدول رقم (  )3نتائج ىاالختبار .
جدول رقم ( : )3نتائج إختبار التوزيع الطبيعي
البعد األول

المقياس

0.213 Kolmogorov-Smirnov
الداللة ااحصائية

0.116.

البعد الماني

البعد المالث

2.020

0.901

0.110

0.311.

حيث يلحظ من الجدول أعلش أن جميع مت يرات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي نظ ار لكلون جميلع القليم
المعنوية لهذش المت يرات أكبر من (  ) %2أي عدم وجود قيم شاذة أو متطرفة في إجابات أفراد العينة.

جمتوع وعٌٍت البحث:

يتكلون مجتمللع الدراسللة مللن الشلركات الصللناعية المسللاهمة العامللة األردنيللة والمدرجلة فللي بورصللة عمللان حتللى

تاريخ  1003/21/32والبالغ عددها أربع وستين شركة.

توصٍف خصائص العٌٍت :

تم توزيع أربع وستين اسلتبانة وتلم قبلول سلت وأربعلين اسلتبانة بعلد اسلترداد سلت وأربعلين منهلا .واشلتممت

العينة عمى العاممين في القسم المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.

واحتوت االستبانة عمى معمومات عامة تصف بعض الخصائص لمعينة والجداول اآلتيلة تمخلص توصليف تملك

الخصائص باستخدام التك اررات والنس المئوية :
 -المؤهل العممي:

جدول رقم ( : ) 6توزيع عينة الدراسة حس مت ير المؤهل العممي
البيان

التك اررات

النسبة المئوية

المانوية العامة فما دون

0

%0

0

%0

بكالوريوس

45

%97.8

ماجستير

1

%2.2

دبموم
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى
األشحاص الذين قاموا بااجابة يحممون درجلة بكلالوريوس حيلث
يلحظ من الجدول رقم (  )6أن معظم
ى
العينلة أي ملا نسلبته (  ) % 93.1وشلخص واحلد فقلط مملن
كان عددهم (  ) 62شخصا ملن مجملوع أفلراد
قاموا بااجابة حاصل عمى درجة الماجسلتير أي ملا نسلبته (  ) % 1.1وللم يكلن ملن األشلخاص اللذين قلاموا
بااجابة ممن يحممون درجة الدبموم أو المانوية العامة فما دون وهذا يدل عمى أن التكهيلل العمملي لألشلخاص

الذين قاموا بااجابة كان جيداً ومناسباً.

جدول رقم ( : )2مدى التوافق في إجابات فئات العينة من ناحية المؤهل العممي
Kruskal-Wallis Test
0.569

كاي سكوير

2

درجة الحريه

ِِمستوى الداللة

0.622

استخدام اختبار  Kruskal-Wallisالختبلار ملدى التوافلق فلي إجابلات فئلات العينلة ملن ناحيلة المؤهلل

العممي وذلك كون ااجابة عمى أسئمة االستبانة تحتاج إلى توفر المؤهل العممي الجيد لدى المستجيبين وكملا

هو موضح في الجدول رقم ( )6أن فئات العينة تتوزع عمى فئتين ويتضح من الجدول رقم ( )2أن قيملة كلاي
سكوير تساوي  0.269بدرجات حرية تساوي  2أي (عدد الفئات –  )2ومستوى الداللة  Sigيساوي 0.622

وهو أكبر من  0.020وهذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بلين وسليط الفئتلين للذلك نجلد أن

هناك توافقاً عالياً في النتائج.
 -التخصص العممي :

جدول رقم ( : ) 6توزيع عينة الدراسة حس مت ير التخصص
البيان

التكرار

النسبة المئوية

محاسبة

44

95.6%

إدارة مالية

1

2.2%

إدارة أعمال

0

0%

اقتصاد

1

2.2%
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى
األشلخاص اللذين قلاموا بااجابلة هلم ملن تخصلص المحاسلبة
يلحظ من الجلدول رقلم (  ) 6أن معظلم
حيث كان عددهم (  ) 66شخصا من مجموع أفراد ىالعينة أي ما نسلبته (  ) %92.6وهلذا يعلزز ملن ملئملة
األشخاص الذين قاموا بااجابة عملى موضلوع الدراسلة بينملا بم لت بقيلة التخصصلات لألشلخاص اللذين قلاموا

بااجابة ما نسبتة (  ) %6.6موزعة كما هو موضح في الجدول السابق وهي كما يمي -:

(  ) %1.1للدارة المالية أي ما يشكل مجي واحد من مجموع أفراد العينة.
(  ) %1.1للقتصاد أي ما يشكل مجي واحد من مجموع أفراد العينة.

جدول رقم ( : )3مدى التوافق في إجابات فئات العينة من ناحية التخصص العممي
Kruskal-Wallis Test
1.729

كاي سكوير

0.612

ِِمستوى الداللة

1

درجة الحريه

اسلللتخدام اختبلللار  Kruskal-Wallisالختبلللار ملللدى التوافلللق فلللي إجابلللات فئلللات العينلللة ملللن ناحيلللة
التخصص العممي وذلك كون ااجابة عمى أسئمة االستبانة تحتاج إللى تلوفر التخصلص العمملي المناسل للدى
المسللتجيبين وكمللا هللو موضللح فللي الجللدول رقللم ( )6أن فئللات العينللة تتللوزع عمللى ملللث فئللات ويتضللح مللن

الجلللدول رقلللم ( )3أن قيملللة كلللاي سلللكوير تسلللاوي 2.319بلللدرجات حريلللة تسلللاوي  1أي (علللدد الفئلللات – )2

ومسللتوى الداللللة  Sigيسللاوي  0.612وهللو أكبللر مللن  0.020وهللذا يللدل عمللى عللدم وجللود فللروق ذات داللللة
إحصائية بين وسيط الفئات الملث لذلك نجد أن هناك توافقاً عالياً في النتائج.
 -عدد سنوات الخبرة

جدول رقم (  : ) 1توزيع عينة الدراسة حس سنوات الخبرة

البيان

التكرار

النسبة المئوية

أقل من سنتين

19

41.3%

إلى أقل من خمس سنوات من سنتين

15

32.6%

إلى أقل من تسع سنوات من خمس سنوات

7

15.2%

سنة إلى أقل من خمس عشرة من تسع سنوات

3

6.5%

فككمر خمس عشرة

2

4.4%
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
يلحلللظ ملللن الجلللدول رقلللم ( ) 1أن توزيلللع ى
األشلللخاص اللللذين قلللاموا بااجابلللة حسللل سلللنوات الخبلللرة
( ) %62.3أقل من سنتين أي ما يشكل (  ) 29ىشخصا من مجموع أفراد العينة و (  ) %31.6ملن سلنتين
الى أقل من خمس سنوات أي ما يشكل (  ) 22شخصا من مجموع أفلراد العينلة و (  ) %22.1ملن خملس
سنوات الى أقل من تسع سنوات أي ما يشكل (  ) 3أشخاص من مجموع أفراد العينة و (  ) %6.2من تسع

سنوات الى أقل ملن خملس عشلرة سلنة أي ملا يشلكل (  ) 3أشلخاص ملن مجملوع أفلراد العينلة و ( ) %6.6
أكمللر مللن خمللس عشللرة سللنة أي مللا يشللكل شخصللين امنللين فقللط مللن مجمللوع أفلراد العينللة ويلحللظ مللن توزيللع

األشللخاص الللذين قللامو بااجابللة عمللى أسللئمة االسللتبانة ارتفللاع سللنوات الخبللرة لللديهم حيللث إن (  ) 13شخصللا

لديهم خبرة من سنتين فككمر و (  ) 29شخصا لديهم خبلرة أقلل ملن سلنتين ويلدل ارتفلاع سلنوات الخبلرة عملى
قدرة أفراد عينلة الدراسلة عملى اسلتيعا فقلرات االسلتبانة واألهلداف ملن وراء هلذش الدراسلة لملا لهلم ملن تجلار

سابقة واطلع.

