
  مدخل مقترح لتطویر انحرافات التكلفة
  فى ضوء بیئھ التصنیع الحدیثة

  
  خطة البحث    اھمیة البحث     اھداف البحث  طبیعة المشكلة

  
  : اوال طبیعة المشكلة 

  
ة للعدی الیف المعیاری ام التك رض نظ دوى دتع ول ج شكیك ح اوالت الت ادات ومح ن النتق  م

ھ تطبیقھ فى ظل التغیرات والمستجدات الحدیثة و ھ بصورتھ التقلیدی د  traditionalان  ق
ات  ستخدم االوق ب وت اج حسب الطل وم باالنت ى تق ھ الت یلحق الضرر بنظم التصنیع المتقدم
اع  ى تخفیض المخزون وارتف ا ان النجاح ف غیر االنتاجیة فى عملیات تحسین الجودة كم

صنیع  اءة دورة الت ف التناف manufacturing cycle efficiencyكف سى من  والموق
ات  د وحساب االنحراف ل الناحیة التكالیفیة كلھا امور ال تظھر عند تحدی ان تحلی م ف  ومن ث

  االنحرافات بصورتھ الراھنة لم یعد كافیا فى ظل تطبیق نظم التصنیع الحدیثة 
ل  احیث ان تطبیق تحلی یم تانحراف اس وتقی ة وقی ة التكلف ى مجال رقاب ھ ف ة التقلیدی  التكلف

صناعات الحدیثة یركز فقط على االنحرافات المتعلقة بالعمل المباشر وحجم االداء فى ظل ال
داف  ام باالھ ى االھتم شجع عل د ی ھ ق ن عدم اییر م ق المع ى تحقی رة عل دى الق اج وم االنت
الفرعیھ والفترات القصیرة وتضلیل بعض القرارات بما ال یتسق مع االھداف االستراتیجیة 

  التى ترغب المنشاة فى تحقیقھا 
  

  :ثانیا اھداف البحث 
  

  :فى ضوء ما تقدم یھدف ھذا البحث الى 
  
تشخیص وابراز اھم االنتقادات المتعلقة بمدى فعالیة نظام التكالیف المعیاریة فى ظل  - ١

استخدام اسلوب تحلیل االنحرافات التقلیدى وفى ضوء التغیرات والمستجدات التى طرات 
  على بیئة التصنیع الحدیثة 

  
الموضوع لالنتقادات السابقة للتعرف على بعض جوانب القصور وامكانیة التقییم  - ٢

 عالجھا وتجنبھا 
  
ین تطویر  -٣ ضم ب رح ی وتحسین االسلوب التقلیدى لتحلیل االنحرافات منخالل مدخل مقت

ى ، الداخلیة والخارجیة ، جنباتھ كال من االعتبارات طویلة وقصیرة االجل  مما یؤدى بھ ال
ا الستخالص صورة اوضح واشمل عن التحلیق متوازنا  الى افاق رحبھ یمكن النظر منھ

ة  المنشاة وسط البیئھ المحیطة بھا والتى تتعامل معھا بعیدا عنھا او من خالل زاویھ داخلی
سبة  ة بالن ؤثرة وھام ون م د تك دة ق ب عدی ى جوان صورة وتخف ن ال ا م ر جانب یقة تظھ ض

  ریة لعملیة تقییم االداء وترشید القرارات االدا



  
  
  

  :ثالثا اھمیة البحث 
  

  :یستمد البحث اھمیتھ من االعتبارات التالیة 
تكنولوجیا االنتاج الى حدوث العدید من  تؤدى التطورات السریعة والمستمرة فى - ١

التغیرات الجذریة فى مفاھیم وطرق واسالیب االنتاج وتحدید اثارھا على نظام التكالیف 
ستمر ھذا الدور وبفاعلیة مواكبا للتطورات الحدیثة فى المعیاریة ودورة المرتقب لكى ی

 مجال بیئھ التصنیع المتقدمة 
  
والتالحقة باالضافة الى اشتداد حدة المنافسة بین المنشآت  التغیرات السریعة ان ھذه -٢

فى الوقت الحاضر لم یصاحبھا تطور مماثل فى االسالیب واالدوات التى یستخدمھا نظام 
  ، یة التكالیف المعیار

