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 تكنولوجیا التصنیع المعاصرة على وفقلیة الدور الرقابي للتكالیف المعیاریة عافزیادة 
 م.د إسماعیل عباس منھل ابورغیف

 كلیة اإلدارة واالقتصاد –جامعة واسط 
 المستخلص :

التص����نیع  تھدف الدراس����ة الحالیة الىى معرفة مدى مالئمة معاییر التكالیف بص����ورتھا الحالیة مع متطلبات بیئة        
الحدیثة وانعكاس ذلك على فاعلیة تلك المعاییر فض������الً عن التعرف على اھم االنتقادات الموجھة الى نظام التكلفة 

. یستند البحث المعیاري وبالتالي تطویر وتحسین فاعلیة نظام التكلفة المعیاري ومدى مالئمتة لبیئة االعمال المعاصرة
نظام التكالیف المعیاریة وفقا لتكنولوجیا التص�����نیع المعاص�����رة یمكن ان  الى فرض رئیس مفاده ان تطویر وتحس�����ین

یؤدي الى زیادة فاعلیة الدور الرقابي وقدرتھ في توفیر المعلومات المھمة لإلدارة لمواكبة بیئة التصنیع الحدیثة . وقد 
ن من االكادیمین س������ؤال تم توجیھھا الى مجتمع الدراس������ة والمتكو 12تم تص������میم اس������تمارة اس������تبانة مكونة من 

المتخص����ص����ین والعاملین في مجال المحاس����بة واإلدارة في الوحدات االقتص����ادیة العراقیة لتوض����یح الجانب التطبیقي 
ضرورة تطویر نظام التكلفة المعیاري من  الخاص بالبحث وقد توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات لعل ابرزھا

یة الحدیثة مثل نظام التكالیف على أساس األنشطة وتقنیتي التكلفة المستھدفة خالل ترابطھ مع أسالیب المحاسبة اإلدار
وقد أوص��ى البحث  ،والتحس��ین المس��تمر للوص��ول الى تحلیل انحرافات یفید في مجال الرقابة واتخاذ القرارات اإلداریة

عدة انحرافات والخاص���ة العمل على تص���حیح جوانب القص���ور في تحلیل االنحرافات التقلیدي من خالل التركیز على ب
 بالمواد الخام مثل انحراف الجودة وانحراف مخزون المواد الخام .

Absract: 
    The current study aims at identifying the appropriateness of cost standards in their 
current form with the requirements of the modern manufacturing environment and 
the reflection on the effectiveness of these standards as well as identifying the most 
important criticisms to the standard cost system and thus developing and improving 
the efficiency of the standard cost system and its suitability to the modern business 
environment. The research is based on a major assumption that the development and 
improvement of the standard cost system in accordance with contemporary 
manufacturing technology can increase the effectiveness of the regulatory role and its 
ability to provide important management information to cope with the modern 
manufacturing environment. A questionnaire questionnaire consisting of 12 questions 
addressed to the study community consisting of specialized academics and accounting 
and management personnel in the Iraqi economic units was designed to clarify the 
practical aspect of the research. The research reached a number of conclusions, most 
notably the need to develop the standard cost system through its association with 
Modern management accounting methods such as cost based system activities, cost 
target techniques and continuous improvement to arrive at an analysis of deviations 
useful in the field of control and administrative decision-making. The research 
recommended correcting aspects of the law In the analysis of traditional deviations by 
focusing on several deviations related to raw materials such as quality deviation and 
raw material stock deviation. 
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 م.د إسماعیل عباس منھل ابورغیف     زیادة فاعلیة الدور الرقابي للتكالیف المعیاریة على وفق تكنولوجیا التصنیع المعاصرة
      

 المقدمة
وما نظراً لزیادة حدة المنافس������ة بین الوحدات االقتص������ادیة نتیجة للتغیرات التي احدثتھا بیئة االعمال 

تبعھا من تغیرات في أنظمة التصنیع وزیادة درجة التنوع في المنتجات وقصر دورة حیاة المنتوج لذلك 
ء في س����وق المنافس����ة  وقد س����عت اغلب الوحدات االقتص����ادیة في البحث عن اس����الیب تمكنھا من البقا

فان أنظمة  نب اخر  نب،  ومن جا لة في الفكر اإلداري من جا ھائ ھذا التغییرات تطورات  ص�������احب 
على  محاس���بة التكالیف التقلیدي على س���بیل المثال نظام التكلفة المعیاري قد تعرض الى انتقادات عدیدة

ت في بیئة التص����نیع المتطورة النھ أس����اس تحلیل االنحرافات الحالي یقوم بدور مناھض لالس����تراتیجیا
یدفع القائمین على االداراة باتخاذ قرارات معینة التناس������ب طبیعة اھداف االس������تراتجیات الجدیدة التي 
تس������عى الى تحقیقھا ومن اجل زیادة فاعلیة الدور الرقابي للتكالیف المعیاریة في ظل بیئة التص������نیع 

النحرافات لكي یتماش��ى مع االس��تراتیجیات اإلداریة الجدیدة المتطورة البد من تطویر التحلیل التقلیدي ل
 ، ومما تقدم یمكن استعراض منھجیة البحث بالشكل التالي:

 ث األولالمبح
 منھجیة البحث

 اوالً: مشكلة البحث
إن نظام التكلفة المعیاري تم تص�����میمھ س�����ابقا لكي یتالئم مع البیئة الص�����ناعیة التقلیدیة من حیث      

تتمثل مش��كلة البحث  في عدم فاعلیة س��بي وقلة المنافس��ة وزیادة عنص��ر العمل المباش��ر لذلك الثبات الن
شا من اجلھ في ظل مستجدات بیئة التصنیع ن ظام التكالیف المعیاریة في ممارسة الدور الرقابي الذي ان

 رغبات الزبائن .التي تالئم  ونظم التصنیع المرنة الحدیثة التي تعتمد على تكنولوجیا اإلنتاج المتطورة
 ثانیاً: ھدف البحث

 یسعى البحث الى تحقیق عدة اھداف لعل ابرزھا     
دراسة مدى مالئمة معاییر التكالیف بصورتھا الحالیة مع متطلبات بیئة التصنیع الحدیثة وانعكاس  -1

 ذلك على فاعلیة تلك المعاییر.
 . اريالتعرف على اھم االنتقادات الموجھة الى نظام التكلفة المعی  -2
 متة لبیئة االعمال المعاصرة .تطویر وتحسین فاعلیة نظام التكلفة المعیاري ومدى مالئ -3

 ثالثاً: أھمیة البحث
ان التغیرات المتزایدة والمس������تمرة في بیئة االعمال الحالیة فض������ال عن زیادة حدة المنافس������ة بین    

األس���الیب التي یس���تخدمھا رات في الوحدات االقتص���ادیة والتي لم یص���احبھا أي تطور یماثل لتلك التغی
تھ في ض�������ل  فاعلی یدي وزیادة  فة التقل مام بتطویر نظام التكل لذلك ینبغي االھت فة المعیاري  نظام التكل