جدول رقم ( : )9مدى التوافق في إجابات فئات العينة من ناحية مستوى خبرة
Kruskal-Wallis Test
2.137

كاي سكوير

6

درجة الحريه

0.322

ِِمستوى الداللة

استخدام اختبار  Kruskal-Wallisالختبار مدى التوافق في إجابات فئلات العينلة ملن ناحيلة مسلتوى

خبرة المستجيبين وذلك كون ااجابة عمى أسئمة االسلتبانة تحتلاج إللى تلوفر الخبلرة الجيلدة للدى المسلتجيبين

وكما هو موضح في الجدول رقم ( )1أن فئات العينة تتلوزع عملى خملس فئلات ويتضلح ملن الجلدول رقلم ()9
أن قيمة كاي سكوير تسلاوي  1.233بلدرجات حريلة تسلاوي  6أي (علدد الفئلات –  )2ومسلتوى الدالللة Sig

يسللاوي  0.322وهللو أكبللر مللن  0.020وهللذا يللدل عمللى عللدم وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين وسلليط
الفئات الخمس لذلك نجد أن هناك توافقاً عالياً في النتائج.
 -المستوى الوظيفي

جدول رقم (  : ) 20توزيع عينة الدراسة حس المستوى الوظيفي
التكرار

النسبة المئوية

البيان
مدير مالي

1

2.2%

مدير فرع

1

2.2%

مساعد مدير

0

0%

رئيس قسم

10

21.7%

محاس

34

73.9%
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
يلحللظ مللن الجللدول رقللم (  )20توزريللع األشل ى
لخاص الللذين قللاموا بااجابللة عمللى اسللئمة االسللتبانة حسل
المستوى الوظيفي والذي يلحظ من خلله أن ما ىنسلبته (  ) %33.9يشل مون وظيفلة محاسل أي ملا يشلكل

( ) 36شخصا من مجموع أفراد عينة الدراسة والنسلبة الباقيلة توزعلت بلين (  ) % 12.3رئليس قسلم أي ملا
يشكل (  ) 2 0أشخاص من مجموع أفراد عينلة الدراسلة و(  ) %1.1ملدير فلرع أي ملا يشلكل شخصلا واحلدا
ماليلا أي ملا يشلكل شخصلا واحلد ملن مجملوع عينلة الدراسلة
ًا
من مجموع عينلة الدراسلة و( ) %1.1
ملدير ً
ويلحظ من توزيع عينة الدراسة الفهم والوعي لموضوع الدراسة.
جدول رقم ( : )22مدى التوافق في إجابات فئات العينة من ناحية المستوى الوظيفي
Kruskal-Wallis Test
1.786

كاي سكوير

0.621

ِِمستوى الداللة

3

درجة الحريه

استخدام اختبار  Kruskal-Wallisالختبار مدى التوافق في إجابات فئات العينة من ناحية المسلتوى
اللللوظيفي وذللللك كلللون ااجابلللة عملللى أسلللئمة االسلللتبانة تحتلللاج إللللى تلللوفر المسلللتوى اللللوظيفي الملئلللم للللدى

المسللتجيبين وكمللا هللو موضللح فللي الجللدول رقللم ( )20أن فئللات العينللة تتللوزع عمللى أربللع فئللات ويتضللح مللن

الجللدول رقللم( )22أن قيمللة كللاي سللكوير تسللاوي  2.316بللدرجات حريللة تسللاوي  3أي (عللدد الفئللات – )2

ومسللتوى الداللللة  Sigيسللاوي  0.621وهللو أكبللر مللن  0.020وهللذا يللدل عمللى عللدم وجللود فللروق ذات داللللة
إحصائية بين وسيط الفئات األربع لذلك نجد أن هناك توافقاً عالياً في النتائج.

-أهمية نظام الموازنات المعدة عمى أساس األنشطة

جدول رقم (  : ) 21توزيع عينة اجابات افراد العينة حس أهمية نظام الموازنات المعدة عمى أساس األنشطة
البيان

التكرار

النسبة المئوية

مهمة جدا

14

30.4%

مهمة

11

23.9%

ال أعمم

14

30.4%

ير مهمة

4

8.8%

ير مهمة كمي ار

3

6.5%
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
يلحظ من جدول رقم ( ) 21توزيع األشخاص ى الذين قاموا بااجابلة عملى أسلئمة االسلتبانة حسل ملدى
قناعلللاتهم بكهميلللة نظلللام الموازنلللات المعلللدة عملللى ى
أسلللاس األنشلللطة واللللذي يلحلللظ ملللن خللللله أن ملللا نسلللبته

(  ) %30.6يدركون أن نظام الموازنات المعد عمى أساس األنشطة مهم جلدا واللذين يممملون (  ) 26شخصلا
من مجموع أفراد عينة الدراسة أما النس الباقية فقد توزعت عمى الشكل التالي ) %30.6 ( :ال أعمم واللذين

يمممون (  ) 26شخصا من مجموع أفراد عينة الدراسة ( ) %13.9مهمة والذين يمممون (  ) 22شخصا من
مجمللوع أف لراد عينللة الدراسللة (  ) %1.1يللر مهمللة والللذين يمممللون (  ) 6أشللخاص مللن مجمللوع أفلراد عينللة

الدراسللة (  ) %6.2يللر مهمللة جللدا والللذين يمممللون (  ) 3أشللخاص مللن مجمللوع عينللة الدراسللة ويكشللف

الجدول رقم (  ) 21عن درجة جيلدة ملن قناعلة ذوي الخبلرة فلي عينلة الدراسلة بكهميلة نظلام الموازنلات المعلدة
عمللى أسللاس األنشللطة حيللث أجللا (  ) 12شخصللا بكنهللا مهمللة جللدا أو مهمللة ومللا يممللل (  ) %26.3مللن

مجموع أفراد عينة الدراسة.

جدول رقم ( : )23مدى التوافق في إجابات فئات العينة من ناحية أهمية نظام الموازنات المعدة
عمى أساس األنشطة

Kruskal-Wallis Test
4.650

كاي سكوير

0.312

ِِمستوى الداللة

6

درجة الحريه

استخدام اختبار  Kruskal-Wallisالختبار ملدى التوافلق فلي إجابلات فئلات العينلة ملن ناحيلة أهميلة

نظللام الموازنللات المعللدة عمللى أسللاس األنشللطة وذلللك كللون ااجابللة عمللى أس لئمة االسللتبانة تحتللاج إلللى تللوفر
مستوى من القناعة الملئمة لدى المستجيبين وكما هو موضح في الجدول رقم ( )21أن فئلات العينلة تتلوزع

عمى خمس فئات ويتضح من الجدول رقم ( )23أن قيمة كاي سكوير تسلاوي  6.620بلدرجات حريلة تسلاوي

 6أي (عدد الفئات –  )2ومستوى الدالللة  Sigيسلاوي  0.312وهلو أكبلر ملن  0.020وهلذا يلدل عملى علدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وسيط الفئات الخمس لذلك نجد أن هناك توافقاً عالياً في النتائج.
 -االشتراك في ورشة عمل متعمقة بنظام الموازنات المعدة عمى أساس األنشطة
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
جدول رقم ( : ) 26توزيع عينة الدراسة حس االشتىراك في ورشة عمل متعمقة بنظام الموازنات المعدة عمى
ى
أساس األنشطة
النسبة المئوية

التكرار

البيان

2.2%

1

نعم

97.8%

45

ال

يلحللظ مللن جللدول رقللم (  ) 26توزيللع األشللخاص الللذين قللاموا بااجابللة عمللى أسللئمة االسللتبانة حس ل

اشتراكهم في دورات تدريبية عمى نظام الموازنات المعدة عمى أساس األنشطة والذي يلحلظ ملن خللله أن ملا

نسبته (  ) %93.1لم يشتركوا فلي دورات تدريبيلة عملى نظلام الموازنلات المعلدة عملى أسلاس األنشلطة واللذين
يمممون (  ) 62شخصا من مجملوع أفلراد عينلة الدراسلة و أن نسلبة (  ) %1.1اشلتركوا فلي دورات تدريبيلة
عمى نظام الموازنات المعد عمى أساس األنشطة والذين يمممون شخصا واحدا ملن مجملوع عينلة أفلراد الدراسلة

ويكشف جدول رقم (  ) 9عن قصور من قبل اادارات العميلا لمشلركات الصلناعية المسلاهمة األردنيلة فلي إيفلاد
العاممين في تمك الشركات بمجال إعداد الموازنات لممشاركة في دورات متخصصة في هذا الموضوع.