  
تحتاج االدارة فى بیئة التصنیع الحدیثة الى معلومات محاسبة تختلف الى حد كبیر عما  - ٣

  كانت تحتاج الیھ فى ظل بیئة التصنیع التقلیدیة 
  
تعتبر المعلومات المتعلقة بالتكالیف بمثابة مطلب اساسى لمنشآت االعمال فى ظل  - ٤

  االسواق العالمیة حالیا المنافسة الشدیدة والوعى التكالیفى الذى یسود
فالمنشآ ت بدون استراتیجیة فعالة قائمة على معلومات تكالیفیة صحیحھ قد تتعرض لخطر 

  فقدان او خسارة حصتھا السوقیة 
  
وتقییم االداء ان اسلوب تحلیل االنحرافات یعنى اكثر من كونھ مجرد مقیاس للرقابة  - ٥

ط لالنشطة المختلفة واتخاذ العدید من فھو من االسس التى یعتمد علیھا فى وضع الخط
  القرارات االداریة 

  
    :  ثالثا خطة البحث 

  
  :لتحقیق االھداف السابقة تم تقسیم البحث الى ثالث اجزاء ھى 

  
 االنتقادات الموجھة لنظام التكالیف المعیاریة فى ظل استخدام تحلیل االنحرافات - ١

  التقلیدیة
  
   تقییم االنتقادات السابقة -٢
  
   المدخل المقترح لتطویر االسلوب لتحلیل االنحرافات- ٣



   االنتقادات الموجھة لنظام التكالیف المعیاریة فى ظل استخدام تحلیل االنحرافات التقلیدیة - ١
  

ات العمالء ، لتحقیق االھداف المنشودة واھمھا تحسین الجودة  ة متطلب یض ، زیادة المرونة لمقابل تخف
  تخفیض التكالیف عموما ، المخزون بانواعھ المختلفة تخفیض ، اوقات التسلیم 

    :التكالیف المعیاریة فى ظل بیئة التصنیع الحدیثة فیما یلى  الخاصة بنظام ویمكن ابراز اھم االنتقادات
   ) :jit( االنتقاد الموجھ من بیئھ االنتاج فى التوقیت المناسب -١/١

درة فى الوقت المطلوب وبافالسلع یتم انتاجھا فقط  دون مخزون الق اج ب ب االنت ا یتطل لكمیة المحددة كم
  على انتاج دفعات صغیرة بطریقة اقتصادیة مما یؤدى الى زیادة مرات اعداد وتجھیز االالت 

ى  صلح ف ى ت اییس االداء الت اره من مق ات باعتب ل االنحراف ى عدم صالحیة تحلی ویتركز االنتقاد ھنا عل
ات ، ت نمطیة ال تختلف فى مواصفاتھا حالة االنتاج باحجام كبیرة لمنتجا ولتركیزه الشدید على االنحراف

ة  ة خاطئ المتعلقة بكفاءة العاملین وحجم االنتاج وسعر شراء المواد مما قد یشجع على التصرف بطریق
   :او غیر مرغوب فیھا ویمكن توضیح ھذا االنتقاد بشي من التفصیل كما یلى 

  
 :  انحراف الكفاءة -أ
 

 حجم االنتاج   انحراف-ب
 

  : انحراف سعر المواد - جـ
  
   ) :AMT(  االنتقاد الموجھ من بیئة تكنولوجیا االنتاج المتقدمة -١/٢
  
  : االنتقاد الموجھ من بیئة التحسین المستمر -١/٣
  
  : االنتقاد الصادر عن بیئة المنافسة -١/٤
  
  :  تقییم االنتقادات السابقة -٢
  

تج ال یمكن انكار دوره فى توفیر المعلومات ذات الداللة القویة عن  التحدید الدقیق لتكلفة المنان
الموقف التنافسى للمنشاة ومن ثم ولكى یمكن استجالء الحقیقة بھدف التطویر ولیس الھدم فحسب 

  : یتناول الباحث االنتقادات السابقة بشىء من التمحیص لكل نقد على حده على النحو التالى 
  
   ) jit(  الخاص ببیئة االنتاج فى التوقیت المناسب  بالنسبة لالنتقاد-٢/١
  
المتقدمة والذى یشیر الى ان اغلب التكالیف ال  بالنسبة لالنتقاد الخاص ببیئة تكنولوجیا االنتاج -٢/٢