حتى ال یتم اإلفص���اح عن ایة معلومات غیر مالئمة قد تض���لل اإلدارة فض���الً عن ان  المتغیرات الجدیدة
 ھ مقیلس للرقابة وتقییم األداء .نظام التكالیف المعیاریة ال یعني اكثر من كون

 رابعا: فرضیة البحث
لتكالیف المعیاریة وفقا لتكنولوجیا نظام ایستند البحث الى فرض رئیس مفاده ان تطویر وتحسین        

وقدرتھ في توفیر المعلومات المھمة  التص��نیع المعاص��رة یمكن ان یؤدي الى زیادة فاعلیة الدور الرقابي
 یئة التصنیع الحدیثة .لإلدارة لمواكبة ب

 خامسأ: أسلوب البحث
 باالطالع وذلك البحث ، لموضوع النظري الجانب لتغطیة االستقرائي المنھج على الباحث اعتمد       
 بین العالقة لتوضیح التحلیلي  الوصفي المنھج وتم استخدام بالموضوع، المتعلقة والدوریات الكتب على

 البیانات لتجمیع استبانة تصمیم من خالل التقلیدي الحالیة التكالیف نظمةوأ الحدیثة البیئة في التغیرات
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 سالیبا باستخدام وتحلیلھا محتویاتھا تفریغ یمكن بحیث وأھدافھا الدراسة مشكلةمع  تنسجم والتي الالزمة

 مناسبة حصائیةا
 سادساً: مصادر جمع المعلومات

ر والمراجع لجمع البیانات الثانویة في تعزیز لقد اس���تخدم الباحث اغلب الدراس���ات الس���ابقة والمص���اد
 .االطار النظري للبحث وكذلك استمارة االستبانة لجمع البیانات المتعلقة بالجانب العملي للبحث

 المبحث الثاني
 ما ھیة نظام التكالیف المعیاریة

 مفھوم التكالیف المعیاریةاوالً: 
السنوات األولى من القرن العشرین  ة االمریكیة فينشات التكالیف المعیاریة في الوالیات المتحد     

 كنظام تم تصمیمھ لمساعدة االدارة في التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات 1909أواخر عام  وتحدیداً في
تعاریف للتكالیف المعیاریة وكان  ولتكون أداة اإلدارة المسموعة في األوساط التنفیذیة ولقد وردت عدة

ا تكایف نمطیة موضوعة بصورة مسبقة على أساس من البحوث والتجارب التي اغلبھا یؤكد على انھ
تحدث في ظل ظروف تشغیل مدروسة لكي تتمكن اإلدارة من خاللھا قیاس مدى فاعلیة األداء وتنصب 
ھذه التكالیف على تكلفة الوحدة الواحدة من كمیات المدخالت وتقاس بھا التكالیف الفعلیة لتحدید 

ان أسبابھا وبمعنى اخر فھي تمثل مستوى التكلفة الذي تم تقدیره من قبل اإلدارة والذي االنحرافات وبی
 ) .21 -20: 2013(القزاقزة،  یعتبر ضروري لتحقیق أغراض معینة في ظل ظروف تشغیل معینة

دة وح ان التكالیف المعیاریة تتلخص في رقم تسنتجھ الوحدة االقتصادیة من خبراتھا السابقة لتكلفة      
انتاج تلك الوحدة المنتجة وقد عرفت التكالیف تكالیف واحدة من انتاجھا او أي عنصر من عناصر 

لما یجب ان تكون علیھ كلفة الوحدة الواحدة خالل الفترة المقبلة ویتم المعیاریة بانھا تكالیف محددة مقدما 
اإلدارة في التخطیط والرقابة تحدیدھا عادة باستخدام األسالیب العلمیة والعملیة وتھدف الى مساعدة 

 ) .27: 2006واتخاذ القرارات (كحالة وحنان، 
 اھداف نظام التكالیف المعیاریة

ً وفي ظلھ تتحدد یعتبر نظام  التكالیف المعیاریة صورة متقدمة من أنظمة التكالیف المحددة  مقدما
ھندسیة بحیث یمكن االعتماد التكالیف لالستخدامات المختلفة تحدیدا مسبقا یقوم على دراسات علمیة و

على مخرجات ھذا النظام لتوفیر قیاس علمي لتكلفة المنتجات، واالھم من ذلك تحقیق األھداف االتیة 
 ) .149-148: 2012(الجمال وعبد الغني ، 

انتاج المعلومات الالزمة التخاذ القرارات : لعل من اھم اھداف نظام التكالیف المعیاریة تولید  -1
معلومات "المعدة مسبقا" على أسس علمیة ومعملیة تمثل ما یجب ان یكون علیھ البیانات وال

 في ظل الظروف المتوقعة .األداء 
ضبط ورقابة كفاءة األداء : یقصد بالكفاءة انجاز او تشغیل األنشطة للحصول على قدر محدد  -2

ناك من من المخرجات بخصائص او مواصفات معینة باقل قدر ممكن من الموارد، فانھ لیس ھ
یفضل نظام التكالیف المعیاریة في ضبط العالقة بین المدخالت والمخرجات ووضعھا في صورة 

ھذا الصدد یتیح نظام التكالیف معاییر او أنماط او مقننات حكمیة كنسبة بین كل منھما، وفي 
 المعیاریة االستخدامات االتیة :

یات والمخرجات وإعادة النظر فیھا على مراجعة العالقة التي سبق تقنینھا بین المدخالت والعمل -
مخرجات)،  –عملیات  –ضوء المتغیرات التي تؤثر على متغیرات المعایرة الثالثة (مدخالت 

 فقد یتمكن مثالً تعدیل مزیج المدخالت وقیاس اثر ذلك على خصائص المدخالت وبالعكس .
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ار معلومات معینة تجیب على اتاحة إمكانیة تخفیض التكالیف  حیث یتیح ھذا النظام لمتخذ القر -
اقل كلفة او ماذا یحدث لو تساؤالت عدیدة، على سبیل المثال ماذا یحدث لو استخدمنا خامات 

 استخدمنا عمالة اكثر مھارة .
تقویم أداء العاملین : یوفر نظام التكالیف المعیاریة انماطاً لقیاس األداء وتنسب الیھ نتائج التنفیذ  -

ً لتقویم أداء الفعلي فاذا توفرت لھذ ه المعاییر مجموعة من الخصائص أصبحت أساسا مناسبا
 العاملین وتحفیزھم نحو تحقیق مستویات مرضیة لالنجاز .

تتیح عملیة تحلیل االنحرافات امكانیة تحلیل أسبابھا وما اذا كانت ترجع الى تقلبات األسعار او  -
للمسؤولیة من ناحیة، التحدید الدقیق اختالف مستوى الكفاءة او تقلبات اإلنتاج بما یساعد على 

ومن ناحیة أخرى اتخاذ القرارات الرقابیة المالئمة في الوقت المناسب نتیجة للتتابع الزمني 
 السریع في اعداد تقاریر االنحرافات .

