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  : (ABCM) نظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة :دة الجديفةتطبيق المعر
  دراسة تطبيقية في القطاع الصناعي األردني

  *ويسليمان حسين البشتا

  

  صـلخم
، وبيان مدى اعتماد اإلدارة بمفهومها )ABCM(شطة يهدف البحث إلى دراسة فلسفة نظام إدارة التكاليف على أساس األن

 الذي يعمل على إجراءات ABCMام لتطبيق نظ) ABC(طة  الحديث على نظام التكاليف على أساس األنشاالستراتيجي
قدرة ز يعز  على المعلومات المالية وغير المالية، ممااعتمادهالتحسين والتطوير المستمرين ألنشطة الشركة من خالل 

في ئها الحادة التي تسود البيئة المحيطة بها لضمان بقاالتغلب على المنافسة لي والشركات على مواكبة متطلبات العصر الحا
  .السوق ومحافظتها على أرباحها بل ومحاولة زيادتها

شركات الصناعية األردنية  شملت العينة الفقد ؛يدانية تم تطبيقها على القطاع الصناعي األردنيمتضمن البحث دراسة 
 وللتوصل إلى أهداف البحث .ةشرك) 20(بلغ حجم العينة منه ه والمسجلة في سوق عمان المالي والمتداولة فيبرى الك

  .SPSSتخدم في تحليلها برنامج سوا، %100 استرجعت بنسبة بانةوإثبات أو نفي فرضياته تم توزيع استمارة است

 ABC وتوصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات، لعل من أهمها أن اإلدارة االستراتيجية الحديثة التي تعتمد على نظام
تستطيع تحديد كلفة منتجاتها بدقة، فضال عن تزويد اإلدارة بالمعلومات المالية وغير المالية التي تتعلق بتحليل األنشطة 

 مضافة وأخرى ال تضيف قيمة للمنتج بهدف إلغائها وذلك عن طريق تطبيق إدارة التكاليف على قيمةالمستخدمة إلى ذات 
راً مهماً في نجاح الشركة واستمراريتها فضالً عن زيادة قدرتها على التخطيط  يلعب دوالذي) ABCM(أساس األنشطة 

  . يعزز من قدرتها على التكيف مع البيئة التي تعمل بها الشركات والذي يضمن بقاءها وربحيتهاألنهالمستقبلي 

ة الكلفوية واإلدارية الحديثورة تبني األنظمة والتقنيات واألساليب ضر: اعدد من التوصيات، كان من أهمهوصى البحث بوأ
في الشركات الصناعية األردنية، لما له من دور فاعل في صنع القرارات ) ABCM (امالتي تعمل على سهولة تطبيق نظ

التي تعمل على رفع كفاءة أداء الشركة وتحسين وتطوير عملياتها، ة  سواء منها التشغيلية أو االستراتيجيتلفة،اإلدارية المخ
  .هاا على التغلب على حدة المنافسة السائدة في السوق والمحافظة على حصتها السوقية واستمراريتلضمان قدرته

صفات العصر  تمران،، المعلومات المالية وغير المالية، التحسين والتطوير المسABCM، نظام ABCام  نظ:ةالكلمات الدال
  .الحالي

  
  مقدمـةال.  1

  
ن تكلفة المنتج، كل التكاليف غير المباشرة جزءاً متش

وأضحت في اآلونة األخيرة تشكل نسبة عالية من إجمالي 
عناصر التكلفة ال سيما في ظل التطور الذي طرأ على دنيا 
األعمال من تقدم تكنولوجي ومنافسة بكافة مستوياتها، األمر 

 لشركاتاالمحاسبة لدى الذي يستوجب تغييراً مستمراً في بيئة 
توصلت الشركة  اس لهذه التكاليف دقيقاًكان القيوكلما . الصناعية

  .تخطيط أفضل واتخاذ قرارات رشيدةوإلى تحقيق رقابة 

وقد ازداد في اآلونة األخيرة االهتمام بتحسين وتطوير 
تخصيص التكاليف وخصوصاً غير المباشرة منها، وذلك نتيجة 
لزيادة الضغوط على تسعير المنتجات في تلك البيئة التي تتصف 

وجاءت أبرز هذه الجهود من قبل كل من . ة الحادةبالمنافس
Cooper, Kaplan and Johnson اللذين بحثوا عن نظام جديد 

ام التكاليف على  نظصص التكاليف غير المباشرة سميلتخ
 وذلك على Activity Based Costing-ABCأساس األنشطة 

ة اعتبار أن المنتج بصورته النهائية ال يقوم على استهالك التكلف
وإنما يستهلك النشاط، وعليه؛ فإن من األولى أن يتم ربط عنصر 
التكلفة بالنشاط ومن ثم تكلفة النشاط بالمنتج مما يجعل عملية 
تحديد كلفة المنتج النهائي أكثر دقة مما لو تم تحديده وفقاً للنظام 

  .القديم الذي يقوم على فلسفة معدالت التحميل

قسم المحاسبة، كلية إدارة المال واألعمال، جامعة آل البيت،  * 
، وتاريخ 8/11/2005تاريخ استالم البحث . نالمفرق، األرد

  . 8/5/2006قبوله 
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ة يلمعلومات المحاسبومن المالحظ أن مخرجات أنظمة ا
التي تغطي جميع أبعاد أنشطة التنظيم تعد األساس لبناء 

المعتمدة فقط على مؤشرات األداء مقاييس األداء التقليدية 
التي ينظر لها على أنها المحور األساسي للتحسين المالي 

والتطوير للخطط اإلدارية في المستوى األول، وتعد الموجه 
 استخدام وان مة،االستراتيجية للمنظيق األهداف األساسي لتحق

المنتجات احتساب تكاليف  لتحسين وتطوير (ABC)نظام 
والعمليات اإلنتاجية، يتطلب الموازنة بين غايتين مهمتين، 

 هو إنتاج معلومات ABCظام أن الغاية األساسية لن: هماأوال
دقيقة حول اقتصادية تكاليف اإلنتاج والخدمات للمنتج، 

ج معلومات تمكن مهندس اإلنتاج واإلدارة من إنتاوالثانية 
فهمها واستخدامها في قرارات التصميم، كإعادة هندسة 

األنشطة التي ال تضيف قيمة العمليات، واستبعاد 
الخ، وذلك في سبيل تلبية رغبات المستهلكين ...نتجللم

والمحافظة عليهم، لزيادة ربحية المنظمة واستمراريتها، وهذا 
رتباط نظامي اإلدارة والتكاليف على أساس واضح من خالل ا

-Activityطة  إدارة التكاليف على أساس األنشاألنشطة بنظام

Based Cost Management System (ABCM) ر  باتجاه التطوي
وقد بينت حقبة التسعينات  ".افللمنتجات بما يلبي تلك األهد

اهتمام إدارات معظم الشركات الصناعية بتقنيات إدارة 
" ةن قبل الشركات اليابانية الصناعياليف المطبقة مالتك

)IFAC, 1999: 1.(  
  
  كلة البحثمش

إن التحديات التي تواجه إدارات الشركات في ظل 
وانفتاح في األسواق الظروف الحالية من منافسة حادة 

وتكنولوجيا معلومات متطورة، تطلبت منها المحافظة على 
 ا،الئها ومجهزيه خالل عالقتها بعمحصتها في السوق من
 األمر الذي تطلب منها البحث عن ،وإعادة تصنيفهم باستمرار

أنظمة تكاليف حديثة كنظام التكاليف على أساس األنشطة 
)ABC (رتها وفقاً لنظام إدارة لزيادة كفاءة أدائها من خالل إدا

الذي يلبي متطلبات ، )ABCM(على أساس األنشطة ف التكالي
ومساعدتها في خفض كلفة الوحدة اإلدارة االستراتيجية، 

المنتجة، وإجراء عمليات التحسين والتطوير المستمرين 
مالية عن طريق االستفادة من المعلومات الوذلك ، لألنشطة

وبالتالي تحقيق المنافع المالية  ا،وغير المالية التي يقدمه
. األمدوالطويل األمد  القصير ينى المستويوالتنافسية عل
  :س يمكن صياغة عناصر المشكلة بما يليوعلى هذا األسا

هل يوجد ضعف في المعلومات المقدمة لإلدارة عن  -1
  طريق النظام التقليدي لتخصيص التكاليف؟

ارة بمعلومات  على تزويد اإلدABCام هل يعمل نظ -2
ها في خفض كلفة المنتج، مما عدتسادقيقة عن التكاليف 

 عمليات تسويق المنتجات وتحقيق أعلى مستوىسن يح
  ربحية؟

 اإلدارة بمعلومات مالية وغير مالية ABCام هل يمد نظ -3
تمرين ألنشطتها عن تساعدها في التطوير والتحسين المس

نظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة  طريق تطبيقها
)ABCM(؟  
  

  أهمية البحث
 يسلط الضوء على نظام في أنهأهمية البحث تظهر 

ليس فقط لدقته في ، )ABC(التكاليف على أساس األنشطة 
احتساب كلفة الوحدة المنتجة، وإنما لدوره في خدمة اإلدارة 

هة تحديات العصر الحالي الحديثة، ومساعدتها في مواج
في ساعدها التي تلومات المالية وغير المالية معل ابتقديمه

) ABCM(تطبيق نظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة 
  :ئها من خاللالذي يعمل على زيادة كفاءة أدا

زيادة أرباحها والمحافظة على حصة الشركة في السوق   - أ 
من خالل التغلب على حدة المنافسة واالنفتاح السوقي 

 التي - الخ  ...والتطورات والتقنيات التكنولوجية
  . تواجهها

 Businessكلة عملياتهاهي/ هندسةات إعادة بإجراءالقيام  -ب 

Process Re-engineeringلتي ال  لتحديد األنشطة ا
تضيف قيمة للمنتج، بهدف إلغائها، مما يؤدي إلى 

 على الشركةالتحسين والتطوير المستمرين ألنشطة 
  .ويل األمدالطو األمد المستويين القصير

كما يأخذ البحث أهمية إضافية ألنه من أوائل األبحاث 
على صعيد الدراسات العربية التي تتناول موضوع إدارة 

وتطبيقها في البيئة ) ABCM(نشطة التكاليف على أساس األ
لدعم قدرات إدارات الشركات الصناعية األردنية، وذلك 

 ان، وخصوصاً نجاحهااألردنية على المنافسة وتعزيز عوامل 
االقتصاد األردني فيه من الحداثة والتطور ما يجعله متفاعال 

 الشركات اتدارإمع البيئة المحيطة، األمر الذي يتطلب من 
رورة االعتماد على األنظمة الكلفوية واإلدارية األردنية ض

   .متطلبات العصر الحاليالحديثة التي تنسجم مع 
  

  دف البحثه
يهدف البحث إلى دراسة نظام التكاليف التقليدي، وكذلك 
دراسة فلسفة نظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة 

(ABCM) وبيان مدى اعتماد اإلدارة بمفهومها االستراتيجي ،
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 (ABC) على أساس األنشطة فلحديث على نظام التكاليا
  :، وذلك بهدفABCMلتطبيق نظام 

 من خالل المعلومات حسين وتطوير أنشطة الشركاتت -1
ام ية التي تستمدها اإلدارة من نظالمالر المالية وغي

ABCام  وتطبيق نظABCM.  
عزيز قدرة الشركات على مواكبة متطلبات العصر ت -2

 المنافسة الحادة التي تسود البيئة الحالي، والتغلب على
  :المحيطة من خالل

  .ياس كلفة منتجاتها وخفضها الى أقل درجة ممكنة ق- أ
  .تحسين عمليات تسويق منتجاتها-ب
  .تحقيق أعلى مستويات الربحية-ج
  

  رضيات البحثف
ات رئيسية، وثالث ييستند البحث على ثالث فرض

  :انية، كما يليفرضيات فرعية لقياس الفرضية الرئيسية الث
ال يوجد ضعف في  :)HO1(الفرضية الرئيسية األولى 

المعلومات المقدمة لإلدارة المستمدة من النظام التقليدي 
  .لتخصيص التكاليف

 على ABC ال يعمل نظام ):HO2(الفرضية الرئيسية الثانية 
 فيتزويد اإلدارة بمعلومات دقيقة عن التكاليف تساعدها 

ما يحسن من عمليات تسويق منتجاتها خفض تكلفة المنتج، م
  .وتحقيق أعلى مستوى ربحية

فرعية لقياس الفرضية الرئيسية الثانية الفرضيات الوكانت 
  :لى النحو التاليع

HO21 : ظام جد عالقة بين تزويد نتوالABC لإلدارة 
بمعلومات دقيقة عن التكاليف، ومساعدتها في خفض 

  .تكلفة الوحدة المنتجة
HO22 : ام بين تزويد نظ د عالقةجتوالABC لإلدارة 

بمعلومات دقيقة عن التكاليف ومساعدتها في تحسين 
  .عمليات تسويق منتجاتها

HO23 : ظام جد عالقة بين تزويد نتوالABC لإلدارة 
تحقيق  بمعلومات دقيقة عن التكاليف، ومساعدتها في

  .أعلى مستوى ربحية
 اإلدارة ABCظام  نيمد ال): HO3(الفرضية الرئيسية الثالثة 

بمعلومات مالية وغير مالية تساعدها في التطوير والتحسين 
نظام إدارة التكاليف  تمرين ألنشطتها عن طريق تطبيقهاالمس

  ).ABCM(على أساس األنشطة 
  

  الجانب النظري. 2
 غير فنظمة التقليدية في تخصيص التكاليواجهت األ

توزيعها على ام خدمات اإلنتاج والمباشرة التي تتعلق بأقس
سام اإلنتاج، ومن ثم على وحدة المنتج النهائي جملة من قأ

، وذلك المتحققة منهاغير الدقيقة االنتقادات، بسبب النتائج 
على أسس مبسطة في توزيع التكاليف غير بسبب اعتمادها 

 فضالً عن بالنتائج المالية اإلجمالية،واهتمامها المباشرة، 
إلنتاجية والفعلية التي تسبب تلك تجاهلها لتعقيدات األنشطة ا

 :Turney, 1992: 21 ((Johnson and Kaplan, 1987(النتائج 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى التغير الجوهري في  .(30
العصر والتطور التقني في بيئة هيكل التكاليف بسبب المنافسة 

  .الحالي
 على أنها صناعية فقد أصبح تصنيف تكلفة العمل المباشر

  بسبب ضآلة حجمها النسبيرة، مباشستاشرة وليغير مب
)Horngren et al., 2003(  

في تخصيص تكاليف وقد اعتمدت األنظمة التقليدية 
مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج أو تخصيص تكاليف هذه 

 –معيار السبب / المراكز لإلنتاج على المنتجات على أساس
 المعتمدالمعيار /ذا األساسوه .)Copper, 1990: 37(النتيجة 

 تُعدمعايير ال /يستند على أسسفي تخصيص هذه التكاليف، 
 كساعات العمل المباشر أو ساعات اآللة، وما ،المسبب لها

 هاإنإلى ذلك من وحدات قياس المخرجات أو المدخالت؛ إذ 
 -موضع التخصيص - ال تعكس العالقة السببية بين التكاليف

كس استفادة وحدات المنتج ال تع  كما،وما جمعت له من نشاط
  ).494: 1992 اج،حج(النهائي من هذه التكاليف 

يب الوحدة من التكاليف المشتركة  اختالف نصإن
 تكلفة  تحديدالف تكلفتها اإلنتاجية، يؤدي إلى المغاالة فيختبا

على المنتجات، وحتى يتم تخفيض التكاليف غير المباشرة، 
وث التكاليف، ومن ثم األنشطة المسببة لحدالشركة أن تحدد 

 األمر الذي يساعدها في استبعاد ،تحديد كلفة تلك األنشطة
 (Non Value Added)منتج تضيف قيمة لل األنشطة التي ال

فة المنتج النهائي، ستنعكس بصورة مباشرة على كلتي لا
ومن . (Radhaskrishnan and Srindhi, 1997)ته وتخفيض كلف