  ترتبط بحجم االنتاج 
  
 فى بحث لھم عن اثر االتوماتكیة على محاسبة التكالیف  )kerremans et al. 1991 ( اكد كل من-أ
ن نتائج الدراسة اظھرت عدم صحة االراء التى تدعى بعدم اھمیة او التقلیل من منفعة نظام التكالیف ا

  المعیاریة 
  
ان نظام التكالیف المعیاریة ما یزال بمثابة اداه العداد الموازنات وتقدیر التكالیف (   )  یرى -ب

ابة التكلفة وقیاس االداء فى مناخ المستقبلیة االزمة التخاذ القرارات وذلك فى سیاق بحث لھ عن رق
AMT 



، الى انھ على الرغم من ان تحلیل انحرافات التكالیف المعیاریة یشوبھ بعض االنتقادات (    )  یشیر - جـ
اال انھ ما زال قادرا على توفیر معلومات ھلمة وذات جدوى لالدارة وعندما یتم استخدامھ بطریقة 

   ھاما وحیویا فى تقییم االداء مناسبة ومالئمة یمكنھ ان یلعب دورا
  
  ببعض الدراسات (    )   یستشھد -د
  
  بدراسة (     )   قام كل من -ھـ
  
   ) jit(على ظھور نظام (     )  یؤكد - و
  
  :  بالنسبة لالنتقاد الخاص ببیئة التحسین المستمر یمكن تقسیمة الى -٢/٣
  
  االنتقاد المتعلق بالتركیز على تحقیق  -أ

  
  اد المتعلق باحتیاجات فریق العمل  االنتق-ب
  
 بالنسبة لالنتقاد الخاص ببیئة المنافسة والذى یرى ان تحلیل االنحرافات بصورتھ الراھنة ال یوفر -٢/٤

ة  ة التكالیفی شاة من الناحی ا ، معلومات مناسبة عن الموقف التنافسى للمن ین معاییرھ ساق ب ومدى االت
سة ی رى المناف شركات االخ اییر ال ل ومع ویر تحلی رح لتط دخل المقت الل الم ن خ ھ م ب علی ن التغل مك

  االنحرافات كما سیاتى ذكره فیما بعد 
  

  : ویلخص الباحث بعد عرضھ لالنتقادات وتقییمھ لھا بما یلى 
اء -١ ن الوف ات ع ل االنحراف صور تحلی ى ق ة ف ى المتمثل حیحا وھ ا ص ا منھ ادات جانب ض االنتق  ان بغ

  : دیثة واھمھا بمتطلبات بیئة التصنیع الح
  
   ال یفصح عن تحركات -أ

  
   یعطى -ب
  
   یركز- جـ
  
   یركز على الفترات-د
  
   بعض االنتقادات جانبا -٢
  
  المشكلة االساسیة ھنا لیست  -٣
  
   :  المدخل المقترح لتطویر االسلوب التقلیدى لتحلیل االنحرافات-٣
  

  : ات التالیة ویرى الباحث ان عملیة التطویر یجب ان تتم فى ضوء االعتبار
  
   انخفاض -١
  



   التركیز على تكلفة المواد والتكالیف غیر المباشرة -٢
  

   ف االساسى مراعاة الھد-٣
  
   ارتفاع حده المنافسة -٤
  
  تحقیق نوع من االتساق والتوازن فى المدخل المقترح -٥
  
   تطویر تحلیل انحرافات تكلفة المواد -٣/١
  
  التشكیل  تطویر تحلیل انحرافات تكلفة -٣/٢
  
   : تطویر تحلیل انحرافات تكلفة المواد-٣/١
١-   
٢-   
  
  :تطویر تحلیل انحرافات تكلفة التشكیل  -٣/٢
  
١-   
  
٢-   
  
   انحراف مخزون االنتاج التام -٣/٢/١
  
   انحراف كفاءة دورة التصنیع -٣/٢/٢
  
   انحراف المنافسة -٣/٢/٣
  

  :تقییم المدخل المقترح 
  

  طویر تحلیل انحرافات التكلفة فى ضوء مستجدات ببیئة التصنیع یتمیز المدخل المقترح لت
  : بما یلى الحدیثة 

  
  ویعتبره نقطة االنطالق ، یستند فى االصل الى اسلوب التحلیل التقلیدى المعروف والمقبول  - ١