جدول رقم ( : )22مدى التوافق في إجابات فئات العينة من ناحية االشتراك في ورشة عمل متعمقة بنظام
الموازنات المعدة عمى أساس األنشطة

Kruskal-Wallis Test
0.569

كاي سكوير

0.622

ِِمستوى الداللة

2

درجة الحريه

استخدام اختبار  Kruskal-Wallisالختبار مدى التوافق في إجابات فئات العينة من ناحيلة االشلتراك

في ورشة عمل متعمقة بنظام الموازنات المعدة عمى أساس األنشطة وذلك كون ااجابة عمى أسئمة االستبانة

تحتاج إلى توفر مستوى من الدراية لدى المستجيبين وكما هو موضح في الجلدول رقلم ( )26أن فئلات العينلة

تتوزع عمى فئتين ويتضح من الجدول رقم ( )22أن قيمة كاي سكوير تساوي  0.269بلدرجات حريلة تسلاوي
 2أي (عدد الفئات –  )2ومستوى الدالللة  Sigيسلاوي  0.622وهلو أكبلر ملن  0.020وهلذا يلدل عملى علدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وسيط الفئتين لذلك نجد أن هناك توافقاً عالياً في النتائج.
 -رأس المال الشركة المدفوع ( دينار أردني )
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
جدول رقم ( : ) 26توزيع عينة الدراسة حس رأس ىالمال
ى
التكرار
البيان

النسبة المئوية

اقل من مميون دينار

0

0%

من2الى اقل من 2مميون دينار

13

28.2%

من2الى اقل من  20مميون دينار

15

32.6%

من  20الى اقل من  10مميون دينار

9

19.6%

9

19.6%

مميون دينار فككمر20

يلحظ من جدول رقم (  ) 26أن (  ) %11.1من الشركات رأسلمالها يتلراوح بلين مميلون إللى أقلل ملن

خمسللة مليللين دينللار والللذين يمممللون (  ) 23شللركة مللن مجمللوع أفلراد عينللة الدراسللة وأن (  ) %31.6مللن

الشركات رأسمالها يتراوح بين خمسة مليين إلى أقل من عشرة مليين دينار والذين يممملون ( ) 22شلركة ملن
مجموع أفراد عينة الدراسة وأن مانسبته ( ) %29.6من الشركات رأسمالها يتراوح بين عشرة مليين الى أقل

مللن عشللرين مميللون دينللار والللذين يمممللون ( ) 9شللركات مللن مجمللوع أف لراد عينللة الدراسللة و أن مللا نسللبته

(  ) %29.6رأسمالها أكمر ملن عشلرين مميلون دينلار واللذين يممملون (  ) 9شلركات ملن مجملوع أفلراد عينلة
الدراسة ويدل ارتفاع رأسمال الشركات المدفوع عمى مقدرة هذش الشركات عمى امتلك أنظمة معموماتية متطلورة

سواء كانت محاسبية أو ادارية لتطوير أدائها.

جدول رقم ( : )23مدى التوافق في إجابات فئات العينة من ناحية رأس المال
Kruskal-Wallis Test
5.740

كاي سكوير

0.212

ِِمستوى الداللة

3

درجة الحريه

اسللتخدام اختبللار  Kruskal-Wallisالختبللار مللدى التوافللق فللي إجابللات فئللات العينللة مللن ناحيللة رأس

المال وكما هو موضح في الجدول رقم ( )26أن فئات العينة تتوزع عمى أربع فئات ويتضح من الجلدول رقلم

( )23أن قيمة كاي سكوير تساوي  2.360بدرجات حرية تسلاوي  3أي (علدد الفئلات –  )2ومسلتوى الدالللة

 Sigيساوي  0.212وهو أكبر من  0.020وهذا يدل عمى عدم وجود فلروق ذات دالللة إحصلائية بلين وسليط
األربع فئات لذلك نجد أن هناك توافقاً عالياً في النتائج.
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى

 -عدد العاممين في الشركة

جدول رقم ( : ) 21توزع عينة ى
الدراسة حس عدد العاممين

البيان

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  200عامل

0

0%

من  300-200عامل

25

54.3

عامل301-500من

16

34.8%

من2000-202عامل

3

6.6%

عامل1000أكمر من

2

4.3%

يلحظ من جدول رقلم ( ) 21أن ملا نسلبته (  ) %26.3ملن الشلركات علدد العلاممين فيهلا بلين المائلة

إللى ملممائلة عامللل واللذين يممملون ( ) 12شللركة ملن مجملوع عينللة الدراسلة وأن(  ) %36.1ملن الشللركات
عدد العاممين فيهلا بلين ملممائلة وواحلد إللى خمسلمائة عاملل واللذين يممملون (  ) 26شلركة ملن مجملوع أفلراد

عينة الدراسة وأن ما نسبته (  ) %6.6من الشركات عدد العاممين فيها بين خمسمائة وواحد إلى أللف عاملل

واللذين يمممللون (  ) 3شلركات مللن مجمللوع أفلراد عينللة الدراسلة وأن مللا نسللبته (  ) %6.3ملن الشللركات عللدد
العاممين فيها أكمر من ألف عاملل واللذين يممملون (  ) 1شلركتين ملن مجملوع أفلراد عينلة الدراسلة و أن ملا

نسبته (  ) %0من الشركات عدد العلاممين فيهلا أقلل ملن مائلة واللذين يممملون (  ) 0شلركة ملن مجملوع أفلراد
عينللة الدراسللة ويلحللظ مللن تللدني عللدد العمللال الللى أن الشللركات تعتمللد إلللى اسللتخدام اآلالت أكمللر مللن العمالللة

المباشرة.

جدول رقم( )29مدى التوافق في إجابات فئات العينة من ناحية عدد العاممين
Kruskal-Wallis Test
2.395

كاي سكوير

0.696

ِِمستوى الداللة

3

درجة الحريه

اسللتخدام اختبللار  Kruskal-Wallisالختبللار مللدى التوافللق فللي إجابللات فئللات العينللة مللن ناحيللة عللدد

العاممين وكما هو موضح في الجدول رقم ( )21أن فئات العينة تتوزع عمى أربلع فئلات ويتضلح ملن الجلدول

رقللم ( )29أن قيمللة كللاي سللكوير تسللاوي  1.392بللدرجات حريللة تسللاوي  3أي (عللدد الفئللات –  )2ومسللتوى
الداللة  Sigيساوي  0.696وهو أكبر من  0.020وهذا يدل عمى عدم وجود فروق ذات دالللة إحصلائية بلين

وسيط األربع فئات لذلك نجد أن هناك توافقاً عالياً في النتائج.
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى

 -عدد المنتجات

جدول رقم (  : ) 10توزيع عينة الدر ى
اسة حس عدد المنتجات

البيان

التكرار

النسبة المئوية

منتجات 5اقل من

15

32.6%

من  20-2منتجات

12

26.1%

من 10-22منتج

7

15.2%

من 20-12منتج

8

17.4%

منتج 50اكمر من

4

8.7%

يلحللظ مللن الجللدول رقللم ( ) 10أن (  ) %31.6مللن الشللركات عللدد منتجاتهللا أقللل مللن خمسللة منتجللات

والذين يمممون (  ) 22شركة من مجموع أفراد عينة الدراسة وأن ما نسلبته (  ) %16.2ملن الشلركات علدد
منتجاتها ما بين خمسة إلى عشرة منتجات والذين يمممون (  ) 21شركة من مجملوع أفلراد عينلة الدراسلة وأن

ما نسبته (  ) %22.1من الشركات عدد منتجاتها ما بين أحد عشر إلى عشرين منلتج واللذين يممملون ( ) 3

شركات من مجموع أفراد عينة الدراسة وأن ما نسبته (  ) %23.6من الشركات عدد منتجاتها ما بلين الواحلد

والعشرون إلى الخمسين منتج واللذين يممملون (  ) 1شلركات ملن مجملوع أفلراد عينلة الدراسلة وأن () %1.3
مللن الشللركات عللدد منتجاتهللا أكمللر مللن خمسللين منللتج والللذين يمممللون (  ) 6شللركات مللن مجمللوع أف لراد عينللة
الدراسة ويدل إرتفاع عدد المنتجات لدى عينة الدراسة عمى حاجة الشركات إللى نظلم تكلاليف تعملل عملى إدارة

وتوزيع التكاليف بشكل دقيق.

جدول رقم ( : )12مدى التوافق في إجابات فئات العينة من ناحية عدد المنتجات
Kruskal-Wallis Test
4.561

كاي سكوير

0.332

ِِمستوى الداللة

6

درجة الحريه

اسللتخدام اختبللار  Kruskal-Wallisالختبللار مللدى التوافللق فللي إجابللات فئللات العينللة مللن ناحيللة عللدد

المنتجللات وكمللا هللو موضللح فللي الجللدول رقللم ( )10أن فئللات العينللة تتللوزع عمللى خمللس فئللات ويتضللح مللن
الجللدول رقللم ( )12أن قيمللة كللاي سللكوير تسللاوي  6.262بللدرجات حريللة تسللاوي  6أي (عللدد الفئللات – )2

ومسللتوى الداللللة  Sigيسللاوي  0.332وهللو أكبللر مللن  0.020وهللذا يللدل عمللى عللدم وجللود فللروق ذات داللللة
إحصائية بين وسيط الخمس فئات لذلك نجد أن هناك توافقاً عالياً في النتائج.
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
 تطبيق نظام الموازنات المعدة عمى أساس ىاألنشطة
ى
تطبق نظام الموازنات المعدة عمى أساس األنشطة
جدول رقم ( : )11توزيع عينة الدراسة حس
البيان

النسبة المئوية

التكرار

نعم

0

0%

ال

46

100%

يلحظ من الجدول رقم ( ) 11أن ما نسلبته (  ) %200ال تطبلق نظلام الموازنلات المعلدة عملى أسلاس

األنشطة والذين يمممون (  ) 66شلركات ملن مجملوع أفلراد عينلة الدراسلة وهلذا يلدل عملى قصلور اادارات فلي

تطبيق نظم معموماتية متطورة.