ومن  التكالیف المعیاریةویرى التكریتي ان ھناك مجموعة من المھام التي تسعى تحقیقھا أنظمة 
 ) . 218-217: 2008لتكریتي ، ھذه المھام (ا

المساعدة في التخطیط : ان الكلفة المعیاریة ھي كلفة معدة مسبقاً لما یجب ان تكون علیھ كلفة  -1
عدد الوحدات المنتجة نحصل على التكالیف × وبضرب كلفة الوحدة الوحدة الواحدة المنتجة 

تستند في االعداد الى تقدیر ما  الكلیة وھذا ما تحتاجھ الموازنات التخطیطیة في اعدادھا، والتي
تحتاجھ المستویات اإلنتاجیة والمعلومات التي تحتاجھا الموازنات سیقدمھا لھا نظام التكالیف 

 المعیاریة .
المساعدة في فرض الرقابة الفعالة من خالل مقارنة الكلفة المعیاریة مع الكلفة الفعلیة وتحدید  -2

ئمة ودراسة أسباب حدوثھا ومن ثم اخبار اإلدارة سواء كانت مالئمة او غیر مال االنحرافات
 العلیا بذلك .

المساعدة في اتخاذ القرارات الكفیلة في الحد من ھذه االنحرافات واكتشاف مناطق عدم الكفاءة  -3
وجودھا وبالتالي ستساھم التكالیف المعیاریة في تخفیض في استخدام التكالیف  ومعالجة أسباب 

 التكالیف .
تسعیر المنتجات والخدمات مقدما من خالل تحدید كلفتھا المعیاریة حیث ان السعر المساعدة في  -4

یمثل الكلفة زائداً ھامش الربح وخاصة في المنشآت التي یعتمد انتاجھا على نظام األوامر 
 اإلنتاجیة والتي تتصف بان التصریف یسبق اإلنتاج .

فزاً كبیراً القسام المنشاة في استخدام ان الكلفة المعیاریة ومن خالل المھام أعاله ستعتبر مح -5
مواردھا االقتصادیة المتاحة بشكل اقتصادي وكفوء وھذا یعتبر من احد عوامل تحقیق المنشاة 

 لھدفھا األساسي .
 أنواع المعاییر    

في اغلب األحیان یتم اعداد المعاییر وفقا لفلسفة ووجھات نظر شخصیة من قبل االفراد المسؤولین عن 
روف التي یتم اعداد المعاییر في اس العلمي الدقیق ، وایا كانت الظتلك المعاییر أي ال تخضع للقیاعداد 

 ).27،  2005ظلھا فھناك أنواع شائعة التداول والتطبیق تتمثل باالتي ( الشوشة ، 
 المعاییر المثالیة : -1

ترة اس������تخدام المعیار تحدد ھذه المعاییر في ظل افتراض لجمیع  المتغیرات واالعتبارات الس������اریة ف
 فھي تفترض افضل مستوى أداء في ظل احسن تظافر ممكن بین عوامل اإلنتاج .

 المعاییر األساسیة : -2
تحدد ھذه المعاییر في ظل التغیرات  والظروف المتوقعة  والمفترض والمفترض  سریانھا خالل فترة 

 غیرات .استخدامھا مع بقائھا ثابتة طوال فترة االستخدام مھما حدث من ت
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 المعاییر المتوقعة : -3

تحدد ھذه المعاییر في ظل ظروف التش���غیل المتوقعة خالل فترة س���ریانھا فھي تعبر عن اھداف یمكن 
التوص����ل الیھا في ظل أداء جید وتوض����ع ھذه المعاییر وفقا لدراس����ات علمیة وتجارب معملیة  اال انھا 

 كن تعدیلھا عند تغیر الظروف .حات الحتمیة التي ال یمكن تجنبھا ویمتتظمن بعض المسمو
 المعاییر العادیة : -4

تحدد ھذه المعاییر في ظل ظروف تش��غیل عادیة لدورة تش��غیل كاملة للوحدة االقتص��ادیة وفقا الھداف 
یمكن تحقیقھا وینظر الى ھذا المعیار على انھ احص��ائي لكونھ قد یعتمد على متوس��ط مس��توى اإلنتاج او 

 متوسط مستوى األسعار .
 ییر الجاریة :المعا -5

خالل فترة مقدر س����ریانھا س����عار وانتاج اتش����غیل وحجم حدد ھذه المعاییر في ض����وء مس����توى ت
 المعاییر.استخدام 

 المعاییر المتوسطة : -6
تحدد ھذه المعاییر على أس����اس الخبرة العلمیة  واإلنجازات الماض����یة فھي تمثل متوس����ط التكلفة 

 ابقة .الفعلیة او التاریخیة التي حدثت في فترات س
 المعاییر المختلطة: -7

 تظم ھذه المعاییر التي في طیاتھا مقومات اكثر من معیار من المعاییر التي سبق ذكرھا .
 االنتقادات الموجھة الى نظام التكلفة المعیاريثانیاً : 

ي ظھرت في السنوات األخیرة اراء كثیرة لباحثین في الوالیات المتحدة االمریكیة والمملكة المتخدة تناد
بتقادم معاییر التكالیف ونظم التكالیف المعیاریة اعتمادا على مقولة ان ظروف العمل في البیئة الصناعیة 
الحدیثة قد جعلت من الصعب على معاییر التكالیف المعیاریة ان تستمر في الوجود ویرى الكتاب 

یاریة مثل التكلفة المستھدفة المؤیدون لھذا االتجاه ان ھناك مفاھیم حدیثة ظھرت لتحل محل التكالیف المع
والتكالیف على أساس األنشطة وبعض األسالیب اإلداریة الحدیثة مثل تقنیة اإلنتاج في الوقت المحدد 
لذلك فان جمیع ھذه األسالیب تغني إدارة الوحدات االقتصادیة عن االعتماد على نظام التكالیف المعیاریة 

سب وتتكامل مع ظروف مع ظروف البیئة االقتصادیة والصناعیة على اعتبار ان ھذه المفاھیم الحدیثة تتنا
 -1354: 1996الحدیثة وفیما یلي اھم االنتقادات الموجھھ الى نظام التكالیف المعیاریة (مصطفى:

1355:(- 
 

ان التطور السریع في المنتجات في بیئة التصنیع الحدیثة وقصر دورة حیاة المنتج فضال عن  -1
لة المنتجات كل تلك العوامل جعلت من الصعب تعدیل المعاییر بالسرعة التعدد الكبیر في تشكی

االمر الذي یؤدي الى جعل تقاریر االنحرافات عدیمة المنفعة الكافیة لجعلھا تتناسب مع التطور 
. 

 
الغیر مباشرة الثابتة ال یشجع على تعدیل حجم اإلنتاج لیتناسب ان انحرافات الحجم لبنود التكالیف  -2

لطلب المنخفض في االجل القصیر وھو امر تحتاج اإلدارة الجرائھ من حین الخر مع ظروف ا
 في ظل ظروف بیئة التصنیع الحدیثة االمر الذي یؤدي الى تراكم المخزون .