تخصيص التكاليف في لتقليدية ااالنتقادات الحالية لألنظمة 
 قرارات خاطئة، فضالً عن إلىأنها تؤدي غير المباشرة 

توفير بيانات إضافية تخدم اإلدارة االستراتيجية ضعفها في 
االستراتيجية التي تفرض عليها البيئة الحالية اتخاذ القرارات 

واقتصارها على توفير الخ، ...لتسعير،  واالمتعلقة بالتشغيل،
وتقييمه وتحديد تكلفة  التي تتعلق بالمخزون السلعي البيانات
  .طالبيع فق

إن التكلفة التي تنتج عن هذه األنظمة غير وقتية، وعليه؛ ف
وغير دقيقة، وتتصف بالعمومية واإلجمالية، فهي أبعد من أن 
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 مما ،)Johndon and Kaplan, 1987(تالئم العديد من القرارات 
 عن أنظمة جديدة للبحثتهم الباحثين إلى زيادة محاوالدعا 

تسد جوانب القصور، وتقدم حلوالً أفضل لمشكلة تخصيص 
التكاليف غير المباشرة، فقد ظهر نظام التكاليف على أساس 

التكاليف ، الذي ركز على األنشطة لتجميع ABCاألنشطة 
  .وتخصيصهارة وتحليلها غير المباش

ت،  تظهر منذ بداية عقد الستيناوقد بدأت تلك الجهود
الصناعية آنذاك، وزيادة شدة المنافسة أمام ثورة ستجابة للا

الشركات الصناعية محلياً وعالمياً، فظهرت في ذلك دراسات 
(Bekett, 1951) ،(Shubik, 1962) ،(Moriarity, 1975)، 

)Loaderback, 1976( ،)Dopuch, 1981( إال أنها تعرضت ،
تند على  نماذج رياضية تسلكثير من االنتقادات ألنها

 وفي الوقت نفسه هي دراسات غير عملية، ومن اض،االفتر
من ) Kaplan, 1977( و(Zimmerman, 1979)ثم انتقل كٍل من 
بالمحاسبة إلى المدخل ) Positive Approach(المدخل اإليجابي 

ال  الذي حدد ما يجب أو ما) Normative Approach(الوصفي 
 تخصيص  على الشركات عمله فيما يخص كيفيةيجب

  .التكاليف غير المباشرة
 وتشير كثير من -  ABCومن ثم تزايد االهتمام بنظام 

الدراسات والمسوحات التي أجريت في أعقاب ظهور هذا 
النظام، إلى تزايد استخدامه من قبل الشركات على اختالف 
أنواعها وجنسياتها، خاصة تلك العاملة في الواليات المتحدة 

 ؛(Merz and Hardy, 1993) ,(Drury, 1992) وأوروبا الغربية
فالنظام تطور في تخصيص التكاليف غير المباشرة، وذلك 

خدمة في عن طريق إيجاد العالقة السببية بين الموارد المست
 الذي يجعله يساعد المنشأة على مراألنتاج، اإلنتاج وتكلفة اإل

االستخدام األمثل للموارد، مما يحقق نتائج مالية أفضل في 
 ومن ثم تحميل المنتجات ،)Lakshmi and Rao, 2001(ئها أدا

بتكاليفها، وذلك باالعتماد على حجم استهالك األنشطة 
 ،)Cooper and Kaplan, 1992: 286(ألهداف الكلفة النهائية

 كيفية زيادة ربحية منتج آخر، أورفة خسارة منتج معين ومع
فليس بالضرورة أن تحقق التخفيضات للكلف باستخدام 

 تحقق خسائر، ألنها ال أنالتكنولوجيا عوائد، فمن الممكن 
نشاط   تخفيض مسببات تكلفة حقيقية بكلإلىتستند 

(Baxendale, 2001:5-9).  هذا ما دفع العديد من الباحثين إلى
 وذلك بهدف ABCنظام  لتصميم *اتاالتفاق على تحديد خطو

 ,.Blucher et al):  المرجوة من تطبيقه، وهياألهدافتحقيق 

2002: 98-99), (Kaplan and Atkinson, 1998: 162-165) .  
تم استخدامها في  التيارد للموكة حديد األنشطة المستهلت -1

  .اإلنتاج
  .تخصيص تكلفة الموارد على األنشطة التي استهلكتها -2
  .تخصيص تكلفة األنشطة على المنتجات النهائية -3

لمعلومات  مدير دائرة نظام اChris Richardsوقد أكد ذلك 
اإلدارية في الشركة العالمية لإللكترونيات في أمريكا عندما 

 وتطبيقه ABCظام اللجنة التنفيذية فيها تبني نقررت 
 :Brewer et al., 2003)لتخصيص كلفة النشاط على المنتجات 

51).  
تحسين الربحية، حتى في هذا فضالً عن أنه يساعد في 

 يوضح إنهإذ ؛ ظل انخفاض حجم المبيعات بشكل نسبي
 الدقة أو حتى االقتراب منها وانمسارات التكلفة والتحكم بها، 

من خالل النظم التقليدية % 25أفضل من دقة % 75بنسبة 
 فاالقتراب من الصواب ولو كان ذلك تقريباً، أفضل منمثالً، 

تمسك الخطأ الناتج عن ى التمسك بالدقة حتى لو أدت إل
التي باعتقادهم أنها قواعد يدية ائمين باستخدام النظم التقلالق

هيكس،  (متشددة؛ إذ أثبتت عدم فعاليتها مقارنة بالنظام الجديد
1998 :8.(  

وفي اآلونة األخيرة أصبح ينظر إلى التكاليف من منظور 
استراتيجي، وذلك على اعتبار أن التكلفة تمثل إطاراً إلدخال 

 ىدارة علبيانات ومعلومات مالية وغير مالية في تحليالت اإل
ل وخصوصاً في بيئة تتصف المستويين القصير والطويل األج

حاسبة التكاليف التقليدية تفتقر للعمل في مثل هذا مف ة؛بالمنافس
 (Cooper and Slagmulde, 1998) وقد أكد. لنوع من األسواقا

أن إدارة التكلفة الحديثة نظام يعتمد على المنظور 
خفيض كلفة منتجاتها  تفياالستراتيجي ويساعد المنشأة 

وخدماتها، مما يمكنها من المحافظة على حصتها السوقية في 
 إدارة نأ(Mores et al., 2003) اف وأض. بيئة المنافسة الشديدة

التكلفة االستراتيجة تمثل اإلطار الذي يتضمن تحليل 
المعلومات الكلفوية التخاذ القرارات االستراتيجية للمنشأة؛ إذ 

بالبيئة المحيطة  جهة، ومنشأة ت تتعلق بالمنعلوماان تلك الم
 .)2003اف، عف( ىبها كالسوق والمنافسة من جهة اخر

بد من دراسة الترابط  ال ABCMوحتى يمكن دراسة نظام 
والعالقات المتبادلة بين ثالثة عناصر رئيسية تشكل هذا 

  :النظام وهي
تي تُعنى ال: Value Chainتحليل سلسلة القيمة  .1

نظام والسوق، ، و Competitorsنمن المنافسيبدراسة كٍل 
إدارة الجودة الشاملة و، ABC األنشطة اسالتكاليف على أس

 ,Cooper and Kaplan) :ةلمزيد من التفاصل يرجى مراجع *
1992), (Harold and Borthick, 1991:39), (Chutuchian, 1999), 

(Drury, 2001). 
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TQMحيث يتم من خالله ، وكذلك إعادة هندسة العمليات ،
منشأة سواء كانت رئيسية أو تجميع األنشطة التي تتحقق في ال

هذا باإلضافة إلى . (Partridge and Perren, 1993) ةثانوي
تضيف قيمة  يد تلك األنشطة التي تضيف وتلك التي التحد

حسين والتطوير توذلك إلجراءات ال، (.V. and N.V.A)للمنتج 
وذلك بهدف الوصول إلى تحسين الخدمة أو المنتج، األمر 
الذي يؤدي إلى زيادة قدرة المنشأة التنافسية، من خالل تقوية 

، ومن ناحية هذا من ناحية.  ومستهلكيهامورديهاالعالقات مع 
أخرى فهم العالقة مابين التكلفة والمنفعة، التي تعمل على 

وتساعد . زيادة أرباحها والمحافظة على حصتها السوقية
اإلدارة مجموعة من المفاهيم لتحليل تلك العالقة، كالكلفة 

 Product وتخطيط كلفة المنتج Target Costingالمستهدفة 

Cost Planning . ويضيف(Mores et al., 2003) أن محركات 
 تعد من العوامل الرئيسية المؤثرة في Cost Driversالتكلفة 
وبالتالي فإن هنالك ارتباطاً وثيقاً بين محركات التكلفة . التكلفة

وسلسلة القيمة، وهذا ما أكده المعيار الصادر عن معهد 
تحليل سلسلة " بعنوان 1996 عام IMAالمحاسبين اإلداريين 

 Value Chain Analysis"في تقييم الميزة التنافسيةالقيمة ودوره 

for Assessing Competitive Advantage .  
 بالتفصيل في فيهسيتم البحث : ABCتحليل نظام  .2

الصفحات الالحقة ألنه العنصر األساسي للمفهوم الحديث 
طة إدارة التكاليف على أساس األنش(إلدارة التكلفة 

)ABCM.((  
 Competitive Advantageفسية تحليل األفضلية التنا .3

Analysis : إن للمنشأة اختيارين أساسيين الستراتيجيات
 وذلك من خالل Cost Leadershipالمنافسة، وهما قيادة التكلفة 

تخفيض أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للزبائن، وكذلك 
 الذي يمكن تحقيقه بتحسين مواصفات Differentiationالتميز 

، وذلك من )Partridge and Perren, 1994(لخدمة المنتج أو ا
خالل معرفة رغبات المستهلكين ومحاولة تلبيتها، مع 
المحافظة على السمعة والنوعية والتجديد للمحافظة على 

  .حصة المنشأة السوقية
العرض السابق أن من أسباب التوجه من ويرى الباحث 

دوره  ،)ABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة تطبيق إلى 
ر معلومات مالية وغير مالية تخدم اإلدارة بمفهومها يففي تو

رتها في زز قدإلدارة التكاليف مما يعاالستراتيجي الحديث 
يمثل باإلضافة إلى أن تطبيقه اتخاذ القرارات االستراتيجية، 

إطاراً لمحاسبة التكاليف التي تهتم باألنشطة والمسببات 
كلفة المنتج الوصول إلى المحركة أو الموجهة لها بهدف 

أساس للتحول من التخصيص على قطة نك النهائي بدقة، وذل

 ABCفنظام . المنتجات إلى التخصيص على أساس األنشطة
مجمع للتكلفة يرتبط بنشاط معين بحيث عبارة عن وجود 

تكون األنشطة مسببة للتكلفة، وعليه؛ فإن األنشطة هي التي 
ل نشاط كلفة، ومن ثم يتم التكاليف، بحيث يصبح لكتستهلك 

 معقولية في رأكثوهذا . استهالك تلك الكلف من قبل المنتجات
 فتحديد مسببات ،تجاتمنالى أساس تخصيص التكاليف عل

عملية ربط الكلفة بوحدة المنتج،  ، يسهلCost Driversالتكلفة 
 األنشطة التي يستهلكها المنتج، فضالً الىومن ثم التعرف 
م األنشطة بالطريقة المثلى التي تزيد من عن محاولة استخدا

  . كفاءة المنتج
وبناء عليه، يتم تحميل كل منتج بنصيبه من التكاليف بقدر 

إن من تسبب في "استهالكه من تلك األنشطة، آخذين بمقولة 
 وهذا ما لم يقم عليه النظام التقليدي، ."التكلفة عليه ان يتحملها

لى مراكز اإلنتاج بحيث اعتمد على تخصيص التكاليف ع
مل المباشر أو ساعات عمل على المنتجات مثل ساعات الع

ذا ال يعكس العالقة السببية بين التكلفة وبين المنتج وهاآللة، 
 –أو النشاط بشكل دقيق وبالتالي تعارض مع معيار السبب 

  .)491: 1992الحجاج،  (النتيجة
يمر هنا من اإلشارة إلى أن نجاح أي نظام يجب أن بد وال

بمراحل الدراسة والتخطيط لضمان كفاءة عمله وتحقيق 
يقوم النتائج واألهداف المرجوة منه، فيتم تحديد فريق عمل 

يتكون الفريق من كل األقسام  على عملية التصميم، وغالباً
  ). Norkiewies, 1994 (أة مكونة للهيكل التنظيمي في المنشال

حلة  يجب أن يمر بمرABCوكأي نظام، فإن نظام 
التخطيط لتحديد المشاكل التي تواجه المنشأة، وتحديد قدرة 

–النظام على حل المشاكل التي يواجهها النظام التقليدي 
 وكذلك تخطيط الجدوى -لتخفيض التكاليف غير المباشرة

المستقبل  في وائق المستقبلية التي قد تواجههاالقتصادية والع
  .وعوامل تخطيها

تطور تمثلت في ثالثة أجيال بمراحل  ABCوقد مر نظام 
 ABCنشاطال نظام التكلفة على أساس العرفت بأجي

Generation .من االنتقادات التي وجهت الجيل األول طلق ان
 من ABCإلى نظام التكاليف التقليدي وُعد بداية تطبيق نظام 

خطوات تصميم النظام للوصول إلى قياس استهالك خالل 
إال أن . لفة المنتج النهائي بدقةاألنشطة من الموارد لتحديد ك

عجز عن تحديد األنشطة المسببة تطبيقه في هذه المرحلة 
للتكلفة بصورة دقيقة مما أثر في قرارات المنشأة نحو تحسين 

 ,Shannon) ،(Mecimore and Bell, 1995)اإلنتاج وتطويره 

2002).  
على تحليل العملية اإلنتاجية فقد ركز الجيل الثاني أما 



  2007، 1، العدد 34، العلوم اإلدارية، المجلّد دراسات

- 89 -  

 بيةعلى أنه نظاٌم للمعلومات المحاس ABC اهتم بنظام بحيث
والكلفوية المالية وغير المالية التي تخدم اإلدارة باتجاهات 
مختلفة لرفع كفاءة األداء، باإلضافة إلى سد النقص الذي 
حصل في الجيل األول، وخصوصاً نحو توفير معلومات 

إال أنه . )التكاليف(تفصيلية عن األنشطة التي تستهلك الموارد 
تجاهل توفير المعلومات عن المنشأة ككل، بل قدم المعلومات 

 ,(Turey,1992)عن األنشطة الداخلية للعملية اإلنتاجية فقط 

(Hartneth and Lowery,1994), (Mecimore and Bell,1995).  
 ه،ادة الدراسات نحو تحسين آلية عملأدى إلى زيوهذا 

لعيوب التي تركيزه على االذي كان مجمل الجيل الثالث فظهر 
 ABC امفأصبح نظ. الثاني والجيل ظهرت في الجيل األول

يركز على توفير المعلومات عن األنشطة وربطها بالعمليات 
اإلنتاجية والمنشأة والسوق ككل، وذلك لتمكين اإلدارة من القيام 
بإجراءات التحسين والتطوير المستمرين لمنتجاتها المختلفة 

 األمد الذي يمكن اإلدارة األمد والطويلالقصير على المستويين 
من مواجهة تحدياتها التنافسية في بيئة العصر الحالي، وقد 

 وامتد لظهور اإلدارة على أساس ABCتوسع االهتمام بنظام 
 التي (Activity-Based Management (ABM))األنشطة 

اعتمدت على المفاهيم اإلدارية االستراتيجية ليصبح التركيز 
فيما بعد على دراسة نظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة 

)ABCM.(  
 يهالتركيز الحديث للتكاليف ينظر إل نالحظ أن ابق،مما س

تكاليف استراتيجية تتضمن المعلومات المالية وغير  نهاعلى أ
المالية المرتبطة بالشركة نفسها والعوامل الخارجية المحيطة 