 -استخدمت األسالي ااحصائية المناسبة التي تضمنها برنامج  SPSSومنها:

أ -اسللتخدمت مقللاييس النزعللة المركزيللة المتمممللة بالوسللط الحسللابي ومقللاييس التشللتت المتمممللة بللاالنحراف
المعياري لتوصيف مت يرات العينة.

 -اسللتخدم ُمعامللل االنحللدار البسلليط فللي اختبللار الفرضلليات "لتقللدير الصللورة الرياضللية لمعلقللة بللين مت يللر

مستقل ومت ير تابع"(جودة 1001ص.)166

ج -استخدم اختبار ( )T Testفي اختبلار الفرضليات " لمحكلم عملى ملدى معنويلة الفلروق بلين متوسلط عينلة
ومتوسط لمجتمع أو بين متوسط عينة وقيمة مابتة محددة سمفًا"( جودة مرجع سابق).
 -التوصيف ااحصائي ألسئمة االستبانة وفقاً لمحاورها

الفرضية األولى :

"ال يعتبر نظام الموازنات التقميدي المطبق حالياً في الشركات الصناعية المساهمة العاملة األردنيلة أداة مناسلبة
لمتطوير المستمر ألداء الشركة".

ولمعرفة إمكانية وقدرة نظام الموازنلات التقميلدي عملى التطلوير المسلتمر ألداء الشلركات الصلناعية المسلاهمة

العا مة األردنية
النظام .

فقد تم احتسا الوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري لتعبر عن إمكانيات وقلدرة هلذا
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى
جدول رقم ( : )13الوصف الحسابي ى
اجابات أفراد العينة عمى فقرات نظام الموازنات التقميدي
السؤال

البيان

2

يتم االستفادة من نظام الموازنات التقميدي في:

الوسط الحسابي

الوسيط

االنحراف المعياري

1-1

التخطيط

4.8

5

0.401

2-1

الرقابة

4.87

5

0.341

2-3

تقييم األداء

4.72

5

0.455

2-6

تحديد المسؤوليات

4.76

5

0.431

5-1

تحفيز

4.43

5

0.720

6-1

تنسيق

4.46

5

0.690

7-1

االتصال

4.43

5

0.720

2-1

توزيع الموارد

4.48

5

0.722

2-9

تحديد حجم األعمال المطموبة من األقسام

4.76

5

0.431

2-20

تحديد كفاءة األداء

3.93

4

0.929

2-22

إدارة التكاليف

3

3

1.155

2-21

تطوير المنشكش

3.89

4

0.900

2-23

تخفيض تكاليف األنشطة

2.28

2

0.807

تقميل من األنشلطة يلر المباشلرة (مناوللة الملواد فحلص
2-26

الجودة )

2.13

1
1-2

2

0.718

بناء عمى :
يتم التنبؤ بالموارد اللزمة اتمام المهام ً
بيانات تاريخية ويضاف أو يطرح منها نسبة معينة

4.85

5

0.420

1-1

تحميل لمتطمبات األنشطة من الموارد

2.17

2

0.870

3
3-2

بناء عمى :
يتم تقدير التكاليف ير المباشرة ً
نظام التكاليف التقميدي

4.96

5

0.206

3-1

نظام التكاليف عمى أساس األنشطة

1.52

1.50

0.547

6

يحدد نظام الموازنات التقميدي كل من :

6-2

القدرة المتاحة لألنشطة

2.15

2

0.816

6-1

القدرة ير المست مة لألنشطة

2.13

2

0.806

يعمل نظام الموازنات عمى تحديد األنشطة التى ال تضليف
2

قيمة

1.91

6
6-2
6-1
3

2

0.661

بناء عمى :
يتم تخفيض التكاليف في الموازنة التقميدية ً
تحميل األنشطة

1.96

2

0.759

قرارت إدارية

4.61

5

0.614

يعلللد نظلللام الموازنلللات التقميلللدي ملئلللم لرفلللع كفلللاءة أداء

الشركة

3.22

3

1.031
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى
ى

1

يؤمر عدم التنبؤ بتفاصيل عممية البيع و األنتاج عمى تقييم كفاءة األداء

1.50

9
9-2

1

0.782

بناء عمى :
يتم تحديد المعايير التى تبنى عميها الموازنات ً
بيانات تاريخية

4.93

5

0.25

9-1

تحميل األنشطة

2.11

2

0.948

9-3

توقعات السوق

4.04

5

1.366

9-6

األداء المستهدف

3.41

3

1.309

20

يعد مايمي وسيمة لرفع كفاءة أداء الشركة :

20-2

اختيار أفضل أداء لممنشكة مسجل في دفاترها ككداء مستهدف لتطوير الشركة

4.65

5

0.566

20-1

اختيار أفضل أداء لممنشآت المنافسة ككداء مستهدف لتطوير الشركة

4.24

5

0.947

وفيما يتعمق بامكانية وقلدرة نظلام الموازنلات التقميلدي عملى التطلوير المسلتمر ألداء الشلركات الصلناعية

المساهمة العامة األردنية فقد تم تقسيم أداة القياس إلى قسمين :

القسم األول من الفرضية األولى  :استخدامات نظام الموازنات التقميدي من قبل الشلركات الصلناعية المسلاهمة

العامة األردنية :

ولمعرفة استخدامات نظام الموازنات التقميدي من قبل الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية تلم اختبلار

( )26سؤاالً لقياس ماهية استخدامه من قبل الشركات ويلحظ من الجدول رقم ( )13أن إجابلات أفلراد العينلة
تشير إلى أن الشركات الصناعية المساهمة العامة األ ردنية تستخدم نظام الموازنات التقميلدي فلي علدة مجلاالت

وهي :

 -2يللدل المتوسللط الحسللابي المرتفللع عللن الوسللط الحسللابي المعيللاري  3عمللى أن أ مل الشللركات كانللت توافللق
بشدة عمى استخدام نظام الموازنلات التقميلدي فلي التخطليط والرقابلة وتقيليم األداء وتحديلد المسلؤوليات وتحفيلز

وتنسلليق واالتصللال وتوزيللع الم لوارد وتحديللد حجللم األعمللال المطموبللة مللن األقسللام وتحديللد كفللاءة األداء لوادارة
التكاليف وتطوير الشركة.

 -1يللدل المتوسللط الحسللابي المللنخفض عللن الوسللط المعيللاري  3عمللى أن أ مل الشللركات كانللت التوافللق عمللى
استخدام نظام الموازنات التقميلدي فلي تخفليض التكلاليف األنشلطة وتقميلل ملن األنشلطة يلر المباشلرة (مناوللة

المواد فحص الجودة).
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى

القسن الثاًً هي الفرضٍت األوىل  :بعضى اإلجراءاث والتطبٍقاث املؤثرٍ على كفااءة

األداء:

ى

ولمعرفة ماهي ااجراءات وتطبيقات المستخدمة عند إعداد نظام الموازنات التقميدي من قبل الشركات

الصناعية المساهمة العامة األردنية تم اختبار( )23سؤاالً لقيلاس ملاهو مسلتخدم ملن قبلل الشلركات ويلحلظ
مللن الجللدول رقللم ( ) 13أن إجابللات أف لراد العينللة تشللير إلللى أن الشللركات الصللناعية المسللاهمة العامللة األردنيللة
تستخدم ااجراءات والتطبيقات اآلتية :

 -2يللدل المتوسللط الحسللابي المرتفللع عللن الوسللط الحسللابي المعيللاري  3عمللى أن أ مل الشللركات كانللت توافللق
بنلاء عملى بيانلات
بشدة عمى استخدام ااجراءات والتطبيقات اآلتية  :يتم التنبؤ بلالموارد اللزملة اتملام المهلام ً
لاء عمللى نظللام التكللاليف
تاريخيللة ويضللاف أو يطللرح منهللا نسللبة معينللة ويللتم تقللدير التكللاليف يللر المباشللرة بنل ً

بناء عمى ق اررات إدارية ويتم تحديد المعايير التلي تبنلى
التقميدي ويتم تخفيض التكاليف في الموازنة التقميدية ً
وبناء عمى األداء المستهدف كملا يعلد
وبناء عمى توقعات السوق
بناء عمى بيانات تاريخية
ً
ً
عميها الموازنات ً
اختيلار أفضلل أداء لشللركة مسلجل فللي دفاترهلا واختيللار أفضلل أداء لمشللركات المنافسلة كللكداء مسلتهدف وسلليمة

ملئما لمرفع ملن كفلاءة أداء الشلركة حسل رأي
لرفع من كفاءة أداء الشركة كما يعد نظام الموازنات التقميدي
ً
المجيبين.