 
ان تحلیل االنحرافات المتعلقة باالجور یتم بطریقة یمكن ان تشجع على األداء غیر الكفوء وغیر  -3

دیثة النھ یشجع على زیادة اإلنتاج حتى لو یكن ھناك طلب حاالقتصادي في ظروف البیئة ال
 علیھ.
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زون من خالل ـاسبة التكالیف التقلیدیة تعتبر ان ھدفھا األساسي ھو تقییم المخــم محـــان نظ -4

ولیس  من اجل الوصول الى تقییم مقبول للمخزون وذلك اعتمادھا على نظام التكلفة المعیاري
یة او تحدید التكلفة السلیمة للمنتجات ومع انتشار تطبیق تقنیة اإلنتاج الرقابة على التكالیف الفعل

مخزون یستوجب االحتفاظ بنظام تكلفة معیاریة لتقییمھ  اي لن یكون ھناك في الوقت المحدد
).(Howell and Soucy,1987: 43 

 
نولوجي تفكیر ھندسیة وأسلوب اداري یھتم بالجانب التك ان التكالیف المعیاریة تعكس طریقة -5

وبذلك یكون الھدف الرقابي للتكالیف المعیاریة ھو تدنیة االنحراف في التكالیف الفعلیة عن 
فھو مدفوع التكالیف المخططة طبقاً الفضل أسلوب انتاج فني متاح اما أسلوب اإلدارة الحدیثة 

قیق ، وھو یركز على ما ھو الزم لتحقیق األداء المرغوب فیھ لتحباحكام السوق والمنافسة 
 . (Cheathm,1990: 57)افضل نجاح تسویقي ممكن ولیس على الكفاءة الفنیة الداخلي 

 
في الصناعات التي تتمیز منتجاتھا بدرجة عالیة من الجودة المطلوبة فان التكالیف الفعلیة یتوقع  -6

ون ریة وبالتالي فان االنحرافات قد تكان تكون التكالیف الفعلیة قریبة جدا من التكالیف المعیا
ضئیلة جدا او معدومة لذا لیس من الضروري تتبعھا عن طریق نظام التكالیف المعیاریة وھذا 
 یعنیان دور المعاییر ألغراض الرقابة اصبح متقادماً خاصة مع تضاؤل عنصر األجور المباشرة

في في اإلنتاج اال ان التكالیف المعیاریة یمكن ان یكون لھا دور مستمر في التخطیط مع التركیز 
 Howell and).(  ھذا الدور على االتجاه العام للتكالیف ولیس على معاییر محددة

Soucy,1987: 43 
اس سعر ــرافات التقلیدي لتكلفة الخامات والمواد األولیة المحسوب على أســـان تحلیل االنح -7

دیثة تھتم ــع الحــادیة في بیئة التصنیــراء لم یعد ذي منفعة وذلك الن الوحدات االقتصــالش
بالحصول على المواد بالوقت المحدد وبالجودة المطلوبة اكثر من اھتمامھا بوفورات سعر 

 .(Cheathm,1990: 58)الشراء 
 ثالثاً: االنتقادات الموجھة لتحلیل االنحرافات

ان تكالیف المنتجات في اغلب الوحدات االقتصادیة یمكن تحدیدھا في مرحلة مبكرة من العملیة      
وفیما یلي اھم االنتقادات  ).182:  2013% ( الركابي، 90-70تاجیة في مرحلة التصمیم وبحدود اإلن

 ) :46:  1997الموجھة لعناصر التكالیف (القاضي ، 
 المواد األولیة : -1
نظم اإلنتاج الحدیثة اتباع تقنیة  المخزون الصفري او اإلنتاج في الوقت المحدد  من اھم سمات     

ي الى عدم الحاجة الى استخدام أسالیب الرقابة على استالم وصرف المواد وأسالیب االمر الذي یؤد
تسعیر المواد اذ یتم تورید المواد الخام وفقا لعقود سنویة تتضمن تحدید السعر مقدما ولذا فقد تم تبسیط 

فور خروجھ اإلجراءات المحاسبیة بدرجة كبیرة في مجال المحاسبة عن تكلفة المواد ومع تسلیم اإلنتاج 
زبون مباشرة وفقا لعقود سابقة لھا لذلك فقد انعدمت الحاجة الى أسالیب الرقابة من الخلیة األخیرة الى ال

على تكالیف المخزون التام والحاجة الى تسعیر المخزون التام ألغراض اعداد القوائم المالیة الختامیة 
ح فضال عن عدم الحاجة الى المحاسبة عن مثل طریقة الوارد أوال یصرف أوال وطریقة المتوسط المرج

 ) . 46:  1997تكالیف المخزون غیر التام ( القاضي ، 
 األجور المباشرة -2

انخفضت األھمیة النسبیة في بیئة التصنیع الحدیثة لعنصر األجور المباشرة مقارنة باجمالي        
ي أدت الى اتسام عنصر األجور التكالیف الصناعیة الغلب المنتجات وذلك بسبب الظروف المعاصرة الت
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دون مراعاة الجودة لھ اثره السلبي على تحقیق المیزة التركیز على عنصر الوقت  ان  بالثبات فضال عن

 . : Kerremans ,1991 )  ( 149-148التنافسیة  للوحدات االقتصادیة
 التكالیف الصناعیة غیر المباشرة  -3

انھ لى الغم من التقدم الصناعي یة والدراسات النظریة لمالعدید من الممارسات العلقد أوضحت        
الیب االلیة في التشغیل االن ان معدالت التحمیل المستخدمة في الواقع العملي ــــوزیادة االتجاه نحو األس

قدم ـــات التكلفة الحقیقیة بل ان رغم ھذا التــلتحمیل التكالیف الصناعیة غیر المباشرة ال تعكس مسبب
الكبیر فان استخدام العمل المباشر كاساس للتحمیل ما زال اكثر شیوعا واستخداما في الواقع الصناعي 

العملي ، وفي الوقت الذي أصبحت في األسس التقلیدیة لتخصیص التكالیف غیر المباشرة على المنتجات 
یص وھناك التي تعتمد على الحجم مثل األجور المباشرة وساعات تشغیل االالت غیر مالئمة في التخص

رف وعدد أوامر الشراء ــز وعدد مرات الصــل المثال عدد مرات التجھیـــأسس اكثر مالئمة على سبی
الیف غیر المباشرة على األنشطة ـــالتك وغیر ذلك ، وال شك ان استخدام األسس المالئمة في تخصیص

التقلیدیة في تخصیص  ذلك الى ان الطرق یقدم وجھة نظر جدیدة في إدارة تكالیف المنتج ، ویرجع
التكالیف غیر المباشرة تؤدي الى عدم وجودعالقة سببیة واضحة بین تكلفة المنتـــج وما استھلكــھ من 
موارد مما ینعــكس على توفیر معلومات غیر دقیقة عن تكلفة ذلك المنتج وبالتالي اتخاذ قرارات إداریة 

لمباشرة والتي تمثل نسبة كبیرة جدا من التكلفة مضللة وكذلك الفشل في الرقابة على التكالیف غیر ا
 ) . 15 -14:  2006االجمالیة في ظل بیئة الصناعة المتقدمة (ھاللي، 

اما بالنسبة الى مصداقیة االعتماد على معاییر التكلفة المعیاریة فان النظام یعتمد على استخدام       
وفقا السس ي ظل الظروف الداخلیة للوحدة االقتصادیة التي تم تحدیدھا مسبقا فالمعیاریة لفة ــمعاییر التك