  للتطویر المنشود 
  
  تقلیدى تالشى الى حد كبیر اغلب االنتقادات التى وجھت السلوب تحلیل انحرافات التكلفة ال - ٢
  
   یفصح عن مدى التكامل والترابط بین الھداف التشغیلیھ واالھداف االستراتیجیة - ٣
  



 یؤدى الى زیادة فاعلیة الدور المنوط بھ نظام التكالیف المعیاریة فى ظل المحاسبة االداریة - ٤
  االستراتیجیة لمقابلة متطلبات بیئة التصنیع المتقدمة 

  
  

  : ا المدخل االنتقادات التالیة ومع ذلك یمكن ان یوجھ الى ھذ
  
 على الرغم انھ یسلط الضوء على حركة المخزون بانواعھ اال انھ ال یفصح عن كمیة - ١

  الرصید الموجود فى وقت معین 
  
مرحلة ولم یشمل ،  یقصر ھذا المدخل على مرحلة التصنیع فقط من دورة حیاه المنتج - ٢

ن نطاق ھذا البحث ومن الممكن ان تكون و ھذه النقطة تخرج ع،التصمیم رغم اھمیتھا 
  موضوعا للبحث فى المستقبل ان شاء هللا 

  
  

   :الخالصة 
  

  ومن خالل االبحاث والدراسات فى ھذا الموضوع 
  
  

دوى  ول ج شكیك ح اوالت الت ادات ومح ن النتق د م ة للعدی الیف المعیاری ام التك رض نظ تع
ھ بص ھ تطبیقھ فى ظل التغیرات والمستجدات الحدیثة وان د  traditionalورتھ التقلیدی  ق

ات  ستخدم االوق ب وت اج حسب الطل وم باالنت ى تق ھ الت یلحق الضرر بنظم التصنیع المتقدم
اع  ى تخفیض المخزون وارتف ا ان النجاح ف غیر االنتاجیة فى عملیات تحسین الجودة كم

صنیع  اءة دورة الت ف التنافسى من  manufacturing cycle efficiencyكف  والموق
ل  ان تحلی م ف ات  ومن ث د وحساب االنحراف الناحیة التكالیفیة كلھا امور ال تظھر عند تحدی

  االنحرافات بصورتھ الراھنة لم یعد كافیا فى ظل تطبیق نظم التصنیع الحدیثة 
ا ل انحراف یم تحیث ان تطبیق تحلی اس وتقی ة وقی ة التكلف ى مجال رقاب ھ ف ة التقلیدی  التكلف

 الحدیثة یركز فقط على االنحرافات المتعلقة بالعمل المباشر وحجم االداء فى ظل الصناعات
داف  ام باالھ ى االھتم شجع عل د ی ھ ق ن عدم اییر م ق المع ى تحقی رة عل دى الق اج وم االنت
الفرعیھ والفترات القصیرة وتضلیل بعض القرارات بما ال یتسق مع االھداف االستراتیجیة 

  التى ترغب المنشاة فى تحقیقھا 
نقص والقصور ھناومن  ث عن عالج الوجھ ال ى البح  تبلورت المشكلة االساسیة لموضوع الدراسة  ف

اء  ة والوف ادات المطروح واطن االنتق ب م ویره لتجن ة تط دى وامكانی لوب التقلی رى االس د تعت ى ق الت
  بمتطلبات البیئة الجدیدة 

  
  
  
  



  : وقد خلصت الدراسة الى بعض النتائج من اھمھا 
  

ر: اوال  ن ان التغی د م ر العدی ى تغیی د ادت ال ة ق صنیع الحدیث ة الت ى بیئ دثت ف ى ح ات الت
ة  ى فعالی دوره عل ر ب ذى اث ر ال اج االم الیب االنت رق واس ة وط نظم االداری اھیم وال المف

  االسالیب التى یستخدمھا نظام التكالیف المعیاریة كاداة للرقابة وتقییم االداء 
  

ت : ثانیا  ى قصور عن ان اغلب االنتقادات التى وجھ ت ف ات تمثل ل االنحراف السلوب تحلی
بمتطلبات بیئة التصنیع الحدیثة نظرا لتركیزه الشدید على تكلفة العمل المباشر رغم الوفاء 