 -1يدل المتوسط الحسابي المنخفض عن الوسط الحسابي المعياري  3عمى أن أ م الشركات كانت ال توافلق
لاء عمللى تحميللل
عمللى اسللتخدام ااجلراءات والتطبيقللات اآلتيللة  :ال يللتم التنبللؤ بللالموارد اللزمللة اتمللام المهللام بنل ً
بنلاء عملى نظلام التكلاليف عملى أسلاس
لمتطمبات األنشطة من الملوارد وال يلتم تقلدير التكلاليف يلر المباشلرة ً
بناء عمى تحميل األنشطة واليتم تحديد المعايير التي
األنشطة وال يتم تخفيض التكاليف في الموازنة التقميدية ً
لاء عمللى تحميللل األنشللطة كما أن نظللام الموازنللات التقميللدي ال يحللدد القللدرة المتاحللة
تبنللى عميهللا الموازنللات بنل ً

لألنشطة وال القدرة ير المسلت مة لألنشلطة وال يلؤمر علدم التنبلؤ بتفاصليل عمميلة البيلع واانتلاج عملى تقيليم

كفاءة األداء حس رأي المجيبين.

 -الفرضٍت الثاًٍت :

"ال يعتبر كل من نظامي الموازنات واادارة عمى أساس األنشطة وسيمة مناسبة لمتطوير المستمر ألداء الشركة".

أ -نظام الموازنات المعدة عمى أساس األنشطة :

ولمعرفة إمكانيلة وقلدرة نظلام الموازنلات المعلدة عملى أسلاس األنشلطة عملى التطلوير المسلتمر ألداء الشلركات

الصناعية المساهمة العامة األردنية فقد تم احتسا الوسط الحسابي والوسيط واالنحلراف المعيلاري لتعبلر علن

إمكانيات وقدرة هذا النظام .
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
جدول رقم ( : )16الوصف الحسابي اجابات أفراد العينة ىعمى فقرات نظام الموازنات المعد عمى أساس األ نشطة

ى
البيان

السؤال

الوسط الحسابي

الوسيط

االنحراف المعياري

تحديد تفاصيل عممية اانتاج والبيع يزيد من كفلاءة الرقابلة
2

عمى األداء

4.65

5

0.604

تحميل التنبؤ بالطمل عملى األنشلطة يلر المباشلرة والداعملة
1

(كصيانة أمر شراء المواد األولية ااشلراف) يسلاعد عملى
تحديد األنشطة التى التضيف قيمة

4.59

5

0.541

تحديد الطم عمى موارد الشركة ألداء األنشلطة يسلاعد عملى
3

توزيع الموارد بكفاءة وحس حاجة األنشطة

4.52

5

0.505

تحديللد القلللدرة المتاحللة لألنشلللطة يسللاعد عملللى تقيلليم كفلللاءة
6

األداء

4.59

5

0.498

تحديد القدرة يلر المسلت مة لألنشلطة يرفلع ملن تقيليم كفلاءة
2

األداء

4.57

5

0.501

تقميلل الطمل عملى األنشلطة يلر المباشلرة
(كتهيئلة اآلالت مناوللة الملواد فحلص الجلودة ) يلؤدي إللى

6

التخفيض في التكمفة

3

إل اء األنشطة التى ال تضيف قيمة يرفع من كفاءة األداء

4.48

5

0.586

4.50

4.50

0.506

تقللدير كميللة األنشللطة المطموبللة يسللاعد عمللى تحديللد الم لوارد
1

اللزمة انجاز العمل

4.59

5

0.498

حسا الموارد اللزمة انجاز العمل يساعد عمى تحديلد قلدرة
9

األنشطة الستخدمة

4.59

5

0.498

كل األسئمة

4.562

-

0.435

وفيما يتعمق بامكانية وقدرة نظام الموازنات المعد عمى أساس األنشطة عمى التطوير المسلتمر ألداء الشلركات الصلناعية

المسللاهمة العامللة األردنيللة فقللد تللم اختبللار( )9عبللارات لقيللاس أمللر بعللض ااجلراءات والتطبيقللات عمللى التطللوير المسللتمر
لمشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ويلحظ من الجدول رقم ( )16أن إجابات أفراد العينة تشير إلى :

 -2يدل المتوسط الحسابي المرتفع عن الوسط الحسابي المعياري  3عمى أن أ م الشركات كانت توافق بشدة عمى أن
ااجراءات والتطبيقات اآلتية لها أملر إيجلابي عملى كفلاءة األداء  :تحديلد تفاصليل عمميلة اانتلاج والبيلع يزيلد ملن كفلاءة

الرقابة عمى األداء وتحميلل ا لتنبلؤ بالطمل عملى األنشلطة يلر المباشلرة والداعملة (كصليانة أملر شلراء الملواد األوليلة

ااشراف) يساعد عمى تحديد األنشطة التى التضيف قيمة وتحديد الطم عمى موارد الشركة ألداء األنشطة يسلاعد
عمى توزيع الموارد بكفاءة وحس حاجة األنشلطة وتحديلد القلدرة المتاحلة لألنشلطة يسلاعد عملى تقيليم كفلاءة
األداء وتحديد القدرة ير المست مة لألنشطة يرفع من تقيليم كفلاءة األداء وتقميلل الطمل عملى األنشلطة يلر

المباشرة (كتهيئة اآلالت مناولة المواد فحص الجودة ) يؤدي إلى التخفيض في التكمفة لوال اء األنشطة التى

مجمة العموم االقتصادية واادارية المجمد  21العدد  81لسنة 2015

333

ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ال تضلليف قيمللة يرفللع مللن كفللاءة األداء وتقللدير كميللةى األنشللطة المطموبللة يسللاعد عمللى تحديللد الملوارد اللزمللة
انجاز العمل وحسا الموارد اللزمة انجاز العملى يساعد عمى تحديد قدرة األنشطة المستخدمة.
 -نظام اادارة عمى أساس األنشطة :

ولمعرفلللة إمكانيلللة وقلللدرة نظلللام اادارة عملللى أسلللاس األنشلللطة عملللى التطلللوير المسلللتمر ألداء الشلللركات

الصناعية المساهمة العامة األردنية فقد تم احتسا الوسط الحسابي والوسيط واالنحلراف المعيلاري لتعبلر علن
إمكانيات وقدرة هذا النظام .

جدول رقم ( : )12الوصف الحسابي اجابات أفراد العينة عمى فقرات نظام اادارة عمى أساس األنشطة

السؤال

البيان

الوسط الحسابي

الوسيط

االنحراف المعياري

2

تحميل األنشطة يساعد عمى تحديد فرص التحسين والتطوير ألداء الشركة

4.83

5

0.383

1

تسلللاعد إعلللادة هندسلللة عمميلللات األنشلللطة التلللى ال تضللليف قيملللة عملللى تقميلللل ملللن

تكمفتها

تسللاعد إعللادة هندسللة عمميللات األنشللطة التللى تضلليف قيمللة عمللى رفللع مللن كفللاءة

3

األداء

6

تحديد زمن إنجاز كل نشاط وكل عممية يساعد في الرفع من كفاءة تقييم األداء

4.65

5

0.640

4.72

5

0.502

4.15

4

0.918

ت ييللللر الطملللل مللللن األنشللللطة ذات التكمفللللة العاليللللة الللللى األنشللللطة ذات التكمفللللة
2

المنخفضة يساعد عمى زيادة ربحية المنتجات

4.91

6

5

0.285

يعد مايكتي وسيمة لرفع كفاءة أداء الشركة:

6-2

يؤدي الحجم الكبير لدفعة اانتاج الى ااقلل من نشاط تهيئة اآلالت

4.72

5

0.544

6-1

يؤدي التنسيق مابين األنشطة إلى التقميل من وقت انتظار العمال (عدم العمل)