الل الكیفیة التي یتم بھا ــاس درجة الكفاءة من خــعلمیة وفنیة وذلك من اجل تحدید االنحرافات وقی
استغالل الموارد المتاحة وفي ظل البیئة المعاصرة یتعرض ھذا األساس النتقادات شدیدة من قبل الباحثین 

 .(Ferrara,1995: 33 )تتمثل باالتي 
ثبات واستقرار المعاییر : ان ھذه المعاییر تم وضعھا على أساس معین متمثال ببیئة ثابتة ومستقرة  -1

مما یترتب على ذلك بان تكون ھذه المعاییر غیر مستحدثة وال تظھر التغیرات الحالیة على سبیل 
المنتجــات الجدیدة بتكالیف المثال الزیادة الحاصلة في أسعار المواد مما ینتج عن ذلك ظھــور 

عالیة، وھكذا الحال باثار التكنولوجیا الحدیثة أدى الى عدم االعتماد على تلك المعاییر كمقاییس 
 لالداء في بیئة التصنیع الحدیثة والتي تتسم بالمرونة الكافیة . 

تصادیة وبمعزل الداخلیة للوحدة االقمحدودیة المعاییر : یتم اعتماد تلك المعاییر في ظل الظروف  -2
عن البیئة الخارجیة وأسعار المنافسین بحیث تمثل ھذه المعاییر ما یجب ان تكون علیھ التكلفة 
من منظور البیئة الداخلیة فقط دون مراعاة اعتبارات السوق مما یجعل التوجھ الداخلي 

 .(Clarke, 1995 : 46 )للمعلومات المحاسبیة ضیقا جداالستراتیجیات اتخاذ القرار 
ویرى الباحث ان التكالیف التي تحدث في مرحلة تصمیم المنتجات ال ترتبط بعدد الوحدات المنتجة     

 .وھذا یعني ان تحلیل االنحرافات بوضعھ الحالي ال یفید في رقابة التكالیف في بیئة التصنیع الحدیثة
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 المبحث الثالث
 التكلفة المعیاري أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة واثرھا على نظام

 
إن تكنولوجیا التص�������نیع المعاص�������رة أدت الى تغیر الفكر اإلداري فیما یتعلق باقتص�������ادیات الحجم 
واإلنتاج الكبیر الى اإلنتاج بالكمیة المطلوبة وبالوقت المحدد وما یترتب علیھ من فلسفات إداریة یشكل 

س����الیب ترتكز علیھا بیئة االعمال حیث ان ھذه األالمحور األس����اس����ي في بیئة االعمال المعاص����رة ، 
 . (Hilton, 2000 : 206-207 )الحدیثة نظرا التساع حدود المنافسة امام الوحدات األخرى 

 التي تتداخل مع نظام التكلفة المعیاریة :ویمكن بیان اھم األسالیب اإلداریة الحدیثة 
 التكالیف على أساس األنشطة  -1

ستند نظام         سای یة إلى أنشطة ، المشروع  الرئیس وظائفس االنشطة على تحلیل التكالیف على أ
ة التخلي امكانی المھم فض��ال عنلتحدید وذلك دقة تص��نیفھا  ىعلى مد یعتمد العملیة تلكنجاح  حیث ان

الموارد  حیث تعمل ھذه األنشطة إلى استنفاذ،  نتجاتوالتي ال تضیف قیمة للم عن األنشطة غیر المھم
ان تكالیف األنش���طة  . وب یمكن تس���میتھا تكالیف ظھوروبالتالي  حدات االقتص���ادیةواالقتص���ادیة في ال

أو عمیل معین والتي  من قبل منتج أو خدمة تلك األنشطة یبدا من خالل طلب علیھمن  نشاط تنفیذ أي
نى بمعالتكالیف التي اس���تفاد منھا ,  بكافةل ھدف التكلفة یحمبعد ذلك یتم  تو یطلق علیھا ھدف التكلفھ،

ستتنفدعلى نصیبھ من تكالیف  المنتج  یحصل اخر شاط بمقدار ما ا ھناك عالقة  وبذلك تكونه منھا الن
النظام ، فنجد من جانب حدوث تكالیف , وذلك من خالل استھالك موارد المنظمة  تحكم عمل ساسیةا

ولعل الش��كل  . ةففي التكل یؤدي تقدیمھا إلى زیادة معینةعلى أنش��طة  ناحیة اخرى نالحظ طلب، ومن 
 تلك الطلب على تكالیفكھدف تكلفة او نتیجة كمنتج أو كس������بب  ة اليالعالق تلكالتالي یوض������ح آلیة 

 .)  32:  2007(الشیخ وجودة ،  األنشطة
 العالقة بین تكالیف الطلب على االنشطة )1شكل (

 ) 32:  2007المصدر : (الشیخ وجودة ، 
 كتاباس النش�����اط على نظام التكالیف المعیاریة فقد حاول اغلب الاما ناحیة تاثیر نظام التكلفة على أس�����

 للتكالیف اجماليزیادة فاعلیة أس������لوب تحلیل االنحرافات فبدالً من تحلیل االنحرافات علي أس�������اس 
، األمر الذي یص����عب معھ يانتاج كزكل مرمتغیرة على مس����توى الثابتة اوال غیر مباش����رةال الص����ناعیة

تم التحول إلي تحلیل  لذلكمكونات مركز التكلفة، جمیع من بین  الص����حیحةمص����در االنحرافات تحدید 
انھ یتم تحدید انحراف كلفة كل نشاط مقارنة األنشطة أي  التكالیف غیر المباشرة علي مستوى انحرافات

وقد یكون االنحراف مفض����ال او غیر مفض����ل (ض����و، النش����اط  تة المعیاریة لذكتكلفوة الفعلیة تتكلفبین 
2003 :35.( 
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ویرى الباحث ان اس�����تخدام نظام التكالیف على أس�����اس األنش�����طة ال یحل مش�����كلة الرقابة على     

التكالیف غیر المباش����رة بص����ورة نھائیة لكنھ یوفر أس����اس دقیق وطریقة واض����حة لفص����ل التكالیف 
 المتغیرة عن التكالیف الثابتھ بما یضمن فاعلیة الرقابة علیھا .