، (Kaplan, 1992)تيجية الشركة بها بهدف خدمة او دعم استرا
 دوراً متميزاً في ادخال المفاهيم الحديثة ABC ظاموأن لن

التطوير التحسين وتساعدها في مجاالت  لالدارة التي 
كأنظمة   (James Tarr, 2001)كةالمستمرين ألنشطة الشر

، وذلك TQM وإدارة الجودة الشاملة  FMSاالنتاج المرن 
بين نظامي التكاليف واالدارة على  بهدف الوصول إلى التناغم

 خفض كلفة الوحدة المنتجة في، مما يساعد األنشطة أساس
، واستبعاد األنشطة BPRمن خالل إجراءات إعادة الهندسة 

، وتوفير مقاييس األداء غير NVAللمنتج قيمة تضيف  التي ال
المالية كمقاييس الوقت والنوعية والكمية التي تساعد اإلدارة 

 تطبيق مفاهيم اإلدارة الحديثة التي تعتمد فيبالشركة العليا 
التي تمكن من معرفة هيكل التكاليف  وABMعلى األنشطة 

من خالل توفر ثالثة في الشركة وتأثيره في األرباح 
  : خيارات

، وخصوصا في حاالت الندرة أو انخفاض األسعاررفع  -1
  .حجم المبيعات

  .ترشيد المزيج -2
  .(Cokins, 1999)تلف تنظيم العمليات وإزالة ال -3

  
دور نظام التكاليف على أساس األنشطة في خدمة اإلدارة 

  بمفهومها االستراتيجي
مفهوم أعم وأشمل من  إدارة التكلفة بمفهومها الحديثتعد 

تضمن المعلومات ألنها ت وذلك دي،محاسبة التكاليف التقلي
 غير المالية المتعلقة بالمنتجات وحجم المبيعات والمستهلكين

لفة الخ، وكذلك المعلومات المالية التي تتعلق بالتك...والسوق
 يهتم بمعالجة  هذا النظامنهذا باإلضافة إلى أ. والسعر

 أة، التي من الممكن أن تواجه المنشالمواقف المستقبلية
وعلى هذا . باإلضافة إلى المواقف المتعلقة بالمستوى التشغيلي

 يمثل قاعدة فعالة اًام نظABC نظام األساس فإنه يمكن اعتبار
قبل دفعها، وذلك نابٌع من للتخطيط واإلدارة، وتخفيض التكلفة 

ور عملية استبعاد األنشطة التي أنه يط التي تتمثل في دهفوائ
ال تضيف قيمة للمنتج أو استبعاد تلك الكلف التي ال تجعل 
المنتج يلبي رغبات المستهلكين، وهذا يعني تحسين األداء أو 

 العملإلنتاجية أو النوعية او القيمة، باإلضافة إلى العملية ا
األهداف التي تتضمن الكلفة المستهدفة، وكذلك قيق على تح

 رة المباشرة بأهداف تقارير اإلداالتحسين من ربط الكلفة
(Berliner and Brimson, 1988) . نظام وبالتالي فإنABC هو 

هيل عمليات نظام متقدم إلدارة التكلفة؛ إذ إنه يعمل على تس
يعد لغة االتصال بالبيئة التداخل الوظيفي ونجاحها، وعليه 

  .(Cooper and Kaplan, 1992) ,(Campi, 1992: 6-11) جديدة ال
وكما هو معروف فإن محاسبة التكاليف والمعلومات 
الكلفوية المنبثقة عنها ما هي إال أداة تساعد اإلدارة في اتخاذ 

تصف  وحتى من1950اية العام منذ بدف. القرارات المختلفة
، اختلفت تطبيقات المحاسبة اإلدارية اختالفاً كبيراً 1980عام 

عما كانت عليه في السابق، ومنذ ذلك التاريخ وبسبب 
أن تواكب  من  البد لهاانيات التي تواجه اإلدارة اليوم كالتحد

أنظمة وأساليب كلفوية تلك التحديات من خالل استخدامها 
 ,JIT, TOC, TA(ة في إداراتها للمنظمة، فكان لـوإدارية جديد

BPR, CI, TQM, BSC, Benchmarking, ABC ( دوٌر كبيٌر في
  .السير بالمنظمة نحو التطور والتحسين المستمرين

وفي تحقيق ذلك ال بد من العمل على إعادة تعليم كافة 
   ). Campi, 1992: 6(المستويات بالمنشأة لتحقيق ذلك 

الي أصبحت العملية اإلنتاجية ال تتعلق ففي الوقت الح
بطلب المستهلكين أو موارد المنشأة، وبالتالي فإن النظام 

   األمر الذي دعا،يقوم على تخصيص الكلف بدقة التقليدي ال



              سليمان حسين البشتاوي:...                                                                               تطبيق المعرفة الجديدة

- 90 -  

  .ينر من العلماء والمفكفيها تلك التطورات وأول من بحث ضحيو) 1(ل رقم والشك

    

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  

  )1(الشكل رقم 
Source: (Emblemsvage, 2000). 

  
  
  

  .طة إدارة التكاليف على أساس األنشنظمل وفقايوضح تقويم كفاية األداء ) 2 (ل رقموالشك

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )2(الشكل رقم 

1950             1960               1970              1980                1990                2000 

اإلدارة باألهداف 
)MBO(  ة إدارة الجودة الشامل

)TQM(  

ة اإلدارة االستراتيجي
)SM(  

 التكاليف على أساس
  )ABC(طة األنش

Cooper, Johnson 
and Kaplan 

إعادة هندسة 
  )BPR(العمليات

Hammer, Davenport 

لشامل تقويم األداء ا
باستخدام بطاقة العالمات 

  )BSC(المتوازنة 
Kaplan and Norton 

البيئة الحديثة 
المحيطة بالمنشأة 

سة منافالمتسمة بال
واألتمتة 

وتكنولوجيا 
  المعلومات

نظام إدارة  
التكاليف على 
  أساس األنشطة

  :متطلبات  اإلدارة المعاصرة من
 V. andتحليل العملية  -

Non V. Added  
  BPRلعمليات هندسة ا -
نظام اإلنتاج المرن  -

FMS  
اإلنتاج بالوقت  -

  JITددمحال
املة إدارة الجودة الش -

TQM  
المنافسة على أساس  -

  TBCالوقت 
 ملينبرامج دافعية العا -

MP  

مقاييس آفاية األداء المالية 
 وغير المالية

أثر 
  تنظيمي

أثر 
  سلوآي

  تأثير  تأثير

  انعكاس

 تأثير  تأثير

  لباحثلشكل من إعداد اا
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  .ABCMعمل نظام اإلدارة على أساس األنشطة ية ح آلضيو) 3 (ل رقمكشالو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source :  www.kirtanepandit consulting.comwww.horwood.com. ) باحثبتصرف من ال(   

  )3(لشكـل رقم ا

  
 ABCإلى إيجاد حلول بديلة عن تلك األنظمة كنظام 

)Swenson, 1995(.  
  :ولما كان نظام التكاليف على أساس األنشطة يتضمن

   وليف الموارد المستخدمةتخصيص تكا -1
  نشطة؛طة بأداء األتوفير المعلومات المرتب -2

فإنه يتسم بأنه نظاٌم إدارٌي لما يقدمه من معلومات مالية 
تتعلق بكلفة األنشطة، ومعلومات غير مالية تتعلق بتلك 

 تتصف بالدقة ،)Turney and Alan, 1992(األنشطة نفسها 
  . النشاطوالتوقيت المناسب والشمولية لكل أوجه

وإن إجراءات التطوير والتحسين اإلنتاجي على المستويين 
 األمد تتطلب معلومات دقيقة ومعدة األمد والطويلالقصير 

بشكل مناسب حول األداء، أو األنشطة المنجزة وأهداف ذلك 
 وإنتاج ABC أسس نظام وان، )المنتجات، العمالء(العمل 

ما، واألكثر معلومات جيدة بهذا الخصوص يعد عنصراً مه
أهمية للنجاح هو وضع تلك المعلومات لتحديد وتشخيص 

  ).Turny, 1996: 139(استراتيجيات اإلنتاج المناسبة 
 اإلدارة االستراتيجية الحديثة تستمد معلوماتها عن ان

لربحية العالية المنتجات والخدمات والزبائن ذات مستويات ا
، ABMنشطة نظام اإلدارة على أساس األ من خالل تطبيقها

المنظمات التي أثبتت مجموعة من الدراسات أهميته في نجاح 
في العصر الحالي الذي يتصف بالمنافسة العالية لما له من 
انعكاس على الخطط المعنية باستخدام برامج التحسين 
والتطوير المستمرين للمنتجات والمراحل اإلنتاجية، فضالً 

 ABCة من نظام المستقاعن تفاعله مع أنظمة المعلومات 
، (Thorne and Bruce, 1995) طةوترابطه مع البيئة المحي

(Swenson, 1997).  
 ,Gammell and Mcnair)وقد أثبتت الدراسة التي قام بها

 (Burch, 1994) واألخرى التي قام بها  (1994
أن نظام ، ∗

التكاليف على أساس األنشطة، قد ساعد اإلدارة من خالل 
، بحيث مدها بالمعلومات التي (ABM)طة اعتمادها على األنش

تعمل على زيادة ربحيتها من خالل قدرتها على التحسين 
لم تعتمد لو أنها ا بصورة أكبر من هجئوالتطوير ألدائها ونتا

 وان ،(Gammell, 1994) ,(Burch, 1994)على األنشطة 
اإلدارة على أساس تتخذ من قبل  اإلدارية الحديثة القرارات

                                                 
  : لمزيد من التفاصيل∗

 (Brewer et al., 2003), (Donald, 2004), (Cokins, 2001), (Cokins, 
1996). 

 

  االستمرارية

ABCM 
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            إجراءات      إجراءات                               
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 تأثير            انعكاس         تأثير            انعكاس
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  المنشأة

المحافظة على 
حصتها 

السوقية والعمل 
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؛ إذ ان اإلدارة على أساس )Campi, 1992:5 (طةاألنش
ما هي إال تحسين لألداء وزيادة لألرباح ) ABM(األنشطة 

من خالل الوسائل المستندة على معلومات النشاط لدعم 
 Horgren et).قرارات اإلدارة وتوجيه وقياس ورقابة أهدافها

al., 2000: 1048), (Blucher et al., 2002: 104)  
 يمكن تحقيقها من خالل تطبيق نظام إن المخرجات التي

ABCتطبيق وانقق زيادة في الكفاية التشغيلية للمنشأة،  تح 
 خفض مستويات التكاليف  يساعد علىABCالمنشأة لنظام 

 الموارد المستخدمة في اإلنتاج، وبذلك فإن هذا ادوتجنب نف
سيساعد المنشأة على التحسين المستمر؛ فهو يتحقق من خالل 

رة بتحليل العملية اإلنتاجية وتحديد األنشطة التي قيام اإلدا
 Value and Non Valueتضيف والتي ال تضيف قيمة للمنتج 

Added . فيعد النشاط مضيفاً قيمة للمنتج إذا كان يحقق فائدة
 -صول عليهللمستهلك بحيث يكون مستعداً للتضحية مقابل الح

ظ على  وبنفس الوقت يحاف-الخ...ةكاإلكسسوارات التكميلي
–ورية ضر هنالك أنشطة غير تكونما متطلبات المنشأة، بين

يمكن  -ةري بدالً من المرور بقنوات متعددكالتسليم الفو
جودة أو أداء أو منافسة االستغناء عنها وال تؤثر على 

. (Pemberton et al., 1996:20-27) ,(Hilton, 1997:262)شأةالمن
 –ABCةككدته الدراسة التي قامت بها شر أوهذا

TECHNOLOGIES  من الشركات %) 51 (أنالتي بينت فيها
ان من االهداف الرئيسية  التي خضعت للدراسة ترى يةريكماأل
 Value  تحليل العمليات االنتاجية من خالل مفهوم  ABCنظامل

and Non Value Added)Nair, 2000(.  هذا من ناحية، ومن
يق أسلوب إعادة ناحية أخرى، فقد مكن إدارة المنشأة من تطب

 Business Process Re-engineering (BPR)هندسة العمليات 
التي من خاللها يتم االستغناء عن تلك األنشطة التي ال تضيف 
قيمة للمنتج، وذلك عن طريق تقييم العملية اإلنتاجية وإعادة 

 :Smith, 1998)تصميم هيكلية عملها بهدف خفض كلفة اإلنتاج 

26), (Sweeney and May, 1997: 20-22).  
باستهداف الحديثة دارة اإلأن تقوم  من وفي النهاية البد

أدائها الختيار األفضل والسعي نحو التحسين والتطوير، فليس 
ا تؤدى بكفاءة، يتم استبعادهولم كل األنشطة التي تضيف قيمة 

 أن تبحث عن الوسائل األفضل في تنفيذ ارة منفالبد هنا لإلد
يعرف باألداء المستهدف  وهذا). Hilton, 1997:267(األعمال 

Benchmarkingاألولنوعان من األداء المستهدف؛ ناك ه، و :
، يقيم عن طريق نتائج عملية واحدة أو نتائج عمليتين داخلي

، خارجي: والثاني. في موقعين مختلفين في نفس المنشأة
يتحقق عن طريق اختيار العملية التي ينوي استهداف أدائها 

ومن ثم مقارنتها بمنشأة ) قييمه لتنفيذه بأفضل الوسائلأي ت(

 Booth, 1994: 64( ،(Sweeney and(أخرى تؤديها بكفاءة 

Mays, 1997: 20-22) وهذا يؤدي إلى زيادة كفاءة أداء ،
المنشأة مما يعزز نجاحها في المنافسة، والمحافظة على 

  هذا من ناحية،ا،ا في السوق بل والسعي نحو توسيعهحصته
ومن ناحية أخرى فإنه يعمل على تعزيز وتطوير إدارة 

 Catry and) التكاليف على أساس األنشطة في المدى الطويل

Giuseppe/ www.bham.ac.uk).  
وعلى هذا األساس، فإننا نالحظ أن تقنيات نظم المحاسبة 
اإلدارية انتقل محور ارتكازها من مفهوم القرارات التشغيلية 

هوم القرارات االستراتيجية طويلة قصيرة األجل إلى مف
فإن المحاسبة اإلدارية بمفهومها الحديث قد وبالتالي . األجل

أخذت البعد االستراتيجي وأصبحت تعرف بالمحاسبة اإلدارية 
االستراتيجية التي تعمل على تشغيل المعلومات الكلفوية 
لزيادة قدرة المنشأة على المنافسة في السوق المحلي والدولي 

 ،)Ashton et al., 1995:162(خطيط االستراتيجي والت
)Kenneth, 2000 ( وذلك عن طريق استخدام مخرجات نظام

ABC الذي يعمل على تقسيم كلفة النشاط ونتائجه للحصول 
على تفاصيل أكثر تمكن اإلدارة من زيادة فرصها في 
الحصول على مزايا ومنافع محتملة في المستقبل من خالل 

 ,Cokins)لفير العمليات وأثرها على الكقدقدرتها على ت

1999: 29-35).  
خطوات ومراحل عمل إدارة التكلفة -وإن النقلة الجديدة 

 ساهمت بالفهم -المعتمدة على التكاليف على أساس األنشطة
وان التكاليف . الموسع والدقيق لألرباح مع محدودية الموارد
 بالمنشأة وفقاً التفصيلية لكل أوجه األنشطة الثانوية والرئيسية

 تمكن المديرين من النظر إليها من خالل محور ABC املنظ
 اج ومحور اإلنتABM المعتمد على نظام Processesالعمليات 

Production   المعتمد على نظامABC.  
ومن خالل تداخل نظامي التكاليف واألداء على أساس 

يف فإنهما يشكالن عمل نظام إدارة التكالا املهموتكاألنشطة 
محور اإلنتاج ن وعليه؛ فإ. (ABCM)على أساس األنشطة 
 يوفر معلومات مالية من خالل ABCالمعتمد على نظام 