4.70

5

0.591

6-3

يؤدي التوقف عن شراء كميات زائدة من المخزن إلى تقميل تكاليف التخزين

4.70

5

0.553

كل األسئمة

4.671

-

0.409

وفيما يتعمق بامكانية وقدرة نظام اادارة عمى أساس األنشطة عمى التطوير المسلتمر ألداء الشلركات الصلناعية

المسلاهمة العامللة األردنيلة فقللد تلم اختبللار ( )1عبللارات لقيلاس أمللر بعلض ااجلراءات والتطبيقلات عمللى التطللوير
المستمر لمشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ويلحظ من الجدول رقم ( )12أن إجابلات أفلراد العينلة

تشير إلى :

 -2يللدل المتوسللط الحسللابي المرتفللع عللن الوسللط الحسللابي المعيللاري  3عمللى أن أ مل الشللركات كانللت توافللق
بشدة عمى أن ااجراءات والتطبيقات التالية لهلا أملر إيجلابي عملى كفلاءة األداء  :تحميلل األنشلطة يسلاعد عملى
تحديد فرص التحسين والتطلوير ألداء الشلركة وتسلاعد إعلادة هندسلة عمميلات األنشلطة التلى ال تضليف قيملة

عمى تقميل من تكمفتها وتساعد إعادة هندسة عمميات األنشطة التى تضيف قيمة عمى رفع ملن كفلاءة األداء

وتحديد زمن إنجاز كل نشاط وكل عممية يساعد في الرفع من كفاءة تقيليم األداء وت ييلر الطمل ملن األنشلطة
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى
المنخفضللة يسللاعد عمللى زيللادة ربحيللة المنتجللات ويعللد مللايمى
ذات التكمفللة العاليللة إلللى األنشللطة ذات التكمفللة
ى
الكبيلر لدفعلة اانتلاج إللى ااقلل ل ملن نشلاط تهيئلة اآلالت ويعلد
وسيمة لرفع كفاءة أداء الشركة يلؤدي الحجلم
مايلكتي وسليمة لرفلع كفلاءة أداء الشلركة يلؤدي التنسليق ملابين األنشلطة إللى التقميلل ملن وقلت انتظلار العملال

(عدم العمل) ويعد ما يكتي وسيمة لرفع كفاءة أداء الشركة يؤدي التوقف عن شراء كميات زائلدة ملن المخلزن

إلى تقميل تكاليف التخزين.
 -الفرضية المالمة :

"ال تمتملك الشلركات الصلناعية المسلاهمة العاملة األردنيلة المقوملات األساسلية اللزملة لتطبيلق كلل ملن نظلامي

الموازنات واادارة عمى أساس األنشطة ".

ولمعرفة إمكانيلة إملتلك الشلركات الصلناعية المسلاهمة العاملة األردنيلة المقوملات األساسلية اللزملة

لتطبيق كل من نظامي الموازنات المعدة عمى أساس األنشطة و اادارة عمى أساس األنشطة فقلد تلم احتسلا

الوسط الحسابي والوسليط واالنحلراف المعيلاري لتحلدد ملدى تلوفر المقوملات األساسلية اللزملة لتطبيلق كلل ملن

نظامي الموازنات واادارة عمى أساس األنشطة .

جدول رقم ( : )16الوصف الحسابي اجابات أفراد العينلة عملى فقلرات ملدى تلوفر المقوملات األسلاس

اللزمة لتطبيق كل من نظامي الموازنات واادارة عمى أساس األنشطة
السؤال

البيان

الوسط الحسابي

الوسيط

االنحراف المعياري

2

وجود خارطة العمميات لألنشطة

2.70

3

1.209

1

وجود نظام فعال ادارة موارد الشركة
توفر كادر لديه إطلع ن
كاف عمى نظلام الموازنلات المعلدة

4.02

4

0.802

2.93

3

1.181

3

عمى أساس األنشطة

اقتناع اادارات بمزايا نظام الموازنات المعدة عمى أسلاس

6

األنشطة

2

أساس األنشطة

2.91

6

اقتناع اادارات بمزايا نظام اادارة عمى أساس األنشطة

3.02

3

3

يعد تطوير المنشكش هدف تسعى إليه جميع اادارات

4.67

5

0.634

1

يتم وضع نسبة ربح تسعى اادارة إلى تحقيقها

4.76

5

0.565

كل األسئمة

3.494

-

0.640

تللوفر كللادر لديلله إطلللع كل ن
لاف عمللى نظللام اادارة عمللى

2.93

3

1.218

3

1.189
1.220
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
فيمللا يتعمللق بمللدى تللوفر المقومللات األساسللية الل زمللة ى لتطبيللق كللل مللن نظللامي الموازنللات واادارة عمللى أسللاس
األنشطة فقد تلم اختبلار ()1عبلارات لقيلاس ملدى ى
تلوفر مقوملات تطبيلق نظلامي الموازنلات واادارة عملى أسلاس
األنشطة لدى الشركات الصناعية المسلاهمة العاملة األردنيلة ويلحلظ ملن الجلدول رقلم ( )16أن إجابلات أفلراد

العينة تشير إلى :

 -2يللدل المتوسللط الحسللابي المرتفللع عللن الوسللط الحسللابي المعيللاري  3عمللى أن أ مل الشللركات كانللت توافللق
بشدة عمى توفر المقومات اآلتية  :وجود نظلام فعلال ادارة ملوارد الشلركة واقتنلاع اادارات بمزايلا نظلام اادارة

عمللى أسللاس األنشللطة ويعللد تطللوير المنشللكش هللدف تسللعى إليلله جميللع اادارات ويللتم وضللع نسللبة ربللح تسللعى
اادارة إلى تحقيقها.

 -1يدل المتوسط الحسابي المنخفض عن الوسط الحسابي المعياري  3عمى أن أ م الشركات كانت ال توافلق
عمللى تللوفر المقومللات اآلتيللة  :وجللود خارطللة العمميللات لألنشللطة وتللوفر كللادر لديلله إطلللع كل ن
لاف عمللى نظللام
الموازنات المعدة عمى أسلاس األنشلطة واقتنلاع اادارات بمزايلا نظلام الموازنلات المعلدة عملى أسلاس األنشلطة
وتوفر كادر لديه إطلع ن
كاف عمى نظام اادارة عمى أساس األنشطة.

اختبار الفرضٍاث

 -الفرضٍت االوىل :

نصللت الفرضللية األولللى عمللى أنلله " ال يعتبللر نظللام الموازنللات التقميللدي المطبللق حالي لاً فللي الشللركات

الصناعية المساهمة العامة األردنية أداة مناسبة لمتطوير المستمر ألداء الشركة".

تناولت هذش الفرضية قياس وجهلة نظلر أفلراد العينلة حلول إمكانيلة اسلتخدام نظلام الموازنلات التقميلدي

المطبق حالياً في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ككداة مناسلبة لمتطلوير المسلتمر ألداء الشلركة
وذلك من خلل الجزء الماني من االستبانة.

وقد تم قياس أمر ااجراءات والتطبيقات المستخدمة من قبل الشركات الصناعية المساهمة األردنية العامة عمى
األهداف التى يستخدم من أجمهلا نظلام الموازنلات التقميلدي ولهلذش ااجلراءات والتطبيقلات أملر عملى كفلاءة أداء
الشللركة إمللا بشللكل إيجللابي أو سللمبي وقللد تللم األخللذ بعللين االعتبللار األمللر اايجللابي والسللمبي لهللذش ااج لراءات

والتطبيقات عمى كفاءة األداء فقد تم توحيد األوزان (عكس مقياس ليكرت موافق بشدة من درجة  2إلى درجلة
 2موافق من درجة  6إلى درجة  1محايد من درجة  3إلى درجة 3

ير موافق من درجلة  1إللى درجلة 6

ير موافق بشدة من درجة  2إلى درجة  )2في الفقرات المتعمقة بنظام الموازنات التقميدي(-1 3-2 1-2

 )20-1 20-2 9-2 6امرها السمبي عمى كفاءة األداء.