 تقنیة التكلفة المستھدفة -2

تنبع الحاجة الى تطبیق تقنیة التكلفة المس����تھدفة الى طبیعة البیئة التص����نیع المتطورة التي تواجھھا     
ـالوحدات االقتص ـ ـ ادیة ولقد أصبحت المنافسة التي تھدف الى تخفیض التكالیف احد السمات األساسیة ـ

س��لع وال یص��بح امام للبقاء واالس��تمرار في الس��وق  حیث ان الس��وق یقوم بفرض أس��عاره على منتجي ال
ور أنظمة التكالیف التقلیدیة وعدم ــــدده السوق ، وفي ضل قصــع الذي حــــول سعر البیـــالمنتج اال قب

ذلك ــ، لالمنتجات الیفـــتكـــابة الفاعلة على فة او الرقـــــق الخفض الحقیقي في التكلــقدرتھا على تحقی
م استراتیجة إدارة التكلفة حیث ترجع أھمیة تقنیة التكلفة ـ��ـ��ـ��تدعالیف التي ـ��ـ��ة التكـ��ـ��ي أنظمـ��ـ��ـ��م تبنـ��ـ��ت

 ).136-135: 2011عبد الحفیظ، المستھدفة الى العدید من االعتبارات ابرزھا (

تس����عى تقنیة التكلفة المس����تھدفة الى تخفیض التكلفة الخاص����ة في مرحلة تخطیط وتص����میم المنتج  -1
كا ھا اغلب ت بارھا المرحلة التي تحدث فی ھدفاً باعت كالیف یمثل  تاج كما ان تخفیض الت لیف اإلن

 استراتیجیاً یمكن عن طریقھ تحقیق القدرة التنافسیة للوحدات االقتصادیة .
وبذلك تس�����اعد اإلدارة تس�����اعد تلك التقنیة في التعرف على أي المنتجات تحقق األرباح المطلوبة  -2

ص��نع احد المنتجات او التوقف  على اتخاذ القرارات االس��تثماریة الص��حیحة حول االس��تمرار في
 عن صنعھ.

تقوم تلك التقنیة بتقس��یم المنتج الى عدة عناص��ر حس��ب وظائفھ االمر الذي یتطلب حذف الوظائف  -3
التي ال ترغبھا الزبائن لذلك تھتم تفنیة التكلفة المستھدفة بدرجة أساسیة برغبات الزبائن والمتمثلة 

فة والوقت ، لذلك فان ھذه  بالدرجة األولى الى تخفیض بالجودة والتكل یة وان كانت تھدف  التقن
 التكالیف ولكن عدم المساس بجودة المنتج .

تعتبر ھذه التقنیة اكثر واقعیة من أنظمة التكالیف التقلیدیة كونھا تركز على كافة العوامل المؤثرة  -4
كل وموض������وعیة وكما موض������ح في الش������على تكالیف المنتج والتي تجعل معایرتھا اكثر واقعیة 

 التالي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135



 عباس منھل ابورغیف م.د إسماعیل     زیادة فاعلیة الدور الرقابي للتكالیف المعیاریة على وفق تكنولوجیا التصنیع المعاصرة
      

 خفض التكلفةفي ت التكلفة المستهدفةسلوب التقلیدي و مقارنة بین األ )2شكل (

 مدخل التكلفة المستھدفة المدخل التقلیدي لخفض التكلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: ( Atkinson et. al., 1998:132). 
باحث  فة ال تتأن ویرى ال ھد فة المس�������ت یة التكل فةحتوي عقن یة إجراءات لخفض التكل ا ولكنھ لى أ

من خالل اس���تخدام األس���الیب المختلفة للتخفیض مثل  التكلفة باس���تمرار تخفیضتتض���من دعوة إلى 
، ومن ناحیة أوجھ التش�����ابھ بینھما حیث یبدأ كالً منھما  التحلیل المفكك وغیر ذلكھندس�����ة القیمة، 

 المنتجمواصفات 

 التصمیم

 الھندسة

 أسعار الموردین

 التكلفة المقدرة

 التكلفة المقدرة + الربح المرغوب 
 = سعر البیع المتوقع  

 التصنیع

 تخفیض التكلفة دوریاً 

 بحوث السوق لتحدید
 احتیاجات العمیل

 سعر البیع المستھدف
 و (حجم اإلنتاج المستھدف) 

)- ( 
  الربح المستھدف

 = 
 التكلفة المستھدفة

الضغط على 
 الموردین

 ھندسة القیمة

 التصنیع

 التخفیض المستمر للتكلفة

 بحوث السوق لتحدید
 احتیاجات المستھلك ونقاط السعر

 مواصفات المنتج
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. ومن ناحیة أخرى فان ھناك اختالف واضح بین تقنیة اجل تحدید رغبات الزبائن ببحوث السوق من

 ):137: 2011(عبد الحفیظ، في مجال خفض التكلفة  التكالیف المعیاریةالتكلفة المستھدفة و

ة في الرقــا�ــة على التكــالیف في مرحلــة اإلنتــاج فقط بینمــا التكــالیف تهتم التكــالیف المعیــار�ــ -1
 هوم الرقا�ة الشاملة الممتدة من مرحلى التصمیم الى مرحلة ما �عد البیع .المستهدفة تحقق مف

خفظ التكلفة من خالل تقنیة التكلفة المســـتهدفة هو خفض حقیقي ســـابق لعملیة اإلنتاج یراعي  -2
كــافــة المتغیرات الــداخلیــة والخــارجیــة وذلــك �غرض تحقیق خفض التكلفــة مع المحــافظــة على 

 ق المنافسة .الجودة وحصة المنشاة في سو 

یاري  فة المع ظام التكل هدفة ون فة المســـــــــت یة التكل باحث ان تقن مان مترا�طان و�رى ال وال  هما نظا
 حیث االســتغناء عن نظام التكلفة المعیاري  �مكنیتعارضــان في تحقیق الرقا�ة على التكلفة و�ذلك ال 

المعیار�ة  ةفلم التكمع نظا الیف�منظور خارجي للتكتقنیة التكلفة المســـــــــتهدفة  �ًال من شـــــــــترك�
 ة.جدیدال اتمنتجالفي مرحلة تصمیم  الیفكمنظور داخلي للتك

 ة المعیاري فوعالقته بنظام التكللتحسین المستمر ا -3
 )ـدم الیــــابونیون نظـــاما لتقلیل الھـــدر والضیـــــاع اطلــــق علیھ مصطـــلح التحسیـن المستمـرق

Kaizen C0sting)  صطلح من مقطعین حیث یتكون ھذا الم(kai)  و(zen)  حیث تعني في

 الیابان التغییر لالفضل وھو نظام یعمل على إجراءات او تغییرات بسیطة ودوریة وبشكل مستمر

 ) .116: 2013(عبد هللا، 

                                    یعمل مدخل التحسین المستمر كنظام للرقابة بالموازنة أي خارج نظام التكالیف المعیاریة، حیث       

ـیھدف إلى تحقی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق معدل خفض مستھدف للتكلفة الفعلیة ولیس مقابلة التكلفة الفعلیة بالمعیار ـ

كما ھو الحال في نظام التكالیف المعیاریة ,كما ال یتقید بمعاییر المحاس�������بة المالیة الذي یرتكزعلیھا 

ى مس���توى المنش���أة ولیس یرتبط بنظم تخطیط الربحیة عل نظام التكالیف المعیاریة، باإلض���افة إلى أنھ

على مس����توى كل قس����م أو وحدة إنتاجیة بش����كل مس����تقل.وھذه العالقة القویة مع الموازنات من ناحیة 

والتخطیط الشامل للربحیة من ناحیة أخرى، تؤكد على أن المنشأة تستطیع مراقبة تقدمھا نحو األھداف 

وفحص اإلنحرافات طبقاً للنظام التقلیدي  طویلة األجل بدون التقیید بعملیات مقابلة التكلفة المعیاریة

ولتوض��یح العالقة بین منھج التحس��ین المس��تمر ونظام التكلفة المعیاري فان الجدول للتكالیف المعیاریة 

ــالف بین منھج التحسین المستمر كمـــدخــــــــل حدیث لتخفیض ــــــــــأوجـــــــــھ اإلخت یلخص) 1(
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ـكي لتخفیض التكلفة التكلفة والنظام المعیاري  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ,.Monden Y.and Lee J)كمدخل كالسی

1993: 22). 