استهالك أنشطة المنتجات الخاصة بالمنشأة وتكلفتها التي 
تهدف إلى رفع كفاية النشاط، من خالل أهداف الكلفة المعتمدة 

 دفةهـة المستفـالتسعير، أو الكلوج، ـاعلى تكلفة اإلنت
Target Cost* ،التصميم اإلنتاجي، وليالت الربحية، وتح

                                                 
 توضح هيكل تطوير وتحسين المنتجات وفق عناصر محددة *

الستراتيجية المنظمة التي تشمل استراتيجية األسعار المتغيرة ودرجة 
ت وتحليالت دورة حياة المنتج وعالقات المجهزين تعقيد المنتجا

 . بالشركة
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حور العمليات الذي يستند على أما م. التصنيع مقابل الشراءو
 فيعتمد على مخرجات نظام الكلفة على أساس ABM امنظ

 فيوفر المعلومات المالية وغير المالية عن ABCالنشاط 
ذلك األداء  وقياس ،(Gary Cokins, 1996:55)النشاط المنجز 

لتطوير وادة هندسة العمليات، وإعاتخفيض الكلفة، : من خالل
حديد مؤشرات األداء وتتقليل الضياع، ووالتحسين، 

)Lakshim and Rao, 2001 .(  
وللمحورين السابقين دور في رفع كفاءة األداء من خالل 
عناصر التكاليف وانتهاء بالقرارات اإلدارية االستراتيجية 

 طةس األنشا إدارة التكاليف على أسم إن نظالرشيدة؛ إذ
ABCM ما هي إال موجه سلوكي لصناع القرار تفرض 

 ألن اإلدارة بمفهومها ،اعتمادها ألغراض اتخاذ القرار
االستراتيجي الحديث المعتمدة على أساس األنشطة، انتقلت 
من إدارة األرقام المستمدة من الموازنات والتكاليف المحددة 

يل انحرافاتها إلى إعادة هندسة العمليات مسبقاً وتحل
واالستغناء عن األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج، وذلك 

  .(Turney, 1996) بغية التحسين والتطوير
 قد ABMكما يظهر لنا أن مدخل العمليات المعتمد على 

عى أظهر أصنافاً مختلفة من موجهات التكلفة التي تد
 توضيح كمية الموارد وجهات المراحل، التي تعمل علىم
المستخدمة في أداء أي نشاط وتتقاطع مع موجه ) التكاليف(

كلفة النشاط الذي يظهر من خالل مدخل اإلنتاج المعتمد على 
ABCالمطلوبة لكل نشطة،  إذ يمكّن من قياس كميات األ؛

للنشاط الذي منتج، وإن موجهات المراحل ترتبط بكفاية األداء 
ا له من تأثير مباشر على التحسين  لمABCام يركز عليه نظ

ات والتطوير ألنشطة وعمليات المنشأة الذي يعد من أساسي
 :Kaplan and Norton, 1996)طةنظام اإلدارة على أساس األنش

288).  
وقد أظهرت مجموعة من الدراسات التي أجريت في 
شركات عالمية أن تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة 

هور تكاليف استراتيجية ساعدت على زيادة فيها أدى إلى ظ
قدرة المنشأة على استخدام مواردها، وقيامها بإعداد الخطط 
والبرامج االستراتيجية من خالل تطويرها لنظام التكاليف 
على أساس األنشطة ليصبح نظام إدارة التكاليف على أساس 

 لما له من ،)Coopr and Salgmulder, 1999, 2000(األنشطة 
التشغيلية، وبالتالي في دعم اتخاذ القرارات اإلدارية ال فعدور 

 ,Swenson) مالئما وناجحا في جميع القطاعات ارهيمكن اعتب

1995).  
راً فعاالً في زيادة  دوABCM فيه أن لنظم  شكومما ال
 (Cokins, 2001)الئها ومجهزيها،وعمبين المنشأة  قوة العالقة

 خالل يل تلك العالقة من؛ إذ تزداد قدرة المنشأة على تحل
وفق األنشطة المترتبة على تلك  تحليلها للتكاليف وتشخيصها

العالقة من خالل استخدام تلك المعلومات في تقنيات اإلدارة 
وتستطيع المنشأة بذلك إعادة تصنيفها . على أساس األنشطة

 ـفلكفاية والفاعلية والكلللمجهزين وفقاً لمعيار ا
  .ضـةالمنخف

بين   سبق، يمكن أن نستنتج االتساق مامن خالل ما
اإلدارة على أساس األنشطة، والتكاليف على أساس األنشطة 
في نظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة، وتحديات إدارة 
المنشآت في ظل المنافسة والتطورات التكنولوجية، فقد أغنت 
مخرجاته نظم تقويم كفاية األداء من خالل المعلومات المالية 
وغير المالية التي تعطي صورة واضحة لألداء تساعد 
المديرين بكافة مستوياتهم على تصحيح نقاط الخلل والقصور 

  .من أجل تحقيق أهداف استراتيجية وتشغيلية للمنشأة
أن لمقاييس كفاية األداء المالية  )2(ويتضح من الشكل 

م  في اإلدارة العليا من خالل رسمالية أثراً تنظيمياًوغير ال
صورة واضحة ودقيقة ألداء اإلدارات الدنيا مع بيان النسبة 

 وأثراً آخر سلوكياً على ،)المحدد مسبقا(متحققة من المخطط ال
األفراد من خالل بيان المساهمات المتحققة من قبلهم في 

  .تغذية وتحقيق الخطط اإلدارية
  

  ABCMأهمية نظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة 
ارة بمفهومها االستراتيجي سابقاً فإن اإلدكما أسلفنا 

اعتمدت على أنظمة أكثر تطوراً لمجاراة أعمالها  الحديث
وكان من أهم تلك األنظمة . ومحافظتها على حصتها السوقية

، واإلدارة )ABC(ما يعرف بالتكاليف على أساس األنشطة 
، وقد تمكنت تلك اإلدارة من )ABM(على أساس األنشطة 

ها على نظام اإلدارة على أساس األنشطة خالل اعتماد
ABM- نظاماً للمعلومات خدمها تزويدها ب الذي يعد

من –بالمعلومات المرتبطة باإلنتاج واتخاذ قراراتها الحرجة 
تحديد كلفة المنتج بدقة، مما ساعد على توسيع قاعدتها 

والشكل . شمل المجتمع وليس اإلنتاج الفردياالستهالكية لت
ية عمل نظام اإلدارة على أساس األنشطة آل يوضح) 3(

ABCM.  
 يعمل بثالث ABCM أن نظام )3(نالحظ من الشكل 

  :طرق
 فهو يعمل على تزويد اإلدارة :أداة قياسبصفته : األولى

 فيبالمعلومات الدقيقة والموضوعية التي تساعد 
تطوير وتحسين العمليات اإلنتاجية في المستويين 

  .مداألاألمد والطويل القصير 
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تحسين ل لإلدارة  مرشداًأي:  استراتيجيةبصفته أداة: الثانية
  .المنتج نفسه

يعمل على تمييز وقياس األنشطة : أداة تعريفبصفته : الثالثة
  .قيمة للمنتجتضيف التي تطبق فيه والتي 

أن ثمة  نالحظ -ومن خالل ما سبق –وعلى هذا األساس 
اليف على أساس إدارة التك نظام دوافع نحو االنتقال لتبني

  :األنشطة في المنظمات لعل من أهمها
تنظيم األنشطة وعالقتها مع الكلف الخاصة بالمنتج التي  -1

 وتحديد تجعل باإلمكان إزالة األنشطة غير الضرورية
  .التي تلبي رغبات الزبائناج األنشطة الخاصة باإلنت

 على زيادة التركيز على الكلف الحقيقية وتحسين العمل -2
اإلنتاجية؛ إذ يقيس نوعية الكلفة وتقييم أداء العمليات 

  .األنشطة والموارد
على تحليل الربحية المتحققة من المنتجات أو العمل  -3

الزبائن، ألنه يهتم بنوعية الزبائن أو المنتجات التي 
  .تحقق أعلى العوائد

عند  االعتبار بعينأخذ الكلفة المستهدفة  على العمل -4
ام األداء المستهدف تصميم اإلنتاج، ومن ثم استخد

لتوزيع الكلف وتحديد المزيج اإلنتاجي الذي يعمل على 
  .زيادة ربحية المنشأة، والتغلب على المنافسة

  
  *رض النتائجع .3

يتضمن هذا الجانب عرضاً للنتائج التي توصلت إليها 
الدراسة الحالية بعد القيام بعملية تحليل استجابات أفراد عينة 

 SPSS دم بواسطة النظام اإلحصائي الدراسة للمقياس المستخ
  .وبما يحقق أهداف الدراسة

  
  نتهاوعياسة الدرتمع مج

يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية األردنية 

                                                 
لية ألغراض تحليل الجانب  تم استخدام األساليب اإلحصائية التا* 

  :قيالتطبي
م كل من الوسط الحسابي واالنحراف اتم استخد: اإلحصاء الوصفي -1

  .المعياري لوصف آراء عينة الدراسة
ختبار كل من تم استخدامه ال :One Sample T-testاختبار  -2

الفرضيتين األولى والثالثة، وذلك الختبار مدى وجود داللة 
إحصائية للفرق بين الوسط الحسابي للفرضية ومتوسط أداة القياس، 

  . من هاتين الفرضيتينلى رأي العينة حول كلوبالتالي الحكم ع
ألنه يقوم على احتساب العالقة بين : اختبار معامل ارتباط بيرسون -3

ك الختبار الفرضية الثانية التي تقوم على إيجاد العالقة متغيرين وذل
بين كل من المتغير المستقل والمتغير التابع واختبار داللتهما 

 .0.05اإلحصائية عند مستوى 

. المساهمة العامة المسجلة لدى بورصة عمان لألوراق المالية
وعند قيام الباحث بإجراء المسح األولي عليها، وإجراء 

ع وأهداف الدراسة مع اإلدارة موضولتوضيح اللقاءات 
 شركة فقط 23والقائمين على الدائرة المالية فيها، تبين أن 
وقد تجاوب مع . لديها قسم للتكاليف أو تعد حسابات للتكاليف

الباحث في اإلجابة عن استمارة االستبانة وتقديم المعلومات 
ينة ع شركة تم اختيارها 20التي تخدم الجانب العملي 

 استمارات لإلدارة العليا 3عت على كل منها زووراسة، للد
والمدير المالي ورئيس قسم المحاسبة، ألنهم المختصون في 

  .مجال تطبيق الدراسة
تتكون مصادر جمع البيانات من  :مصادر جمع البيانات
  :نوعين من المصادر هما

يقصد بها الكتب والمراجع العلمية : مصادر ثانوية -1
  .الدراسة ة بموضوعوالدراسات السابقة المتعلق

يقصد بها استبانة الدراسة التي تم : مصادر أولية -2
تصميمها لتحقيق أهداف الدراسة، فقد قسمت هذه 

األول منهما تناول المعلومات العامة : االستبانة قسمين
المتعلقة بعينة الدراسة، أما القسم الثاني فقد اشتمل على 

م قياس الفقرات الخاصة بقياس متغيرات الدراسة؛ إذ ت
الل المحور األول في االستبانة الفرضية األولى من خ

تم قياسها ة  فقرة، بينما الفرضية الثاني28 لمؤلف منا
 28المؤلف من  ستبانةمن خالل المحور الثاني في اال

الل فقرة، أما الفرضية الثالثة فقد تم قياسها من خ
 .ة فقر28المؤلف من  المحور الثالث في االستبانة

  
مقياس ليكرت الخماسي في إعداد هذه  تمد الباحثكما اع

  :االستبانة، وتم إعطاء األوزان اآلتية للفقرات
 5 موافق بشدة

 4 موافق
 3 محايد

 2 غير موافق
 1 غير موافق بشدة

  
وقد قام الباحث باالعتماد على المعيار اآلتي لتحديد درجة 

  :ارتفاع كل وسط حسابي
 2.49-0 منخفض
 3.49-2.5 متوسط
 5-3.5 مرتفع
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 )1(ول رقم الجـد
ضعف في المعلومات المقدمة للمتغير الخاص بقياس مدى وجود المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية الكلية 

  رةيل التكاليف الصناعية غير المباشمن نظام التكاليف التقليدي المعتمد باألساس على معدالت تحم
النسبة 
 %المئوية 

نحراف اال
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 رةفقـــال
 الرقم

0.39 1.33 1.96 
ى  علنيتشكل التكاليف غير المباشرة عند تتبعها مشكلة بالنسبة لألفراد القائم

 . فهناك صعوبة في تتبع عنصر التكلفةدي؛استخدام نظام التكاليف التقلي
1 

 2 .سبباتهاتهتم المنشاة بفصل التكاليف ومعرفة م 1.64 1.29 0.33
 3 .هناك أهمية في تسعير المنتج النهائي بناء على أرقام التكلفة 2.98 0.92 0.60
 4 . نظام تكاليف تقليدي متبع في المنشأة أو وحدة لحساب التكاليفكهنا 1.64 1.37 0.33

0.58 0.97 2.92 
 هذهقة لتسويق  إعاد حساب كلفة المنتجات النهائيةيشكل النظام التقليدي عن

 .المنتجات
5 

0.49 1.09 2.45 
يشكل النظام التقليدي تأخيراً في الحصول على البيانات واتخاذ القرارات 

 .يعكس صعوبة إجراء التغذية العكسية حولها مما
6 

0.84 1.39 4.22 
 اهتمام من قبل المنشأة بالنتائج المالية اإلجمالية دون االهتمام كهنا

 .بب في هذه النتائجباألنشطة الفعلية التي كانت الس
7 

 الخبرة للقيام بأعمال لوعلى محاسبة التكاليف هم أشخاص قليالقائمون  2.52 0.92 0.50
 .التكاليف

8 

0.86 1.41 4.29 
 قصور في النظام التقليدي للتكاليف نلم تنشأ عرات اإلدارية الخاطئة قراال

 .المتبع في المنشأة
9 

0.89 1.31 4.44 
نهائي على البيانات التكاليفية المقدمة لها في اتخاذ اإلدارة تعتمد بشكل 

 .ستراتيجية الخاصة بالتكاليفالقرارات اال
10 

0.50 0.91 2.50 
 خطوط اإلنتاج بتكاليف المنتجات الصادرة عن قسم مديريهنالك ثقة من 

 .المحاسبة وباستخدام النظام التقليدي
11 

0.59 0.93 2.97 
 على تسعير اًاحتساب كلفة المنتج تأثير تشكل الفروقات النوعية عند 

 .المنتجات
12 

0.73 1.39 3.65 
التكاليف المحسوبة وفقاً لنظام التكاليف التقليدي تؤدي إلى نتائج سلبية فيما 

 .يتعلق بالرقابة والتخطيط
13 

0.78 0.90 3.92 
 والنشاط رةة بين عناصر التكاليف غير المباشعالقة سببية واضح اكهن
 . في خلقها تسببذيال

14 

0.59 0.91 2.96 
تدريب الموظفين القائمين باستخدام النظام التقليدي من خالل مراكز يتم 

 . أكاديمياً وعملياًف التكاليمجالمتخصصة وبإشراف ذوي خبرة في 
15 

 16 .شيئاًالتطور التقني الحاصل في البيئة الصناعية والخدمية يعني للمنشأة  4.24 0.86 0.85

0.78 0.89 3.91 
 أن يستبدل به نظاملموس في النظام التقليدي بشكل يستدعي ك قصور مهنا

 .A B Cآخر مثل 
17 

0.58 1.38 2.91 
بالقيام بأعمال لف الموظفين في قسم المحاسبة المكاتساق بين حجم ك هنا

 . بهالمطلوب القيامالتكاليف وحجم العمل 
18 

0.79 1.31 3.94 
في قسم المحاسبة أو اإلدارة هم أشخاص حصلوا بأعمال التكاليف مون القائ