ولمتحقلق مللن قللدرة نظللام الموازنللات التقميللدي عمللى تتطللوير األداء تللم اسللتخدام اختبللار االنحللدار الخطللي البسلليط

اللللذي يبحلللث فلللي تلللكمير مت يلللر مسلللتقل واحلللد (ااجلللراءات والتطبيقلللات المسلللتخدمة ) عملللى مت يلللر تلللابع واحلللد
(األهداف من استخدام نظام الموازنات التقميدي).
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىأدتخدامىنظمىالمحادبةىاالداروةىالحدوثةىلتحدونىاالداءىالمدتمرى
ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى
الفرضية األولى عمى مستوى الخطوات ككل
جدول رقم ( : )13نتائج اختبار
ى

قيمة Fالمحسوبة

قيمة Fالجدولية

0.159

مستوى الداللة

2.40

معامل االرتباط R

0.692

0.060

معامل التحديد R2
0.004

ويوضح الجدول رقم ( )13أن قيمة  Fالمحسوبة ( )0.229أقل ملن قيمتهلا الجدوليلة ( )1.60وال

يوجللد داللللة احصللائية ألن مسللتوى الداللللة االحصللائية أكبللر مللن  %2وبمللا أن قاعللدة القللرار هللي  :قبللول
الفرضية العدمية إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية ورفضها إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر

من القيمة الجدولية فانه يتم قبول الفرضية العدمية مما يعني أنه:

ال يعتبر نظام الموازنات التقميدي المطبق حالياً في الشركات الصلناعية المسلاهمة العاملة األردنيلة أداة مناسلبة

لمتطوير المستمر ألداء الشركة .

ويوضح الجدول السابق أيضا أن معامل االرتبلاط ( )Rبملغ  0.060وهلي قيملة منخفضلة حيلث تظهلر

علقة ارتباط ضعيفة بين ااجراءات والتطبيقات المستخدمة واألهداف ملن اسلتخدام نظلام الموازنلات التقميلدي

ويظهلللر معاملللل التحديلللد ( )1Rأن المت يلللر المسلللتقل (ااجلللراءات والتطبيقلللات المسلللتخدمة) يفسلللر ملللا نسلللبته

 %0.006من الت يرات الحاصمة في المت ير التابع (األهداف من استخدام نظام الموازنات التقميدي) .

كما أن معادلة االنحدار الخطي بين ااجراءات والتطبيقلات المسلتخدمة واألهلداف ملن اسلتخدام نظلام الموازنلات

التقميدي كمايمي :

(األهداف من استخدام نظام الموازنات التقميدي) =(0.031+3.916ااجراءات والتطبيقات المستخدمة)

 -الفرضٍت الثاًٍت :

نصت الفرضية المانية عمى أنه " ال يعتبلر كلل ملن نظلامي الموازنلات و اادارة عملى أسلاس األنشلطة

وسيمة مناسبة لمتطوير المستمر ألداء الشركة ".

تناولت هذش الفرضية قياس وجهة نظر أفراد العينة حول إمكانية كل من نظامي الموازنات واادارة عمى أسلاس
األنشطة كوسيمة مناسبة لمتطوير المستمر ألداء الشركة وذلك من خلل الجزء المالث من االستبانة.

يتضح من الجدول رقلم ( 16و )13أن الوسلط الحسلابي العلام آلراء أفلراد العينلة حلول إمكانيلة كلل ملن نظلامي
الموازنات واادارة عمى أساس األنشطة كوسيمة مناسبة لمتطوير المستمر ألداء الشركة بملغ ( )6.6231وهلو

أعمى من الوسط الفرضي ( )3لوانه ليس هناك انحراف معياري كبير حيث بمغ المتوسلط ( )0.329وهلذا يلدل

عمى تقار اآلراء حول تكمير هذا المت ير.

ولمتحقق من أن الوسط الحسابي الذي أبداش المستجيبون أكبر بدرجة معنوية من متوسلط أداة القيلاس

وأن هذش الزيادة ال ترجلع لمصلدفة تلم اسلتخدام اختبلار ( )One Sample T-testلمتككلد ملن ذللك وكانلت

نتائج االختبار عمى النحو اآلتي :
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ىىىىىىىىىىىىللذركاتىالصناروةىالمداهمةىالعامةىاالردنوةى
ى
الفرضية المانية عمى مستوى الخطوات ككل
جدول رقم ( : )11نتائج اختبار
ى
نتيجة الفرضية العدمية
مستوى الدالله
 Tالجدولية
 Tالمحسوبة
30.613

2.63

صفر

رفض

ونظ ار ألن قيمة  Tالمحسوبة ( )30.613أعمى من قيمتها الجدولية ( )2.63عند مستوى دالله صفر وبما أن قاعلدة
الق لرار هللي  :قبللول الفرضللية العدميللة إذا كانللت القيمللة المحسللوبة أقللل مللن القيمللة الجدوليللة ورفضللها إذا كانللت القيمللة
المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية فانه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديمة مما يعني:

يعتبر كل من نظامي الموازنات واادارة عمى أساس األنشطة وسيمة مناسبة لمتطوير المستمر ألداء الشركة.

 -الفرضٍت الثالثت :

نصلت الفرضللية المالمللة عمللى أنله "ال تمتمللك الشللركات الصللناعية المسلاهمة العامللة األردنيللة المقومللات

األساسية اللزمة لتطبيق كل من نظامي الموازنات واادارة عمى أساس األنشطة ".

تناولت هذش الفرضية قياس وجهة نظر أفراد العينة حول امتلك الشركات الصناعية المساهمة العاملة

األردنية المقومات األساسية اللزمة لتطبيق كل من نظامي الموازنات واادارة عمى أساس األنشلطة وذللك ملن

خلل الجزء الرابع من االستبانة.

يتضللح ملللن الجللدول رقلللم ( )16أن الوسللط الحسلللابي العلللام آلراء أفللراد العينلللة حللول إملللتلك الشلللركات

الصناعية المساهمة العامة األردنية المقومات األساسية اللزمة لتطبيق كل من نظامي الموازنات واادارة عملى

أساس األنشطة بملغ ( )3.696وهلو أعملى ملن الوسلط الفرضلي ( )3لوانله لليس هنلاك انحلراف معيلاري كبيلر
حيث بمغ المتوسط ( )0.660وهذا يدل عمى تقار اآلراء حول تكمير هذا المت ير.
ولمتحقق من أن الوسط الحسابي الذي أبداش المستجيبون أكبر بدرجة معنوية من متوسلط أداة القيلاس

وأن هذش الزيادة ال ترجلع لمصلدفة تلم اسلتخدام اختبلار ( )One Sample T-testلمتككلد ملن ذللك وكانلت

نتائج االختبار عمى النحو اآلتي :

جدول رقم ( : )19نتائج اختبار الفرضية المالمة عمى مستوى الخطوات ككل

 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

مستوى الدالله

نتيجة الفرضية العدمية

2.136

2.63

صفر

رفض

ونظ ار ألن قيمة  Tالمحسوبة ( )2.136أعمى من قيمتها الجدولية ( )2.63عند مستوى دالله صفر

وبما أن قاعدة القرار هي :قبول الفرضية العدمية إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية ورفضها
إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية فانه يتم رفض الفرضلية العدميلة وقبلول الفرضلية البديملة

مما يعني:

تمتمللك الشللركات الصللناعية المسللاهمة العامللة األردنيللة المقومللات األساسللية اللزمللة لتطبيللق كللل مللن نظللامي

الموازنات واادارة عمى أساس األنشطة.
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االستٌتاجاث والتوصٍاث
 -االستٌاجاث:

ى
ى

لعل أهم االستنتاجات التى توصمت اليه الدراسة هي :

 -2تبللين أن نظللام الموازنللات التقميللدي يهللدف إلللى تطللوير الشللركة ولكنلله اليهللتم بكفللاءة أداء األنشللطة وأن
العلقلة بلين تطلوير الشلركة وكفلاءة األداء هلي علقلة ضلعيفة حيلث بملغ معاملل االرتبلاط ( 0.060 )Rكمللا

أظهلللر معاملللل التحديلللد ( )1Rأن المت يلللر المسلللتقل (ااجلللراءات والتطبيقلللات المسلللتخدمة) يفسلللر ملللا نسلللبته

 %0.006من الت يرات الحاصمة في المت ير التابع (األهلداف ملن اسلتخدام نظلام الموازنلات التقميلدي) وذللك
نتيجة اعتماد نظام الموازنات التقميدي عملى نظلم معموملات تعتملد عملى بيانلات تاريخيلة وأسلالي
عممها وعدم اهتمام نظام الموازنات التقميدي بمدى درجة كفاءة األداء لممنشكة.