 المعیاري  لفةالتحسین المستمر ونظام التك نهجمقارنة بین م )1جدول (
 نظام التكالیف المعیاریة مدخل التحسین المستمر وجھ المقارنة

الفعلیة إلى مستوى  یھدف الى تخفیض التكالیف الھدف
 لتكالیف المعیاریة .اأقل من تخفیض 

مدى ألداء للتحقق من لیف امقابلة معاییر تك
 االلتزام بھا .

 .لرقابة التكالیفنظام التطبیق  .یض التكالیفخفلتنظام ال تطبیق  على التكالیفاألثر 
 یفترض الثبات في عملیات التصنیع یفترض التحسین المستمر في عملیات التصنیع الفرض األساسي

 توضع المعاییر سنویاً أو نصف سنویاً. توضع وتطبق معدالت خفض التكلفة شھریاً  للتطبیق المدى الزمني
ض یخفتالمقارنة بین مقدار الأساس یقوم على  تحلیل االنحرافات 

ة الفعلیة ومقدار الخفض الفعلي المستھدف للتكلف
 .لتلك التكالیف

المقارنة بین التكلفة  اساس یقوم على
 .لتكالیف المعیاریةوا الفعلیة لتكالیفا

قرار فحص االنحرافات 
 والتغذیة العكسیة للقرار

ق المعاییر یحقیتم عندما ال یمكن ت ض المستھدفیخفتیتم عندما ال یتحقق مستوى ال
 الموضوعة.

Source : (Monden Y.and Lee J., 1993: 22). 
ة من افكار التحس���ین المس���تمر على الوحدات االقتص���ادیة االس���تفاد Monden and Leeویرى              

ودمجھا مع مخرجات نظام التكلفة المعیاري من اجل الوص��ول إلى انموذج متكامل یحقق للوحدات االقتص��ادیة 
شكل التالي یوضح  العالقة بین  شاملة للتكالیف من خالل دورة حیاة المنتوج. وال سیة لتحقیق اإلدارة ال قدرة تناف

 .(Monden Y.and Lee J., 1993: 25)المعیاري  كلفة تالتحسین المستمر ونظام ال
 
 

.ونظام الكلفة المعیاريالعالقة بین التحسین المستمر  )3شكل (

 
Source: (Monden Y.and Lee J., 1993: 25). 

أســــالیب  عم ان هناك قصــــور فعلي في نظام التكلفة المعیار�ة والبد ان یتكامل و�رى الباحث 
الدور الرقابي تؤدي لقیام ان اال �مكنها والتي لتي تم تناولها ســـــــا�قًا  المحاســـــــبة اإلدار�ة الحدیثة ا

إعداد  یفیةكل طرق المعاصـــــرة �صـــــورة �املة و�نما هى البیئة الصـــــناعیة في  ضـــــل لتكالیف على ا
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تحتاج إلى دعم من  أســــالیب المحاســــبة اإلدار�ة الحدیثة في البیئة الحالیة أن نجاح و �ما اییر، المع

طو�ر للوصــــول �ه الى الشــــكل الذي یؤدي الى تحســــین وتالمعیاري والذي بدوره �حتاج ة فنظام التكل
 .الغرض الذي انشأ من اجله

�أنها  وتلك األســـــــــالیب اإلدار�ة الحدیثة علیه �مكن وصـــــــــف العالقة بین نظام التكالیف المعیار�ة و 
لتطو�ر نظام التكالیف لذلك البد من وجود أســـالیب مقترحة اســـتبدالیة عالقة تكاملیة ولیســـت ة عالق

 المعیار�ة لتحسین فاعلیته في بیئة التصنیع المعاصرة والذي سوف یتم تناوله في المبحث القادم .
 المبحث الرابع

 تطویر الدور الرقابي للتكالیف المعیاریة في ظل مستجدات البیئة المعاصرة
دان ـ���ـ���التكلفة المعیاري تركز على فق مما سبق تبین ان اھم االنتقادات التي تم توجیھھا الى نظام       

ھذا النظام فاعلیتھ في ظل مس���تجدات بیئة التص���نیع المعاص���رة وانھ لم یعد مناس���باً في اتخاذ القرارات 
المس��تقبلیة والتي تتوافق مع مس��تجدات البیئة الحدیثة  مما یقتض��ي العمل على تحس��ین فاعلیة ھذا النظام 

من اجل التغلب على  Kawada and Johnson.  ویرى اجلھ لتحقیق الھدف األس��اس��ي الذي انش��أ من
ً لالتي   Kawada and)نواحي القص�������ور في نظ���ام الكلف���ة المعی���اري الب���د من تطویره وفق���ا

Johnson,1993:35-36) : 
 

التركیز على عنص��ري المواد المباش��رة والتكالیف غیر المباش��رة فمع انخفاض األھمیة النس��بیة  -1
میة التكالیف غیر المباش������رة واحتلت أھمیة نس������بیة عالیة في ھیكل لألجور المباش������رة برزت أھ

سبتھا الى اجمالي كلفة اإلنتاج لذلك أصبحت عملیة  شرة ون التكالیف فضال عن أھمیة المواد المبا
 الرقابة على تكالیفھما من اساسیات إدارة التكلفة .

  .التكالیف في بیئة اإلنتاج الحدیثةتقلیل  أھمیة المعایرة الخاصة باالجورالمباشرة بالنسبة لرقابة  -2
 التخلص من التكالیف التي ال تضیف أي قیمة للمنتج . -3
لذلك البد من اإلفص���اح بین الوحدات االقتص���ادیة  واتس���اع نطاقھا نظرا التس���اع حدة المنافس���ة -4

 التنافسي عن الجوانب المطلوبة .
 اوالً : تطویر تحلیل انحراف المواد الخام

البد من  تطویره من اجل ان یكون قادرا على المواد في بیئة التص������نیع الحدیثة انحرافات ان تحلیل 
تلبیة متطلبات االس��تراتیجات واألس��الیب الحدیثة خاص��ة فیما یتعلق برقابة الجوده والمخزون ، حیث 
ان االنحراف الكلي في ظل البیئة التقلیدیة یحلل الى انحراف الكمیة وانحراف الس���عر واألخیر یمكن 

وان ھذا التحلیل ال یتفق مع  بة وفقا للكمیة الفعلیة المس�����تخدمة في اإلنتاج او الكمیة المش�����تراةحس�����ا
س����یاس����ة اإلنتاج في الوقت المحدد والتي یكون اإلنتاج فیھا وفقاً الوامر بیع محددة وال یعتمد اإلنتاج 

لذلك كون مطموراً ولألسف ی یتضمن مقیاساً للجودة انحراف الكمیة ویرى زغلول ان  بكمیات كبیرة
 ) .337: 1998البد من التقریر عنھ كمفردة مستقلة ( زغلول، 