 وبالتالي ال يلمون بسياسات المنافسة القائمة على ،على شهادات قديمة
 .التكلفة

19 

 20 . المنتجاتى أساس في تحسين التكاليف المحسوبة عل تشكل المنافسة سبباً 3.88 0.94 0.78
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النسبة 
 %المئوية 

نحراف اال
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 رةفقـــال
 الرقم

0.84 1.24 4.21 
جارة تنطبق على طبيعة أعمال  سياسات المنافسة واالنفتاح في التان

 . المنشأة الصناعية
21 

 22 .صعوبة تفسير رواج بعض السلع عن األخرى رغم أنها متشابهة 2.89 1.41 0.58
 23 .صعوبة تفسير الزيادة في المبيعات مع انخفاض في األرباح 3.52 1.38 0.70

0.56 0.92 2.78 
حد قطاعات اإلنتاج التي صعوبة تفسير اقتراح مدير اإلنتاج بالتخلص من أ

 .قد تحقق خسارة
24 

0.56 1.07 2.79 
لية نتجات بأسعار تدل التقارير الما المبعضصعوبة تفسير بيع المنافسين 

 .ارةأنها خسعلى 
25 

 26 .صعوبة تفسير سلوك الزبون حول األسعار المقدمة إليه وكيفية ترجمته 3.52 0.90 0.70
 27 .تطبيق النظام التقليديهناك مخاوف من  3.72 0.91 0.74

0.87 1.29 4.36 
يؤدي إلى اتخاذ بنظر االعتبار ف سلوك التكاليإن التخطيط الذي ال يأخذ 

 .قرارات خاطئة
28 

 ــيالكل 3.28 0.54 0.66
  

عن طريق ) االستبانة( أداة القياس تم اختبارومن ثم 
  وهي،α=0.871 تهغت قيملوب) كرونباخ ألفا(استخدام اختبار 

  %.60نسبة ممتازة ألنها أعلى من النسبة المقبولة 
  

  تحليل نتائج الفرضيات
  :HO1 األولى  الرئيسية الفرضية-

ال يوجد ضعف في المعلومات المقدمة لإلدارة المستمدة 
  .من النظام التقليدي لتخصيص التكاليف

إلى المتوسط الحسابي، واالنحراف ) 1(يشير الجدول رقم 
الخاص بقياس مدى متغير للالمئوية الكلية المعياري، والنسبة 

وجود ضعف في المعلومات المقدمة من نظام التكاليف 
التقليدي المعتمد باألساس على معدالت تحميل التكاليف 

  .الصناعية غير المباشرة
) 9(أن الفقرة ذات الرقم ) 1(يتضح من الجدول رقم 

عن جاءت لتقيس تحيز ومصداقية أفراد العينة في اإلجابة 
فقرات االستبانة؛ إذ إنهم أكدوا أن القرارات ال تعتمد فقط 

 عوامل اكت والمعلومات الكلفوية وإنما هنعلى البيانا
ومسببات أخرى تعمل على زيادة ضعف القرار اإلداري، 

 نظام التكاليف التقليدي ما هو إال سبب من تلك األسباب، وان
يانات خاطئة أو بومما الشك فيه أن تزويد اإلدارة بمعلومات و

 إال ،أنه سيساعد على اتخاذ قرار خاطئ من غير دقيقة ال بد
وقد بلغ . أن هذا ليس السبب الوحيد في حصول الخطأ

 واالنحراف المعياري )4.29(المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 
  %).86(والنسبة المئوية ) 1.41(لها 

وقد أكدت ذلك أيضاً إجابات أفراد العينة على الفقرة 
أن يعتمد على  من بد لتي بينت أن التخطيط السليم الا) 28(

تحليل سلوك التكاليف للوصول إلى التكلفة الدقيقة للوحدة 
) 4.36(المنتجة؛ فكان المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة 

  %).87( وبنسبة مئوية )1.29(واالنحراف المعياري 
 وظائف اإلدارة أحد فإن التخطيط هو وف،وكما هو معر

 ألنظمة وانذي يعد خطوة تمهيدية التخاذ القرارات، ال
 أيضاً على وظيفة التكاليف دوراً مهماً في ذلك ألنها ستنعكس

 هاتين الوظيفتين إن وظيفة الرقابة؛ إذ ثم علىالتخطيط، ومن 
تتأثران سلباً بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتكاليف منتجاتها 

ة تكاليف تقليدية التتواكب وخصوصاً إذا ما قيستا وفقاً ألنظم
مع البيئة التي تعمل بها المنشآت، التي من أهم صفاتها 
المنافسة واالنفتاح االقتصادي، والتي ستؤثر على القرارات 
اإلدارية التي تتعلق بالبقاء والمحافظة على حصتها السوقية 
من خالل خفض تكاليف منتجاتها أوالً ومن ثم زيادة أرباحها، 

) 13(ن خالل إجابات أفراد العينة عن الفقرة ويتضح ذلك م
 واالنحراف )3.65(فقد كان المتوسط الحسابي لإلجابات 

  %).73(والنسبة المئوية ) 1.39(المعياري 
أنه كلما ) 10(وقد أكدت إجابات أفراد العينة عن الفقرة 

كانت درجة ، دارة يتعلق باتخاذ قرار تكاليفيكان هدف اإل
ات الكلفوية أكبر، وتصبح معها السبب االعتماد على البيان

الرئيسي في اتخاذ قرار صحيح، فجاءت اإلجابات بمتوسط 
وبنسبة ) 1.31(وانحراف معياري ) 4.44(حسابي مقداره 

  %).89(مئوية 
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) 16(الفقرة إجابات أفراد العينة عن في حين جاءت 
وانحراف معياري ) 4.24(بمتوسط حسابي لدرجة الموافقة 

 أفراد عينة ان، أي %)85(ة مئوية كلية وقدرها  وبنسب)0.86(
للشركة الكثير، الدراسة يوافقون على أن التطور التقني يعني 

وعليها مواكبة تلك التطورات من حيث إجراء التغييرات في 
هيكلها التنظيمي، والعمل على استحداث أقسام خدمية 
تساعدها على مواكبة تلك التطورات مثل أقسام اإلنتاج 

  .الخ...ندسة والكمبيوترواله
 العينة عن باقي فقرات وأخيراً، فقد جاءت إجابات أفراد

أن نظام التكاليف مهم لإلدارة؛ وذلك لتزويدها  لتبين االستبانة
ببيانات ومعلومات تكاليفية تساعدها في اتخاذ القرارات 
االستراتيجية التي تتواكب مع متطلبات وصفات العصر 

 دورات وندوات عقدتم على اإلدارة ألمر الذي يحا ،الحالي
 وذلك المنشآت،تدريبية لموظفيها والقائمين على المحاسبة في 

في سبيل تطوير قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم، وتشجيعهم 
لحصول على شهادات علمية ومهنية  في مجال على ا

تخصصاتهم حتى يتمكنوا من فهم واستيعاب آلية السوق 
به من نظم تكاليفية حديثة تجاري الحرة والمنافسة وما تتطل
ومن خالل ذلك نالحظ أن أفراد . وتواكب تلك التطورات

العينة يؤكدون ضرورة التحول من تطبيق نظام تكاليف 
تقليدي إلى أنظمة تكاليف حديثة تساعد الشركة في المحافظة 

  .على استمراريتها وحصتها السوقية
بي لدرجة أن المتوسط الحسا )1(رقم يالحظ من الجدول و

موافقة أفراد عينة الدراسة على عدم وجود ضعف في 
المعلومات المقدمة من نظام التكاليف التقليدي المعتمد 
باألساس على معدالت تحميل التكاليف الصناعية غير 

وبنسبة ) 0.54( بانحراف معياري )3.28(المباشرة قد بلغ 
 وهي قيمة منخفضة جداً لدرجة %)66( قدرهامئوية كلية 

  : نجد ما يليOne Sample T-testوباستخدام اختبار . الموافقة
  )2(الجـدول رقم 

  نتائج اختبار الفرضية األولى
Tالمحسوبة  Tالجدولية  SIG T نتيجة الفرضية 

 رفض 0.000 2.001 4.02
 نالحظ لنتائج الحاسوب في الجدول السابقمن مطالعتنا 

قيمتها أكبر من  وهي )4.02=  المحسوبة T(يمة قن أ
 الفرضية العدمية تقبل: الجدولية، وبما أن قاعدة القرار هي

(Ho)مة قي  إذا كانت Tقيمة  المحسوبة أقل منT  ،الجدولية 
 المحسوبة  T قيمة إذا كانت) Ho(وترفض الفرضية العدمية 

ونقبل ) Ho1( الجدولية، فإننا نرفض الفرضية  Tقيمة أكبر من
 المعلومات  وجود ضعف في:الفرضية البديلة التي تنص على

المقدمة لإلدارة والمستمدة من النظام التقليدي لتخصيص 
  .التكاليف

  
  :HO2 الثانية  الرئيسية الفرضية-

على تزويد اإلدارة بمعلومات دقيقة عن ABCام ال يعمل نظ
التكاليف تساعدها على خفض تكلفة المنتج مما يحسن من 

  .ةتوى ربحينتجاتها وتحقيق أعلى مسعمليات تسويق م
تتكون هذه الفرضية الصفرية من ثالثة أجزاء رئيسية قام 
الباحث باختبارها منفردة تمهيداً  للتأكد من صحة الفرضية 

 Pearsonنبيرسودم الباحث معامل االرتباط كاملة، وقد استخ

Correlation Coefficient  ،وقبل ذلك  لفحص هذه الفرضية
وسط الحسابي واالنحراف إلى المتيشير ) 3(الجدول رقم فإن 

ة المعياري والنسبة المئوية الكلية لدرجة موافقة أفراد عين
الخاص بأهمية التحول إلى  الدراسة على المقياس المستخدم

  .ABCنظام 
أن إجابات أفراد العينة عن ) 3 ( رقمنالحظ من الجدول

قد أكدت أن الشركات الصناعية ) 10، 3، 1(الفقرات 
توفير القدرات واإلمكانات المالية والمادية األردنية تعاني من 

الكافيتين للتحول إلى تطبيق نظام التكاليف على أساس 
، األمر الذي يجعلها ال تحرك ساكناً نحو )ABC(األنشطة 

 رغم أهميته في مواجهة متطلبات فيها،االهتمام بتطبيقه 
) 1(العصر الحالي، فجاءت إجابات أفراد العينة عن الفقرتين 

وانحرافات ) 1.75(و) 1.79(بمتوسطات حسابية ) 10(و
%) 35(و%) 36(ونسب مئوية ) 0.69(و) 0.96(ارية معي

 في حين كانت إجابات أفراد العينة عن الفقرة ،على التوالي
) 1.01(وانحراف معياري ) 4.03(بمتوسط حسابي ) 3(

  %). 81(وبنسبة مئوية 
لة أخرى مشكك أن هنا) 9(جابات عن الفقرة اإلكما أكدت 

 في الشركات عينة ABCحالت دون االهتمام بتطبيق نظام 
قسم خاص للتكاليف والرقابة الدراسة، وهي عدم وجود 

 األمر الذي يحتم على إدارات الشركات الصناعية ،عليها
األردنية ضرورة إنشاء قسم خاص بالمحاسبة على التكاليف 

تطورات  حتى يمكن الرقابة عليها وإجراء التلك الشركاتفي 
على نظام التكاليف الموجود فيها لمجاراة ومواجهة متطلبات 

فقد جاءت إجابات أفراد العينة بمتوسط . البيئة المحيطة بها
 مئويةونسبة ) 1.05(وانحراف معياري ) 1.94(حسابي 

 أكدت س التحيز في اإلجابات والمصداقيةولقيا. %)39(
فجاءت لك؛  ذ)1(من الجدول ) 4(بات عن الفقرة اإلجا

وانحراف ) 1.64(إجابات أفراد العينة بمتوسط حسابي 
  %).33 (مئويةونسبة ) 1.37(معياري 
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  )3(ول رقم الجـد
  أفرادة سبة المئوية الكلية لدرجة موافقالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والن

  ABCأهمية التحول إلى نظام راسة على عينة الد
النسبة 
 %المئوية 

االنحراف 
 اريالمعي

المتوسط 
 الحسابي

 رةفقـــال
 الرقم

 1 . وتطبيقهA B C هنالك قدرات مالية كافية إلنشاء نظام  1.79 0.96 0.36

0.82 0.78 4.10 
 لتحديد كلفة منتجاتها بدقة البد مـن        ABCحتى تستطيع المنشأة تطبيق نظام      

 . وتطبيقهباستخدام النظامالمعنيين من كافة المستويات موظفيها  تدريب
2 

0.81 1.01 4.03 
يؤدي إلى تحمل تكاليف إضافية األمر  A B Cإن التحول إلى استخدام نظام 

 . ترغب بالتحول إليه الذي جعل اإلدارة ال
3 

0.70 0.87 3.50 
 في دقة احتسابه لتكلفة الوحدة المنتجـة  A B C  نظامبأهميةمعرفة إلدارة ل

 .في ظل ظروف العصر الحالي
4 

0.43 0.93 2.14 
ناك صعوبات في تقسيم المنشاة إلى مراكز تكلفة مستقلة أو علـى شـكل              ه

 .مجموعات متجانسة
5 

0.63 1.01 3.18 
 يعطي أعلى مستوى من الدقة فـي تحديـد تكلفـة    A B Cنظام تطبيق  إن

مما  األسعار   /القيم بأقلتج  ، وبالتالي تسعير المن   %100المنتجات تصل إلى    
 .ي تسويق منتجاتهايساعد على زيادة قدرة المنشأة ف

6 

0.71 0.99 3.57 
 فاعليته في ة لزيادرة يحتاج إلى أساليب رياضية متطوA B Cاستخدام نظام 

 .وهو ما يفتقر إليه القائمون بأعمال التكاليفتحديد كلفة المنتجات بدقة 
7 

0.56 1.13 2.82 
ـ ال(   يقضي علـى التخـصيص العـشوائي   A B Cاستخدام نظام  ) ديريتق

 . والذي يساعد على زيادة كلفة المنتجات غير المباشرة بشكل تامللتكاليف
8 

 9 . يوجد في المنشاة قسم أو وحدة لحساب التكلفة والرقابة عليها 1.94 1.05 0.39

0.35 0.69 1.75 
وجد مخصصات مالية لتطوير نظام التكاليف السائد والقيـام بـإجراءات           ت 

 .وريالتغذية العكسية الالزمة للنظام بشكل د
10 

0.65 0.72 3.22 
لتي ا  تفوق المنافع المرجوة منهA B Cترى إدارة الشركة أن تكاليف تطبيق 
 .من أهمها تحديد كلفة المنتجات  بدقة

11 

0.48 1.01 2.37 
أن تكاليف تطبيـق    ف  التكاليالذين تناط بهم أعمال     يرى أفراد قسم المحاسبة     

A B Cياس كلفة المنتج النهائي بدقة وأهمها ق تفوق المنافع المرجوة منه. 
12 

0.88 1.08 4.40 
 يطور أداء المنشأة بشكل عام وخصوصاً فيما يتعلـق          ABC نظامإن تطبيق   

 .بالربحية والحفاظ على حصة المنشأة بالسوق
13 

0.87 1.11 4.32 
 مـستخدمي   إلـى  يطور نوعية المعلومات التي تقدم       ABC امإن تطبيق نظ  

وبالتالي يساعدهم في قياس كلفة المنتجات      ة،  ي المنشأ المعلومات التكاليفية ف  
 .أةشبدقة، وبالتالي زيادة ربحية المنوتحديدها 

14 

0.71 1.31 3.55 
ويعمـل علـى    كلفة المنتج النهائي    قياس   يؤثر على    ABC امإن تطبيق نظ  

 إلـى األمر الذي يؤدي الى ضرورة التحول من األنظمة التقليدية          ها،  خفض
 .األنظمة الحديثة

15 

 16 . لدمج األنشطة بسبب قوة العالقة بين المنتجات أو األقسامإمكانيةتوجد  3.53 1.04 0.71