يردقيقلة فلي

 -1الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية تهدف من وراء استخدام نظام الموازنلات التقميلدي لمتخطليط
والرقابة وتقييم األداء وتحديد المسؤوليات والتحفيلز والتنسليق واالتصلال وتوزيلع الملوارد وتحديلد حجلم األعملال

المطموبة من األقسام وتحديد كفاءة األداء لوادارة التكاليف وتطوير الشركة.
 -3تعتمد الشركات الصناعية المساهمة العاملة األردنيلة عنلد إعلداد نظلام الموازنلات التقميلدي عملى ااجلراءات
بنلاء عملى بيانلات تاريخيلة ويضلاف أويطلرح منهلا
والتطبيقات اآلتية  :يتم التنبؤ بالموارد اللزمة اتمام المهلام ً
بناء عمى نظام التكاليف التقميدي ويتم تخفليض التكلاليف فلي
نسبة معينة ويتم تقدير التكاليف ير المباشرة ً

بنلاء عملى بيانلات
بناء عمى ق اررات إداريلة ويلتم تحديلد المعلايير التلى تبنلى عميهلا الموازنلات ً
الموازنة التقميدية ً
وبناء عمى األداء المسلتهدف كمايعلد إختيلار أفضلل أداء لممنشلكة مسلجل
وبناءعمى توقعات السوق
تاريخية
ً
ً
في دفاترها لواختيار أفضل أداء لممنشآت المنافسة ككداء مستهدف وسيمة لمرفع من كفاءة أداء الشركة.

 – 6أن نظللامي الموازنللات واادارة المبنيللان عمللى أسللاس األنشللطة يتللوفر لللديهم القللدرة عمللى تطللوير الشللركة
والرفع من كفاءة أداء الشلركة حيلث بم لت قيملة  Tالمحسلوبة(  )30.613وهلي أعملى ملن قيمتهلا الجدوليلة

( )2.63ومستوى داللة ااحصائية صفر.

 – 2أن تحديلد تفاصليل عمميلة اانتلاج والبيلع يزيلد ملن كفلاءة الرقابلة عملى األداء كملا يسلاعد تحميلل التنبلؤ
بالطم عمى األنشطة ير المباشرة والداعمة (كصيانة أمر شراء المواد األولية ااشراف) الشركة عمى تحديد

األنشطة التى التضيف قيمة كما يؤمر تحديد الطم عمى ملوارد الشلركة ألداء األنشلطة بشلكل يسلاعد الشلركة
عمللى توزيللع الملوارد بكفللاءة وحس ل حاجللة األنشللطة يللؤمر تحديللد القللدرة المتاحللة لألنشللطة عمللى تقيلليم كفللاءة
األداء كما يؤمر تحديد القدرة يلر المسلت مة لألنشلطة بشلكل يرفلع ملن تقيليم كفلاءة األداء كملا يسلاعد تقميلل
الطم عمى األنشطة ير المباشرة (كتهيئة اآلالت مناولة المواد فحص الجودة ) عمى تخفيض في التكمفلة

كما يؤمر إل اء األنشطة التى ال تضيف قيمة بشلكل يرفلع ملن كفلاءة األداء كملا يسلاعد تقلدير كميلة األنشلطة

المطموبة عمى تحديد الموارد االزمة انجاز العمل كما يساعد حسا الموارد اللزمة انجاز العمل عمى تحديلد

قدرة األنشطة الستخدمة كما أن تحميل األنشلطة يسلاعد عملى تحديلد فلرص التحسلين والتطلوير ألداء الشلركة

كما أن تساعد إعادة هندسة عمميات األنشطة التى ال تضيف قيمة عمى تقميل من تكمفتها.
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األنشطة التى تضيف قيملة عملى رفلع ملن كفلاءة األداء كملا أن
كما أن تساعد إعادة هندسة عمميات
تحديلد زملن إنجلاز كللل نشلاط وكلل عمميللة يسلاعد ى
فلي الرفلع مللن كفلاءة تقيليم األداء كمللا أن ت ييلر الطمل مللن
األنشطة ذات التكمفة العالية الى األنشطة ذات التكمفة المنخفضة يساعد عمى زيلادة ربحيلة المنتجلات كملا أن

الحجم الكبير لدفعة اانتاج يؤدي إلى ااقلل من نشاط تهيئة اآلالت مما يؤدي الى رفع كفلاءة األداء كملا أن
التنسليق ملابين األنشلطة يلؤدي إللى التقميللل ملن وقلت انتظلار العملال (علدم العمللل) مملا يلؤدي إللى رفلع كفللاءة

األداء كما أن التوقف عن شراء كميات زائدة من المخزن يؤدي إلى تقميل تكاليف التخزين مما يؤدي الى رفلع

كفاءة األداء .

 - 6تمتمك الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المقومات األساسية اللزمة لتطبيق كلل ملن نظلامي الموازنلات
واادارة عملى أسلاس األنشللطة حيلث بم لت قيمللة  Tالمحسلوبة (  )2.136وهلي أعمللى ملن قيمتهلا الجدوليللة ()2.63

ومستوى داللة ااحصائية صفر .

 - 3تبين أن الشلركات الصلناعية المسلاهمة العاملة األردنيلة تمتملك نظلم تسلاعد عملى تطبيلق نظلامي الموازنلات واادارة
المبنيان عمى أساس األنشطة.

 - 1تبين أن الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية يتوفر لديها كادر لديله إطللع ن
كلاف عملى نظلامي الموازنلات
واادارة المبنيان عمى أساس األنشطة.

 – 9تبين أن استراتيجية الشلركات الصلناعية المسلاهمة العاملة األردنيلة تهلدف إللى تطلوير المنشلكش كملا تبلين أنله يلتم
وضع نسبة ربح تسعى اادارة إلى تحقيقها مما يدل عمى إحتياج الشركات الصناعية المساهمة العامة لهذش النظم.

 -التوصٍاث :

 – 2ضرورة االسراع في تبني نظم المحاسبة الحديمة كنظلام الموازنلات المبنلي عملى أسلاس األنشلطة ملن قبلل الشلركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية لمالله ملن أملر عملى كفلاءة التخطليط فلي تملك الشلركات خاصلة ان هلذش الشلركات

لدية القناعة الكاممة بمزايا هذش النظم.

 – 1كما انه ملن الضلرورة تبنلي نظلم المحاسلبة الحديملة كنظلام اادارة المبنلي عملى أسلاس األنشلطة ملن قبلل الشلركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية لماله من أمر عمى كفاءة أداء الشركات الذي سوف يساعد بشكل كبير في تطبيق

نظام الموازنات المبنية عمى اساس االنشطة.

 – 3ض رورة زيلادة وعلي العلاممين فلي الشلركات الصلناعية المسلاهمة العاملة األردنيلة بلنظم المحاسلبة الحديملة كنظلامي
الموازنللات واادارة المبنيللان عمللى األنشللطة وذلللك مللن خلللل زيللادة اش لراك العللاممين بللدورات تدريبيللة متطللورة ومتعمقللة

بالمستجدات الحديمة لممحاسبة االدارية بشكل خاص كما انه عمى الجامعات األردنية دور البد ان تمعبه في التطوير من
خلل إعداد الندوات والمحاضرات المتعمقة بنظم المحاسبة الحديمة.

 – 6ضرورة زيادة عدد الدراسات المتعمقلة بنظلامي الموازنلات واادارة المبنيلان عملى األنشلطة وعملى قطاعلات اقتصلادية

اخرى.

 – 2ضرورة استفادة الشرك ات الصناعية المساهمة االردنية من المقومات المتوفرة لديها في تطبيق المستجدات العمميلة
المتطورة في نظمها المحاسبية بشكل عام واالدارية بشكل خاص لتطوير ادائها بشكل مستمر.
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ى
The use of modern management
accounting systems for
continuous improve the performance
of Jordanian Industrial
ى
Companies

Abstract:
The intensification of competition among all companies and at different
levels has become necessary for every company need to continue to improve its
performance in order to be able to face the competition and stay in the market.
To achieve this, we must rely on the company's accounting information more
accurate and appropriate and provided in a timely manner, for the purpose of
use in planning and decision making.
So there must be information systems that help the administration to
continuous development and improvement of the performance of companies in
general, and this is what you need Jordanian companies, especially after the
accession of Jordan to the field of economy. The management system was
selected on the basis of the activities and the system of budgets prepared on the
basis of the activities as tools for continuous improvement and development of
the performance of industrial companies listed Jordanian public shareholding in
the Amman Financial Market (Amman Stock Exchange of Finance).
Perhaps the most important findings of the study is that the industrial
companies Jordanian public shareholding has the basic components needed to
implement each of the budgets and management systems on the basis of
activities, as have the systems to help implement a systematic management of
budgets and buildings on the basis of the activities. But they do not have a cadre
who has a sufficiently familiar with budgets and management systems on the
activity based built, and most of the departments of industrial companies
Jordanian public shareholding was convinced of the benefits of the management
system based on the most active
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