ة  ل ( انخفاض دوره واھمیتھ ھذا من ناحیة والھتمامھ باوقات التشغیل الفعلی ساعات العم
ات كافی) او ساعات دوران االالت  وفیر معلوم ط دون ت ا فق صنیع وم ت الت اقى وق ن ب ة ع

ات  سریعة لطلب ام االستجابة ال ا ام یتضمنھ من اوقات ال تضیف قیمة للمنتج قد تكون عائق
  العمالء او قد یكون مجاال ھاما ومجدیا لتخفیض التكلفة من ناحیة اخرى 

  
ادات ا: ثالثا  ى لم یؤدى التغیرات التى حدثت فى بیئة التصنیع الحدیثة وما تبعھا من انتق ل

ل  ى عن احد اھم اسباب وھو تحلی ة والتخل الیف المعیاری تقویض واختفاء دور نظام التك
انحرافات التكلفة فالمشكلة ال تكمن اساسا فى المبادىء االساسیة التى یقوم علیھا التحلیل 
ة تطویر  ى كیفی ى ف ا المشكلة تكمن بالدرجة االول ا  وانم او فى المنھجیة التى یستند الیھ

لوب ا ة االس اخ بیئ ى من دة ف رات الجدی اره التغی ى اعتب ذ ف ھ ویاخ سع نطاق ستخدم لیت لم
  وبما یمكنھ من توفیر المعلومات المناسبة الحتیاجات ومتطلبات ھذه البیئة التصنیع 

  
  : وبناء على النتائج السابقة یوصى الباحث بما یلى 

  
صر : اوال  ث ال یقت واد بحی ات الم ل انحراف اق تحلی یع نط رورة توس اءة ض اس كف ى قی عل

ة  اس فعالی تم بقی ب ان یھ وظیفى الشراء واالنتاج المتعلقة بعملیات التصنیع فقط وانما یج
الیف ، فعالیة تنفیذ طلبات البیع ، فعالیة بیع االنتاج التام ، تنفیذ طلبات الشراء  تخفیض تك
ى ھذه، االحتفاظ بالمخزون  یم التحسن ف ة لتقی ات المالئم وفیر المعلوم  المجاالت وذلك لت

  المختلفة 
  

ا  ع : ثانی ن ضمھا م ا یمك صورة مستقلة وانم ة العمل ب ات تكلف ى انحراف ز عل عدم التركی
ل  التكالیف الصناعیة غیر المباشرة ویقتصر التحلیل على تكلفة التشكیل ككل بدال من تحلی
ت  ة تحول صنیع الحدیث ام الت ى ظل نظ املین ف كل منھما على حدة خصوصا وان غالبیة الع

  الى فئة العمل غیر المباشر 
  
  

دال من ساعات : ثالثا  ى ب صنیع الكل ت الت ا لوق تغییر اساس التحمیل المستخدم لیكون طبق
شغیل  ى الت شغیل او ف ات الت ى اوق د تحدث ف ى ق ضوء التحسینات الت سلیط ال ى یمكن ت حت

ویر سین والتط و التح دعیم نح ى ت شجع عل ا ی تج مم ھ للمن ضیف قیم ى ال ت ات الت  االوق
  وھو ما یتفق مع نظام التصنیع الحدیثة ، واالنتاج بكمیات صغیرة ، المستمر 



اءة دورة : رابعا  ھ االفصاح عن كف ضرورة توسیع نطاق تحلیل تكلفة التشغیل بحیث یمكن
یض  ة لتخف االت المختلف و المج ود االدارة نح ھ جھ ستھدفة لتوجی ة والم صنیع الحالی الت

ة وتوفیر المعلومات الم، التكلفة  ذا من ناحی سع ، ناسبة ھ ب ان یت ة اخرى یج ومن ناحی
التحلیل لیاخذ فى اعتبارة منظور البیئة الخارجیة حتى یستطیع التعبیر بصدق عن الموقف 

ة ، التنافسى للمنشاة من الناحیة التكالیفیة  دعیم مدخل المحاسبة االداری ى ت وبما یؤدى ال
یم االداء ضرورة تقی ق ب ا یتعل تراتیجیة فیم ة االس ار كاف ى االعتب ذ ف ذى یاخ وازن ال  المت

     الجوانب الداخلیة والخارجیة  
    