0.78 0.93 3.87 
  A B C لتحديد مسبب تكلفة حقيقي للنشاط مما يجعـل نظـام   إمكانيةتوجد 

 .متفوقا على النظام التقليدي
17 

0.64 1.01 3.21 
ل األفراد القائمين باستخدام النظام     مشاكل تتعلق بمستوى القبول من قب     اك  هن

 .A B Cالتقليدي على استخدام النظام الجديد 
18 

ما زالت غير مقنعـة  الصناعية  في المنشآت  A B Cالدراسات حول فاعلية  4.22 1.04 0.84 19 
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النسبة 
 %المئوية 

االنحراف 
 اريالمعي

المتوسط 
 الحسابي

 رةفقـــال
 الرقم

 .ومحل استفهام

0.75 1.06 3.73 
 هناك توعية من قبل مكاتب االستشارات والتدقيق والخـدمات المحاسـبية          

 .A B Cبأهمية تطبيق نظام 
20 

0.71 1.22 3.53 
مخاوف من مشاكل مستقبلية جراء تطبيق النظام الجديد كونه حـديث           ك  هنا

 .الطرح عوضاً عن النظام التقليدي المجرب
21 

 22 . بشكل صحيح وفعالA B Cوابط أو معايير خاصة تضمن تطبيق ك ضهنا 3.78 1.32 0.76
 23 . من كلفة المنتج النهائيماً مهءاًليف غير المباشرة جزتشكل التكا 3.11 1.18 0.62

0.72 0.93 3.63 
 الكثير من الوقت    فد عملية معقدة وشاملة وبالتالي تستن     ABCام  إن تطبيق نظ  
 .والجهد والمال

24 

 25 . من عدمهABC بيق في قبول تطدوٌرلحجم المنشأة  2.94 0.65 0.59

0.82 0.77 4.11 
لى تحديد كلفة المنتج النهائي وخفضه حتـى تـتمكن    عA B Cيعمل نظام 

اإلدارة من فرض تسعير المنتجات بأقل األسعار لتحـسين تـسويقها مـع             
 .المحافظة على هامش الربح المطلوب في ظل المنافسة الحادة في األسواق

26 

0.82 1.12 4.08 
نـتج  للم مجموعات تضيف قيمة     إلى في تحليل األنشطة     ABC نظام   يساعد
 . خفض كلفة المنتجإلى األمر الذي يؤدي تج،منللى ال تضيف قيمة وأخر

27 

0.85 1.14 4.23 
 تخطـيط ورقابـة     إلىتتبع سلوك التكلفة الذي يؤدي       في   ABC اميساعد نظ 

 .سليمين من قبل اإلدارة
28 

  ـيالمجموع الكل 3.38 0.98 0.77
  

 في الجدول )13 (الفقرةإجابات أفراد العينة عن  انكما 
 في تطوير أداء الشركة ABCءت لتؤكـد أهمية نظام جا) 3(

ت الربحية لى درجاقيق أعتحباإليجاب على الذي سينعكس 
 والحفاظ على حصة المنشأة فعن طريق تخفيض التكالي

ا وكم –السوقية عن طريق تحسين عمليات تسويق منتجاتها 
اءت اإلجابات بمتوسط حسابي ج الحقاً؛ إذ عنهسيتم الحديث 

%). 88(بة مئوية ونس) 1.08(وانحراف معياري ) 4.40(
بمتوسط ) 14(ات أفراد العينة عن الفقرة جابوقد أكد ذلك إ

ونسبة مئوية ) 1.11(وانحراف معياري ) 4.32(حسابي 
)87(%.  

ءت لتؤكد  فقد جا)15(ات أفراد العينة عن الفقرة أما إجاب
ؤدي وي يؤثر على كلفة المنتج النهائي ABC ظامأن تطبيق ن

التحول إلى تخفيضها، وأن الشركات الصناعية األردنية عليها 
 لما األنظمة الحديثةتطبيق األنظمة التقليدية إلى تطبيق من 

لها من دور مهم في زيادة قدرة الشركات على مواجهة 
تحدياتها، والتغلب على المنافسة الشديدة التي تفرضها عليها 

 على أرباحها وحصتها بيئة العصر الحالي للبقاء والمحافظة
بمتوسط حسابي لدرجة الموافقة السوقية، وجاءت اإلجابات 

 قدرهاوبنسبة مئوية كلية ) 1.31(وانحراف معياري ) 3.55(

مصداقية ) 24 وحتى 16( وقد أكدت الفقرات من ،%)71(
إجابات أفراد العينة وتحيزهم نحو إمكانية تطبيق نظام 

)ABC (تج النهائي وخدمة اإلدارة وأهميته في تحديد كلفة المن
 وهذا ما سيتم توضيحه في -بمفهومها االستراتيجي

 هذا من جهة، ومعرفتهم بالنظام وآليته -الفرضيات الالحقة
  .من جهة أخرى

م التخطيط السليدور فجاءت لتؤكد ) 28(أما الفقرة 
  تموجاءت هذه الفقرة لتؤكد صحة اإلجابات التي. وأهميته

 تمت، وما )1 (من الجدول) 28(قرة الحصول عليها في الف
تناغماً وتناسقاً من جهة وتأكيداً من جهة اك  هنمن أنمالحظته 

أخرى بين إجابات أفراد العينة على ضرورة تتبع سلوك 
 نظام تكاليفي حديث يقيس كلفة الوحدة المنتجة وفقالتكاليف 

واالنحراف ) 4.23(بدقة؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للفقرة 
  %).85(والنسبة المئوية ) 1.14(ي المعيار

وحتى يتم التوصل إلى إثبات أو نفي الفرضية الصفرية 
ة، قام الباحث باختبار الفرضيات الفرعية نيالرئيسية الثا

على ة نيالصفرية المكونة للفرضية الصفرية الرئيسية الثا
  :النحو التالي
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  )4(دول رقم الجـ
  فيتها  اإلدارة  بمعلومات دقيقة عن تكاليفها ومساعدABCنظام بين تزويد ن تباط بيرسو ارنتائج معامل

  خفض تكلفة الوحدة المنتجة
مستوى  ABC استخدام نظام  خفض تكلفة الوحدة المنتجة

 *الداللة
معامل 
االنحراف  االرتباط

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

0.001* 0.71 0.93 3.82 0.86 3.68 
 

  )5(دول رقم الجـ
  عن تكاليفها ومساعدتها فيقة  اإلدارة  بمعلومات دقيABCبين تزويد نظام ن  بيرسوارتباطنتائج معامل  

  تحسين عمليات تسويق منتجاتها
مستوى  ABC استخدام نظام  تحسين عمليات التسويق

 *الداللة
معامل 
االنحراف  االرتباط

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

0.011* 0.70 0.89 3.64 0.86 3.68 
 

 )6(ول رقم الجـد
  قة عنبمعلومات دقية  اإلدارABCتزويد نظام ن بين  بيرسوارتباطنتائج معامل 

  تكاليفها ومساعدتها في تحقيق أعلى مستوى ربحية
مستوى  ABC  نظام استخدام تحقيق أعلى مستوى ربحية

 *الداللة
معامل 
االنحراف  االرتباط

 المعياري
االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري
 المتوسط الحسابي

0.025* 0.65 1.10 4.36 0.86 3.68 
  

بين تزويد  جد عالقةتوال  :HO2-1الفرضية الفرعية 
 لإلدارة بمعلومات دقيقة عن التكاليف ABCام نظ

  .ومساعدتها على خفض تكلفة الوحدة المنتجة
 نتباط بيرسو ارإلى نتائج معامل) 4(جدول رقم يشير ال

 ABCبين درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على تزويد نظام 
اإلدارة  بمعلومات دقيقة عن تكاليفها ومساعدتها في خفض 

، 4، 2(تشير الفقرات ذوات األرقام تكلفة الوحدة المنتجة؛ إذ 
إلى متغير ) 3(من الجدول ) 14، 12، 11، 8، 7، 6، 5

يقة عن تكاليفها، فيما اإلدارة بمعلومات دقABC تزويد نظام 
إلى متغير خفض تكلفة المنتج ) 27 و15 (فقرتانتشير ال
  .النهائي

د عالقة طردية ذات وجو) 4(يتضح من الجدول رقم 
 الذي من شأنه تزويد ABC  نظام مبين استخداة داللة إحصائي

ها في خفض اإلدارة بمعلومات دقيقة عن تكاليفها ومساعدت
وهي ) 0.71(تكلفة الوحدة المنتجة بمعامل ارتباط بلغت قيمته 

 ي ان أ،)0.05(قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة 
التحول من نظام التكاليف ضرورة أكدوا اسة أفراد عينة الدر

 وذلك لما له من فوائد متمثلة ABCالتقليدي إلى تطبيق نظام 
ائية بدقة وتخفيضها إلى أقل درجة في تحديد كلفة المنتج النه

 يزود اإلدارة بمعلومات تستطيع من خاللها إنهممكنة؛ إذ 
، واألنشطة عديمة القيمة تحديد األنشطة ذات القيمة المضافة

 ، قيمة للمنتجضيفومع إلغاء األنشطة التي ال ت، المضافة
ذات القيمة المضافة فقط فإن كلفة المنتج باألنشطة الحتفاظ وا
ها دائية ستنخفض إلى أقل درجة، ويمكن قياسها وتحديالنه
  .بدقة

 إجابات أفراد العينة أيضاً أنه حتى يتم منإال أننا نالحظ 
وخصوصاً  ABCالوصول إلى أفضل النتائج من تطبيق نظام 

فيما يتعلق بقياس كلفة الوحدة المنتجة بدقة، واتخاذ السبل 
رجة ممكنة، قل دواإلجراءات الالزمة لمحاولة تخفيضها إلى أ

أن تعمل على تدريب موظفيها ت من ال بد إلدارة المنشآ
والقائمين على الدائرة المالية فيها، من خالل عقد الدورات 
التدريبية وورشات العمل، وتزويدهم بالنشرات الالزمة التي 

 وتتواءم ألساليب الرياضية التي يتطلبهاتساعدهم في استخدام ا
ك في سبيل زيادة قدراتهم وذل، ABCمع تطبيق نظام 



  2007، 1، العدد 34، العلوم اإلدارية، المجلّد دراسات

- 101 -  

وهذا ما تم إثباته من خالل إجابات - ومهاراتهم على تطبيقه
لتأكيد ذلك فقد  و-السابق) 1(ينة عن فقرات الجدول أفراد الع

 لتأكيد -) 3( من الجدول –) 7، 2(صيغت الفقرات 
) 3.57(، )4.10(اإلجابات، فبلغ المتوسطان الحسابيان لهما 

والنسبتان المئويتان ) 0.99(، )0.78(ان واالنحرافان المعياري
  .على التوالي%) 71(، %)82(

 ميوافقون على أن استخدام نظاجعل أفراد العينة  وهذا
ABC  يعمل على تزويد اإلدارة بمعلومات دقيقة عن تكاليفها

ا يؤكد رفض ممنتجة، محدة الومساعدتها في خفض تكلفة الو
 ىلة التي تنص علول الفرضية البدي، وقب)Ho2-1(الفرضية 

 لإلدارة بمعلومات دقيقة ABC ام تزويد نظينب  عالقةوجود
  .عن التكاليف ومساعدتها في خفض الوحدة المنتجة

  
  :HO2-2الفرضية الفرعية 

 لإلدارة بمعلومات ABC تزويد نظام نبي جد عالقةتوال 
دقيقة عن التكاليف ومساعدتها في تحسين عمليات تسويق 

  .منتجاتها
 نتباط بيرسوارإلى نتائج معامل ) 5(دول رقم يشير الج

 ABCدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة على تزويد نظام  نبي
 في تحسين هات بمعلومات دقيقة عن تكاليفها ومساعدةاإلدار

، 2(وتشير الفقرات ذوات األرقام  ا،عمليات تسويق منتجاته
إلى متغير ) 3(من الجدول ) 14، 12، 11، 8، 7، 6، 5، 4
عن تكاليفها، بينما اإلدارة بمعلومات دقيقة ABC زويد نظام ت

إلى متغير تسويق المنتجات بتأثير ) 26و 6 (قرتانتشير الف
  .النظام

ات وجود عالقة طردية ذ) 5(يتضح من الجدول رقم 
 الذي من شأنه تزويد ABC  نظام اماستخدين بة داللة إحصائي

اعدتها في تحسين اإلدارة بمعلومات دقيقة عن تكاليفها، ومس
) 0.70(عمليات تسويق منتجاتها بمعامل ارتباط بلغت قيمته 

 أي ،)0.05( إحصائية عند مستوى الثقة وهي قيمة ذات داللة
 وتأثيره ABCمعلى أهمية نظااتفقوا  أفراد عينة الدراسة قد ان

على تسويق منتجاتها عن طريق خفض كلفة المنتجات األمر 
 خفيض أسعارها، مما يساعدالذي يؤدي إلى إمكانية ت

 في التغلب على حدة المنافسة التي يتصف بها الشركات
 ،المحافظة على هامش الربحية المطلوب مع العصر الحالي

يعمل على ABC وعليه؛ فإنهم يوافقون على أن استخدام نظام 
 في هاتتزويد اإلدارة بمعلومات دقيقة عن تكاليفها ومساعد

يؤكد رفض  الذي مراأل ا،تهتحسين عمليات تسويق منتجا
ى ل الفرضية البديلة التي تنص عل، وقبو)Ho2-2 (ضيةالفر

 لإلدارة بمعلومات ABCالقة ما بين تزويد نظام وجود ع

دقيقة عن التكاليف ومساعدتها في تحسين عمليات تسويق 
  .منتجاتها

  
  :HO2-3لفرضية الفرعية ا

ومات  لإلدارة بمعلABCظام  تزويد ننبي جد عالقةتوال 
دقيقة عن التكاليف ومساعدتها في تحقيق أعلى مستوى 

  .ربحية
 ن بيرسوارتباطإلى نتائج معامل ) 6(يشير الجدول رقم 

 ABC درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على  تزويد نظام نبي
اإلدارة  بمعلومات دقيقة عن تكاليفها ومساعدتها في تحقيق 

، 4، 2(ات األرقام تشير الفقرات ذوأعلى مستوى ربحية؛ إذ 
إلى متغير ) 3(من الجدول ) 14، 12، 11، 8، 7، 6، 5

عن تكاليفها، بينما اإلدارة بمعلومات دقيقة ABC تزويد نظام 
إلى متغير تحقيق أعلى درجات ) 14و 13 (انتشير الفقرت

الربحية، وبالتالي المحافظة على حصة المنشاة السوقية من 
  .ABCخالل تطبيق نظام 

د عالقة طردية ذات وجو) 6(الجدول رقم يتضح من 
 الذي من شأنه ABC بين استخدام  نظام ة داللة إحصائي

ها في تتزويد اإلدارة بمعلومات دقيقة عن تكاليفها، ومساعد
تحقيق أعلى مستوى ربحية بمعامل ارتباط بلغت قيمته  

، وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة )0.65(
بات أفراد العينة من ظ درجة الترابط بين إجانالح؛ إذ )0.05(

أن قدرة الشركة في الحفاظ على حصتها  حيث تأكيدهم
السوقية وأرباحها في ظل المنافسة الشديدة في األسواق 
والتطورات التكنولوجية تتأتى من محافظتها على جودة 

وحتى تتمكن من . ومواصفات منتجاتها وأسعار منخفضة لها
لها من البحث عن إمكانية تخفيض كلفة تحقيق ذلك، البد 

 يمكن تحقيقه من منتجاتها إلى أقل درجة وتحديدها بدقة، وهذا
، وبالتالي فإننا نالحظ أن أفراد العينة ABCظام خالل تطبيق ن

يعمل على تزويد ABC   اميوافقون على أن استخدام نظ
في تحقيق اإلدارة بمعلومات دقيقة عن تكاليفها، ومساعدتها 

) Ho2-3(يؤكد رفض الفرضية  وهذا. ى مستوى ربحيةأعل
 ينب  عالقةى وجودبول الفرضية البديلة التي تنص علوق

 بمعلومات دقيقة عن التكاليف رة لإلداABCتزويد نظام 
  .ومساعدتها في تحقيق أعلى مستوى ربحية

الصفرية ضية ما تقدم من النتائج الفرعية للفروبناء على 
د عالقة طردية ذات داللة حظ وجوة؛ نالنيالرئيسية الثا

على تزويد اإلدارة بمعلومات  ABC  امقدرة نظن بية إحصائي
 على خفض تكلفة الوحدة ومساعدتهادقيقة عن تكاليفها، 

المنتجة، وهذه العالقة من شأنها أن تساعد الشركة على 
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قيق أعلى ن عمليات تسويقها ويؤدي ذلك بدوره إلى تحيتحس
 فمن المالحظ مما سبق أن كة؛شرمستويات الربحية لل

 على تزويد اإلدارة ABCاالنعكاس اإليجابي الستخدام نظام 
التالي على كافة ببمعلومات دقيقة عن تكاليفها ينعكس 

يفسر العالقات المتتالية المشار  األنشطة الفرعية لها وهذا
  .إليها أعاله

 البديلة ونقبل الفرضية) Ho2(ومما سبق نرفض الفرضية 
 على تزويد اإلدارة ABCام يعمل نظ: ي تنص علىالت

بمعلومات دقيقة عن التكاليف تساعدها على خفض تكلفة 
 أعلى ويحققتجاتها المنتج مما يحسن من عمليات تسويق من

  .مستوى ربحية
  

 اإلدارة ABC امال يمد نظ: HO3 الثالثة الرئيسيةالفرضية 
 والتحسين بمعلومات مالية وغير مالية تساعدها في التطوير

المستمرين ألنشطتها عن طريق تطبيقها لنظام إدارة 
  ).ABCM(التكاليف على أساس األنشطة 

المتوسط الحسابي واالنحراف إلى ) 7(ول رقم الجديشير 
 المعياري والنسبة المئوية الكلية على متغير عدم قيام نظام

ABC بمد اإلدارة بمعلومات مالية وغير مالية تساعدها في 
  .ر والتحسين المستمرين ألنشطتهاالتطوي
 راتحظ أن إجابات أفراد العينة للفقنال) 7( الجدول من

 في مد ABC، قد أكدت أهمية نظام )21، 6، 5، 4، 3، 1(
ستمرين ن الميس والتحتطويرال فياإلدارة بمعلومات تساعدها 

 ،ي مجاالت مختلفة، منها أداؤهافعلى أنشطتها، وذلك 
جاتها، وإرضاء زبائنها؛ فقد جاءت صميمها، وتحسين منتوت

) 4.43-3.5 (ينب ها الحسابية بدرجات عالية تراوحتأوساط
 نيبة بة مئويونس) 1.09-0.74(بين  بانحراف معياري

األمر الذي يؤكد أهمية المعلومات المالية %) 89-70%(
االت مختلفة لعل من  مج المالية التي تخدم اإلدارة فيوغير

 ما يتعلق -يئة العصر الحالي وخصوصاً في ب-أهمها 
ومما الشك . لمستمرين ألنشطتهابعمليات التطوير والتحسين ا

 أن ذلك يمكن -وكما تم إثباته في الفرضيات السابقة –يه ف
 في الشركات الصناعية ABCالحصول عليه من تطبيق نظام 

  .األردنية
 بمد اإلدارة ABCجاءت لتوضح أهمية نظام ) 2(الفقرة 

المالية التي تخدمها في مجاالت التسعير، التي بالمعلومات 
تشكل محوراً مهماً من المحاور التي تستخدمها اإلدارة في 
التغلب على حدة المنافسة السائدة في السوق والمحافظة على 
حصتها السوقية وبقائها؛ إذ جاءت إجابات أفراد العينة عن 

 معياريحراف انو) 4.08( هذه الفقرة بمتوسط حسابي

  %).82(ونسبة مئوية ) 0.96(
ءت  فقد جا)19، 16، 15، 10، 9، 8، 7(فقرات أما ال

لتؤكد أن اإلدارة االستراتيجية الحديثة التي تعتمد على نظام 
ABC تستطيع تحديد كلفة منتجاتها بدقة، والقيام بإجراءات 

ألنشطة التي تضيف قيمة للمنتج إعادة الهندسة واالحتفاظ با
ن جهة أخرى تساعد اإلدارة في اتخاذ  هذا من جهة، ومقط،ف

  .القرارات التشغيلية االستراتيجية
 للمعلومات المالية وغير المالية التي تتعلق بتحليل ان

 االستفادة منها عن طريق تطبيق تتماألنشطة المستخدمة التي 
دوراً مهماً في ) ABCM(إدارة التكاليف على أساس األنشطة 

ضالً عن زيادة قدرتها على نجاح الشركة واستمراريتها، ف
التخطيط المستقبلي وذلك لما لها من قدرة على التكيف مع 

 يضمن بقاءها على نحوالبيئة التي تعمل بها المنشآت 
وربحيتها؛ فقد تراوحت إجابات أفراد العينة بأوساط حسابية 

) 1.10-0.70 (نبيوانحرافات معيارية ) 4.30-3.71(بين 
  ).%86- %74(بين  وبنسب مئوية

) 26، 25، 24، 23، 22، 17-13(كما بينت الفقرات 
فائدة أخرى للمعلومات المالية وغير المالية المستقاة من 

، وهي أن اإلدارة الحديثة التي تعتمد على ABCتطبيق نظام 
ائجها، وأن تمارس أعمالها األنشطة ال تستطيع أن تحقق نت

نشطة  عالية إال بوجود معلومات غير مالية عن األءةبكفا
المستخدمة في اإلنتاج، وأن تلك المعلومات تستقيها من نظام 
التكاليف على أساس األنشطة الذي يهدف إلى خفض التكاليف 
ووقت التشغيل، مما يؤدي إلى تحسين نوعية المنتجات 
وتحقيق األداء المستهدف الذي يهدف إلى تنفيذ العلميات 

 المفاهيم اإلنتاجية بأفضل األساليب واإلجراءات وتحقيق
للجودة الشاملة التي بتكاملها تؤدي إلى رفع كفاءة أداء المنشأة 

وجاءت إجابات أفراد العينة . وتحسين وتطوير عملياتها
وبانحرافات ) 4.38-3.70(بمتوسطات حسابية تراوحت بين 

بين  وبنسب مئوية تراوحت) 1.28-0.61 (نبيمعيارية 
)74%-0.87.(%  

وهو اإلدارة الحديثة داً هاً جديتوج) 11(ضافت الفقرة وقد أ
االستراتيجية التي تستند على األنشطة وعلى الفوائد المتحققة 
من المعلومات المالية وغير المالية وتكاملها في سبيل تقويم 

 على نظام بطاقة العالمات المتوازنة استناداًأداء شامل للشركة 
ين التي تتضمن المحور المالي والمحاور الخاصة بالمستهلك

التي يتم بناؤها من تحديث والتطوير والتعلم والنمو، وال
المعلومات المالية وغير المالية، فجاءت إجابات أفراد العينة 

ونسبة ) 1.08(وانحراف معياري ) 3.70(بمتوسط حسابي 
  .)18 و12(تان وهذا أكدته أيضاً الفقر%). 74(مئوية 



  2007، 1، العدد 34، العلوم اإلدارية، المجلّد دراسات

- 103 -  

  )7(الجـدول رقم 
  اإلدارة بمعلومات مالية ABCفات المعيارية والنسب المئوية المتعلقة بمد نظام المتوسطات الحسابية واالنحرا

  وغير مالية تساعدها في التحسين والتطوير المستمر ألنشطتها
النسبة 
 %المئوية 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم رةقـــفال

0.89 0.83 4.47 
 تخدم اإلدارة في ABCظام  من نلمستخرجةإن المعلومات المالية وغير المالية ا

 .هادائالتحسين والتطوير المستمرين ألإجراءات 
1  

  2 . تخدم اإلدارة في مجاالت التسعيرABCإن المعلومات المستخرجة من نظام  4.08 0.96 0.82
  3 . تخدم اإلدارة في تصميم المنتجاتABCإن المعلومات المستخرجة من نظام  3.53 1.10 0.71

0.71 0.78 4.37 
 تخدم اإلدارة في تطوير وتحسين ABCإن المعلومات المستخرجة من نظام 

 .المنتجات
4  

0.82 0.74 4.08 
 تطوير وتحسين أداء فيإن تحليل األنشطة على مستوى الوظيفة المؤداة يعد األساس 

 .مةالمنظ
5  

  6 .تهلكيناء المسضـ تخدم اإلدارة في إرABCإن المعلومات المستخرجة من نظام  4.00 0.90 0.80

0.74 1.09 3.72 
إن نظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة يعمل على تخفيض الوقت المطلوب 

 .هيكلة العمليات/ لإلنتاج من خالل إجراءات إعادة هندسة
7  

0.78 1.11 3.92 
إن نظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة يعمل على تخفيض كلفة اإلنتاج من 

 .يكلة العملياته/دسةخالل إجراءات إعادة هن
8  

0.83 0.71 4.15 
تضيف قيمة  إن إدارة التكاليف على أساس األنشطة يعمل على تحديد األنشطة التي ال

 .الستبعادهاداً للمنتج تمهي
9  

0.78 0.98 3.92 
 هالمفاضلة بين األنشطة الختيار أيإن إدارة التكاليف على أساس األنشطة يعمل على ا

 .أقل كلفة
10  

0.74 1.08 3.70 
 إجراءات تقويم األداء الشامل سهلتإن تقنيات اإلدارة الحديثة المعتمدة على األنشطة 

ات المتوازنة المتضمنة المحور المالي باإلضافة إلى محاور موفق بطاقة العال
 .المستهلكين والتحديث والتطوير والتعلم والنمو

11  

0.87 0.78 4.35 
س األنشطة في بناء مقاييس األداء يبين إن اعتماد مخرجات نظم التكاليف على أسا

قدرة النظم المحاسبية على تقديم المعلومات المالية وغير المالية التي تخدم اإلدارة في 
 .اتجاهات مختلفة

12 

0.82 0.79 4.08 
إن المعلومات غير المالية المستخدمة في نظم التكاليف على أساس األنشطة والمتعلقة 

 . أركان نجاح اإلدارة الحديثةمنتعد ليف  وموجهات التكاطة،باألنش
13 

 14 .ألداءل المهمةالنتيجة، تساعد اإلدارة في تحديد المحاور - عالقة السبب 4.22 0.83 0.84

0.86 0.74 4.30 
إن نظام اإلدارة على أساس األنشطة يعطي المستخدم النهائي إمكانية مرنة لصناعة 

 .لمستقبليطيط اية على التخ عالرةقرارات تشغيلية واستراتيجية بقد
15 

0.61 0.97 3.03 
 تحليل األنشطة المؤداة والمستخرجة ى إن المعلومات المالية وغير المالية المبنية عل

 . األركان المهمة في نجاح المنظمة واستمراريتهامن تعد ABCMمن نظام 
16 

0.75 1.12 3.73 
وإضافة ت، هات تطوير الخدماتساعد المعلومات التفصيلية لألنشطة في تحديد اتجا

 .خدمات جديدة مطلوبة من قبل الزبائن
17 

0.82 0.67 4.12 
ل لمقاييس كفاية تقدم نظم التكاليف على أساس األنشطة أساليب تحديد الدور األمث

 .التي تمثل أحد أركان نجاح اإلدارة الحديثة األداء وتقويمه
18 

0.82 0.90 
4.10  
 

 تقدموفق إجراءات نظام التكاليف على أساس األنشطة دقة حساب تكاليف األنشطة 
 .على األسس الموضوعية إلدارة التكاليف على أساس األنشطة

19 

0.75 0.94 3.78 
عمليات التحسين والتطوير المستمرين ثم  ن،تخفيض تكاليف المنتجات المقدمة للزبائ

الذي يعمل على  طة، إدارة التكاليف على أساس األنش األركان المهمة في نظاممن
 .وقالمحافظة على الزبائن ومحاولة زيادتهم في سبيل زيادة حصة المنشأة بالس

20 
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النسبة 
 %المئوية 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم رةقـــفال

0.89 0.68 4.47 
إن إجراءات التحسين والتطوير اإلنتاجي تتطلب معلومات دقيقة ومعدة بشكل مناسب 

 هو إنتاج ABCام  نظاس أسوانحول األداء واألنشطة المنجزة وأهداف ذلك العمل، 
 .ات جيدة بهذا الخصوصمعلوم

21 

0.75 1.28 3.75 
اءات عمل إن المعلومات التفصيلية عن األنشطة المؤداة تساعد في إعادة تصميم إجر

 التقنيات المستخدمة في نظام اإلدارة على من تعدو ف،معينة بهدف خفض التكالي
 .)ABM(أساس األنشطة 

22 

0.74 1.05 3.70 
عمل نشطة المؤداة تساعد في إعادة تصميم إجراءات إن المعلومات التفصيلية عن األ
التقنيات المستخدمة في نظام اإلدارة على تعد من ل، ومعينة بهدف خفض وقت التشغي

 .)ABM(أساس األنشطة 

23 

0.87 0.61 4.38 
إن المعلومات التفصيلية عن األنشطة المؤداة تساعد في إعادة تصميم إجراءات عمل 

التقنيات المستخدمة في نظام اإلدارة تعد من ، والمنتجاتية معينة بهدف تحسين نوع
 .)ABM (نشطةعلى أساس األ

24 

0.79 1.10 3.90 
 تحقيق األداء المستهدف ساهمت فيإن تقنيات اإلدارة الحديثة المعتمدة على األنشطة 

 .الذي ُيعنى بتنفيذ العمليات اإلنتاجية بأفضل األساليب واإلجراءات
25 

0.78 0.99 3.88 
 إدارة الجودة الشاملة ساهمت فيإن تقنيات اإلدارة الحديثة المعتمدة على األنشطة 

 .التي تعمل على زيادة كفاءة أداء المنشأة وتحسين وتطوير أعمالها
26 

0.69 1.27 3.45 
  طويالًاً أساليب إدارة األنشطة تتطلب وقتفيإن إجراءات إعادة هندسة العمليات 

 .ذها عالية لتنفيفاًوكل
27 

0.80 1.10 3.98 
إن إجراءات إعادة هندسة العمليات تتطلب زيادة مهارات كوادر المنشأة عن طريق 

 .عقد الدورات التدريبية لهم
28 

  ــيالكل 3.97 0.51 0.79
  

 المتوسط الحسابي ان )7(وبشكل عام، يالحظ من الجدول 
رة  يمد اإلداABCلدرجة موافقة أفراد العينة على أن نظام 

ا في التطوير والتحسين بمعلومات مالية وغير مالية تساعده
) 0.51(بانحراف معياري ) 3.97(ألنشطتها يبلغ ن المستمري

. ة لدرجة الموافقةوهي قيمة عالي%) 79(وبنسبة مئوية 
  : نجد ما يليOne Sample T-testار تبوباستخدام اخ

  
  )8(الجـدول رقم 

  ةالثالثنتائج اختبار الفرضية 
  

T المحسوبةTالجدولية  SIG. T 
نتيجة الفرضية 

  ميـةالعد
 رفض 0.000 2.001 7.52
  

 أن قيمة )8(نجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول 
)T أكبر من قيمتها الجدولية، وبما ، وهي )7.52=  المحسوبة

  إذا كانت(Ho)الفرضية العدمية تقبل : أن قاعدة القرار هي

 الجدولية، وترفض الفرضية   Tقيمة  منالمحسوبة أقلT مة يق
   Tقيمة  المحسوبة أكبر منT مة قي إذا كانت) Ho(العدمية 

ونقبل ) Ho3(الجدولية، وبالتالي فإننا نرفض الفرضية 
 اإلدارة ABC يمد نظام :الفرضية البديلة التي تنص على

بمعلومات مالية وغير مالية تساعدها في التطوير والتحسين 
ألنشطتها عن طريق تطبيق إدارة التكاليف على المستمرين 

  .أساس األنشطة
  
  تبار التوزيع الطبيعياخ

حتى يمكن لنا االعتماد على البيانات التي تم استقصاؤها 
من إجابات أفراد العينة في إثبات أو نفي فرضيات البحث، 

 (Kolmogorov - Smirnov)استخدام اختبار كان ال بد لنا من 
اع البيانات للتوزيع الطبيعي، فقد كانت قيمة الختبار مدى اتب

Sig.مما ، %5لدراسة أكبر من مستوى الداللة  لمتغيرات ا
) 9 (والجدول. عيلتوزيع الطبيتتبع االبيانات أن يدل على 

يات محل  لكل فرضية من الفرض.SIGيوضح قيمة 
  :اسـةالدر
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  )9(الجـدول رقم 
  نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 .SIG الفرضية
 0.561 األولى
 0.542 الثانية
 0.423 الثالثة

  
  الستنتاجات والتوصياتا. 4

  اتاالستنتاج: أوالً
توصل الباحث من دراسته هذه بجانبيها النظري 

  :والتطبيقي إلى مجموعة من االستنتاجات لعل من أهمها
أن  من لسليم البدأكدت نتائج الدراسة أن التخطيط ا -1

كاليف للوصول إلى التكلفة يعتمد على تحليل سلوك الت
الدقيقة للوحدة المنتجة، ومن ثم الرقابة عليها، وبالتالي؛ 
فإن القرار التكاليفي يصبح أقرب إلى الصحة، مما 
يساعد اإلدارة في المحافظة على أرباحها وحصتها 

) 28( الفقرة ،السوقية وخصوصاً في بيئة العصر الحالي
  ).3(و) 1(من كل من الجدولين 

 )0.7(و) 0.71(بمعامل ارتباط  نتائج الدراسةأظهرت  -2
 تطبيق أن، ، على التوالي)5(و) 4 (ينولكما في الجد

يؤدي إلى تطوير أداء الشركة وزيادة ) ABC(نظام 
 ،أرباحها عن طريق تخفيض كلفة منتجاتها المقاسة بدقة

وكذلك المحافظة على حصتها السوقية من خالل تحسين 
ت الجودة العالية والكلفة عمليات تسويق منتجاتها ذا

المنخفضة، وذلك في ظالل بيئة تتصف بالمنافسة 
  . الشديدة والتطورات التكنولوجية

 تين وبنسبة مئوية إلجابات الفقر-  الدراسةبينت -3
 أن -) 3(ول كما في الجد%) 82(و%) 71(، )26و7(

لديهم وعي كاٍف بأهمية وجود نظم متطورة أفراد العينة 
تقدم معلومات أكثر دقة ، )ABC(كنظام للتكاليف 

تصبح ومصداقية عن اإلنتاج والعمليات واألنشطة، حتى 
 على قادرةالشركات الصناعية األردنية معها إدارة 

التعامل مع عمالئها واستقطاب المزيد منهم عن طريق 
ين ر والتطوير المستمينيجيات التسعير والتحساسترات

إال أنه . ها ربحيت زيادة مما يؤدي إلىللعمليات واإلنتاج
يلزم تدريب القائمين على المحاسبة والمالية في 

 وعقد الدورات لهم وتزويدهم بكافة الوسائل الشركات
الالزمة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم للوصول إلى أعلى 

  .ABC امنافع من تطبيق نظوأفضل النتائج والم
في الشركات الصناعية األردنية ) ABC( لتطبيق نظام -4

 تطبيق نظام التكاليف منتحول دون التحول معوقات 
، لعل )ABC( نظام التكاليف المتقدم التقليدي إلى تطبيق

  :من أهمها
متطلبات مالية ومادية يجب توفيرها، ) ABC(ظام لن  )أ 

الحظته أن تمت موذلك للوصول إلى تطبيق سليم، وما 
أكدوا أن الشركات الصناعية األردنية تعاني  أفراد العينة
 إلنشاء افيةلقدرات المالية والمادية الك امن توفير

 تكاليف إضافية حملال ترغب بت وتطبيق هذا النظام، كما
 المنافع المتأتية من تطبيق نظام أنلعدم تمكنها من إثبات 

)ABC (انظر الفقرتين  ليفه،ن تكاأكبر م)من  )3 و1
  ).3(ول الجد

  توعية كافية وتغطية شاملة من قبل القائمينك هناستلي  )ب 
على الجهات والجمعيات المحاسبية والمهنية، بالتطورات 

بة وخصوصاً فيما يتعلق التي تطرأ على المحاس
  ).3 (من الجدول) 20(فقرة انظر ال ف،بالتكالي

قه يإن الدراسات حول الفوائد والمنافع المتحققة من تطب  )ج 
لم تقدم المعلومات الكافية والنتائج الدقيقة، األمر الذي 

نعة من جهة، ومحل استفهام من جهة جعلها غير مق
وهذا أدى إلى زيادة مخاوف إدارات الشركات . رىأخ

إلى تطبيق هذا النظام في الصناعية األردنية من التحول 
  ).3( من الجدول )19(فقرة انظر ال م،شركاته

 المستمدة ABCMإن تحليل المعلومات من خالل نظام  -5
كل  يؤكد وجود تغيير في هيABCق نظام من تطبي

العملية اإلنتاجية وتحليل األنشطة المستخدمة فيها إلى 
 & .V)مضافة القيمة ال أو عديمة  مضافةذات قيمة

N.V.A) وذلك من خالل إعادة الهندسة للعمليات 
)BPR(، مما يؤدي إلى خفض وقت اإلنتاج والكلف 

التي تتعلق ة الي اتخاذ القرارات األكثر كفاءوبالت
ية للمحافظة على الحصة بالتسعير والكلف والربح

يمتها وتحسين المركز التنافسي  ق وتعظيمللشركةالسوقية 
قدرها لك بنسبة مئوية  ذفجاءت اإلجابات لتؤكد. لها
  .)3(ول كما في الجد%) 82(

بنسبة مئوية إلجابة الفقرة  –التطبيقية بينت الدراسة  -6
أن نظام  -) 7(ول كما في الجد%) 79 ( قدرها)25(

ABCMمن على المعلومات المستمدة تطبيقه  يعتمد في 
؛ إذ ABM ظام معالجتها من خالل نتتملتي  اABCظام ن

ة المتعلقة بالعملية تستمد المعلومات المالية وغير المالي
تحليلها وفقاً ألسلوب القيمة المضافة تم  وتاإلنتاجية،

التي ة، لربحية، ومؤشرات األداء التشغيليلألنشطة وا
 العاملين في المنشأة من ناحية، تصب نحو تقييم أداء
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وتقييم أداء المنشأة نفسها من ناحية أخرى، عن طريق 
   .Benchmarkingاستخدام أسلوب 

 ABM وABC نظامي نبي بينت الدراسة أن هناك تكامالً -7
اليف  التكني من خالل العالقة بABCMام في نظ

 اإلنتاج الذي يوفر هجواإلدارة المستندة على من
مالية وغير المالية، ومنهج العمليات الذي المعلومات ال

يعتمد على تلك المعلومات، وذلك في سبيل رفع كفاءة 
األداء واتخاذ القرارات اإلدارية الرشيدة نحو التحسين 

   .والتطوير
أن المعلومات  -) 7(ول الجد –التطبيقية بينت الدراسة  -8

ة المالية وغير المالية التي تستخدمها اإلدارة االستراتيجي
الحديثة في تطبيق نظام إدارة التكاليف على أساس 

  : ، تخدمها في مجالت متعددة منها)ABCM(األنشطة 
  .سعيرالت-ب .  ألنشطتهاانالتطوير والتحسين المستمر- أ
تحسين  - د. القيام بإجراءات إعادة هندسة العمليات-ج

  .نوعية المنتجات
 يخدم اإلدارة الحديثة في مجاالت ABCM نظام ان -9

لقياس االستراتيجي لألداء المعتمد على نظام بطاقة ا
الذي يؤكد ) Balanced Scorecard(العالمات المتوازنة 

يديولوجية الستراتيجية للمنشأة المستخدمة الالرؤية ا
يديولوجية اإلدارية المستندة على التكاليف بجانب اال

الجانب المالي باإلضافة إلى جوانب رضا المستهلكين 
، انظر ت والمراحل الداخلية والتعليم والنموعن العمليا

  .)7(ول  في الجد)11(الفقرة 
 تطبيق من خاللالحديثة  يساعد اإلدارة  ABCام نظان -10

) ABCM(نظام إدارة التكاليف على أساس األنشطة 
 JIT دارة مثلثة لإل تطبيق البرامج الحديمن فيمكنها

  .الخ… TQMو FMو
  
  التوصيـات: ثانياً

 الشركات الصناعية األردنية من اتخاذ يريمدبد ل ال -1
 لما له ABCالخطوات الفورية نحو تبني تطبيق نظام 

 -من فوائد ومزايا متعددة يخدم بها اإلدارة الحديثة
والتغيرات  لمواجهة التحديات -المستندة على األنشطة

البيئية المحيطة بها، من خالل قياس كلفة الموارد 
 وتوفير المعلومات في واألنشطة التي تستهلكها بدقة،

الوقت المناسب التخاذ القرارات الرشيدة المرتبطة 
إجراء التغييرات ، وباستخدام تلك الموارد والرقابة عليها

في بيئتها التنظيمية، والعمل على استحداث أقسام خدمية 
 مواكبة تلك التطورات مثل أقسام اإلنتاج فيتساعدها 

  .خال...والهندسة والكمبيوتر
ية كبرامج الثورة المعلومات عناصر استخدامضرورة  -2

تويه من معالجات رياضية تحوتقنيات الحاسوب لما 
 تبني في تسهيلضخمة يصعب إجراؤها يدوياً تساعد 

 في المصنع إلمكانية تحديد مجمعات ABCنظام 
األنشطة وتحليل األنشطة اإلنتاجية لألقسام المختلفة في 

  .جديد عليها النظام الالتي يقومالمصنع 
ضرورة توفر الكادر المحاسبي الذي ُيعنى بالتطورات  -3

الحاصلة بالبيئة المحيطة ليتسنى لهم إدراك أهمية تلك 
 شركةالتطورات ومتطلباتها وأثرها على استمرارية ال

  .وربحيتها
قيام إدارة الشركات الصناعية األردنية بإنشاء بنك  -4

بأداء للمعلومات يتضمن البيانات والمعلومات المتعلقة 
 لضمان تطبيق الشركة نفسها، وأداء الشركات المنافسة

،  بكفاءةBenchmarkingمفهوم األداء المستهدف 
باإلضافة إلى مقاييس الوقت واإلنتاجية ورضا 
المستهلك، وذلك في سبيل تحسين عمليات المنشأة 

  .وزيادة تميز أدائها
 في الشركات الصناعية ABCM نظام تطبيقضرورة  -5

ما له من دور فاعل في صنع القرارات األردنية ل
عمل التي تالمختلفة التشغيلية واالستراتيجية اإلدارية 

لمواكبة  وتحسين عملياتها لشركةعلى تطوير أداء ا
 زيادة ربحيتها متطلبات العصر الحالي، مما يؤدي الى

  .وتوسيع قاعدتها السوقية وتغلبها في المنافسة الحادة
ة أرباحها عن طريق تطبيق لخفض كلفة منتجاتها وزياد -6

، على إدارة الشركات الصناعية األردنية ABCMنظام 
  :إجراء اآلتي

تحسين العملية اإلنتاجية عن طريق إجراءات هندسة   - أ 
وإعداد برامج للموظفين تؤهلهم ) BPR(العمليات 

، الذي يضمن الضغط ABCلتنفيذ وتطبيق نظام 
  .لخفض كلفة المنتج إلى أدنى قيمة ممكنة

التي ال  ).N.V.A(ء األنشطة غير الضرورية إلغا -ب 
تضيف قيمة للمنتج، واختيار األنشطة التي تضيف 

  .وتعمل لتحسين وتطوير المنتج) .V.A(قيمة للمنتج 
إعادة هيكلة الموارد لتحديد ما يستخدم منها، وما ال  -ج 

  .يستخدم إلعادة توظيفها وتفعيلها
  في الشركات الصناعيةمير هيكل تنظيضرورة توفي  - د 

األردنية يحتوي التقسيم اإلداري فيه على قسم خاص 
  .بالتكاليف والرقابة عليها

مساهمة كافة اإلدارات الموجودة في الشركات   - ه 
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كإدارات اإلنتاج والتسويق – الصناعية األردنية 
 إلى جانب .خ ال…والتدريب والبحث والتطوير

  .الكادر المحاسبي المؤهل لتطبيق النظام الجديد
 والقائمين للموظفينندوات تدريبية  دورات وعقد - و 

لك في سبيل تطوير  وذالشركاتعلى المحاسبة في 
 وخبراتهم، وتشجيعهم للحصول اتهمقدراتهم ومهار

على شهادات علمية ومهنية  في مجال تخصصاتهم 
حتى يتمكنوا من فهم واستيعاب آلية السوق الحرة 

 ليفية حديثة تجاريطلبه من نظم تكاوالمنافسة، وما تت
  .وتواكب تلك التطورات

ة في الشركات الصناعية تهيئة التقنيات واألساليب الحديث -7
 كتحليل القيمة والتكاليف وإعداد الموازنات ة،األردني

 وذلك لتحقيق .خ ال…وفق األنشطة والكلفة المستهدفة
 مع ،ABCMام  في نظABMو ABC ظاميالتكامل بين ن

ى تنفيذه ضرورة وجود الكوادر المؤهلة والمدربة عل
  .للوصول إلى األداء المستهدف

 التكاليفية إعطاء مساحة واسعة لهذه األنواع من األنظمة -8
عليم وخصوصا الدراسات العليا الحديثة في مجال الت

 وتشجيع الطلبة على إجراء بحوثهم حولها وذلك ه،منه
بهدف الوصول إلى مخرجات التعليم من عناصر ذات 

تطبيقه وإدارته في كفاءة عالية تكون قادرة على 
 كةشرللالشركات الصناعية األردنية لما له من فائدة 

  .صاد بشكل عامقتالولنفسها بشكل خاص 
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Implementing New Knowledge: Activity-Based Cost Management (ABCM) System: 

An Empirical Study in Jordanian Industrial Sector 
Sulieman H. Al-Beshtawi* 

ABSTRACT 
This research aims at studying the philosophy of Activity Based Cost Management (ABCM) and showing 
how modern management depends with its modern strategy concept on Activity Based Costing (ABC) to 
apply the (ABCM) system which works on developing and improving activities through depending on 
financial and non-financial information. This in turn enhances the power of companies to keep up with the 
current century and so to overcome the fierce competition around in order to stay in the market and to keep 
its profits and to increase them. 
The research has included an empirical study that was applied to Jordanian industrial sector which contained 
big Jordanian industrial companies registered in Amman Stock Market where the sample has reached (20) 
companies. To achieve the objectives of the research, a questionnaire has been sent, comming back with 100% 
where an SPSS program has been used for the analysis. 
The most important result in this research is that (ABC) system can define productive costs beside providing 
financial and non-financial information which is used for analyzing the activities in order to apply Activity 
Based Cost Management (ABCM) activities that play a very important role in the success of the company. 
The research highlighted the importance of many aspects such as: the necessity of adopting technological 
and modern management systems, to apply the (ABCM) system in Jordanian industrial companies, because 
it affects making decisions, the thing that works on developing the company system and its operations to 
overcome the fierce competition in markets. 

Keywords:  ABC System, ABCM System, Financial and Non Financial Information, Development and 
Improvement, Current Environmental Criteria. 

 

 
________________________________________________ 
* Accounting Department, Aal al-Bayt University, Jordan. Received on 8/11/2005 and Accepted for Publication on 

8/5/2006. 