      انحراف الجودة -1
 وفقاً لالتي :و یعكس تكالیف الجودة انحراف الكمیة یجب انالتطویر في یرى الباحث ان 

الكمیات  – لإلنتاج الفعلي (الجید + المعیب)  اجمالي انحراف الكمیة = (الكمیات الفعلیة المس������تخدمة
 السعر المعیاري× ) الجید المعیاریة وفقاً لحجم اإلنتاج الفعلي

 ویتم تحلیل اجمالي انحراف الكمیة لالتي:
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الكمیات  –الكمیات الفعلیة المس���تخدمة لإلنتاج الفعلي (الجید + المعیب)  ص���افي انحراف الكمیة = (
 لسعر المعیاريا× ) الفعلي (الجید + المعیب)المعیاریة وفقاً لحجم اإلنتاج 

الكمیات المعیاریة  - (الجید + المعیب)) انحراف الجودة =( الكمیات المعیاریة وفقاً لحجم اإلنتاج 
 السعر المعیاري× ) الجید وفقاً لحجم اإلنتاج الفعلي

 
ویرى الباحث ان تحلیل اجمالي انحراف الكمیة الى انحراف صافي انحراف الكمیة وانحراف         

القائمین على اإلدارة على معالجة الوحدات المعیبة االمر الذي یؤدي الى تقلیل انحراف جودة یحفز 
في حالة  في صالح المشروع كذلك یعتبر انحراف الجودة  الجودة وبالتالي تخفیض تكالیف اإلنتاج

واحدة فقط أي ان قیمة االنحراف تس����اوي (ص����فر ) أي ان اإلنتاج الفعلي س����لیما باجمعھ، ویعتبر 
ألن  الس���لیم وذلك عند زیادة اإلنتاج الفعلي عن اإلنتاج ص���الح المش���روعغیر راف الجودة في انح

تحتاج إلى و )معیبة( غیر جیدة وحدات بین اإلنتاج الفعلي واإلنتاج الجید او الس������لیم یمثل الفرق
 .إعادة تشغیلھا

            انحراف مخزون المواد الخام -2
المعاصرة تسعى اغلب الوحدات االقتصادیة نحو تخفیض  في ظل مستجدات بیئة التصنیع      

خزین من ناحیة تكلفة ال تدنیةالل ــتكالیف اإلنتاج من خ في تخفیضأمالً ده األدنى ـــالى حالمخزون 
قیمة المخزون المتمثلة ب نتیجة التوسع في االستثماراتعائد الفرصة البدیلة  من ناحیة أخرى اكتسابو

المخزون ، إلى دراسة وتحلیل  علىرقابة النظرة إلى المخزون تتحول من مجرد بدأت اللذلك السلعي، 
وحدة وإذا كانت ال، كفاءةالو القتھا وتأثیرھا على برامج التجھیزانحرافات مخزون المواد الخام وع

فإن الزیادة أو االنخفاض في قیمة انحراف  في الوقت المحدد او االنتاج تطبق فلسفة الشراء االقتصادیة
 یؤدي في االنتاج المستخدمةالكمیة ألن زیادة الكمیة المشتراة عن لیس في صالح المشروع  المخزون

وكذلك اإلنتاج في الوقت المحدد مع فلسفة  وال یتفق ذلك ة المخزون السلعي عن الحد الطبیعيزیاد الى
خلل في برامج التسلیم  ان یؤدي إحداثمن شأنھ في اإلنتاج  المستخدمة  الكمیة نقص الكمیة المشتراة عن

 اف في طلبات التجھیز أو كمیات التجھیزانحراف مخزون المواد الخام إلى انحرأسباب رجع للزبائن وقد ت
 على رقابةالإجراءات في ع التوس یجب لالنحراف  ةالحقیقی ، وللوقوف على االسبابأو كمیة االستخدام

 : (Cheatham & Cheatham,1996:24-25)   ووفقاً لالتيالمخزون 
السعر )× الكمیة الفعلیة المستخدمة  - انحراف مخزون المواد الخام = (الكمیة الفعلیة المشتراة  

 المعیاري
ویرى الباحث ان نتیجة ھذا االنحراف یمكن ان تسلط الضوء على حركة مخزون المواد األولیة 

ن وان أي زیادة في شراء والمدى الذي تتم فیھ عملیات التشغیل دون وجود زیادة في حجم المخزو
وھذا التحلیل یتناسب مع فلسفة  المواد الخام مقارنة باالستخدام الفعلي یؤدي الى انحراف غیر مالئم

 الشراء او اإلنتاج في الوقت المحدد .
 انحراف طلبات شراء المواد الخام -3
وعن طریقھ یمكننا  یمثل ھذا االنحراف احد متطلبات أس���لوب الش���راء او اإلنتاج في الوقت المحدد    

التعرف على كفاءة المجھزین في تنفیذ البرامج  وبالكمیات المطلوبة وفي الوقت المحدد، فض������ال عن 
من اجل الوص���ول الى الثقة تقییم المجھزین  من خالل ذلك یمكننا التعرف على كفاءة ادارة المش���تریات

 ً   للمعادلة التالیة :الكاملةعند متابعة سجل المجھزین لدى الوحدة االقتصادیة ووفقا
السعر × الكمیة المطلوب شرائھا)  -انحراف طلبات شراء المواد الخام = (الكمیة الفعلیة المشتراة

 الفعلي
عدم المساس بالجودة ال فرض على الجیدة مع الكمیات المطلوبة  ساوي الكمیات المشتراةعندما تتف    

ة عن في الكمیة المش���ترانقص ما اذا كان ھناك وتاریخ التجھیز یكون االنحراف في ص���الح المش���روع ا
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إلى إحداث خلل  یؤدي االمر الذي الكمیة المطلوب ش��رائھا یكون االنحراف في غیر ص��الح المش��روع 

  ط اإلنتاج وبرامج تسلیم المنتجات للزبائن .وخط في جداول التجھیز
 انحراف أوامر البیع -4
المطلوبة وكمیة األوامر التي تم ش�����حنھا فعالً للزبائن یمثل ھذا االنحراف الفرق بین كمیة األوامر     

وبالطبع فان نتیجة ھذا االنحراف تكون غیر مفض����لة ال ن الفش����ل في تس����لیم أوامر الزبائن بالس����رعة 
انخفاض كفاءة الوحدة االقتص������ادیة في تلبیة طلبات الزبائن وبالتالي  عدم  المطلوبة یمكن ان یؤدي الى

وبالنتیجة تكون ھناك امر التي یتم ش������حنھا للزبائن عن كمیة األوامر المطلوبة المبیعات وان زیادة االو
مرتجعة، اما عندما تتساوى كمیة األوامر المطلوبة مع كمیة األوامر التي تم شحنھا فعالً للزبائن بالطبع 

 فان نتیجة ھذا االنحراف ستكون مفضلة  ووفقا للمعادلة التالیة:
× الكمیة المعیاریة للوحدات المطلوبة)  –ة المعیاریة للوحدات المباعة انحراف أوامر البیع= (الكمی

 السعر المعیاري
 ً  : تطویر انحرافات تكالیف التشكیل ثانیا
راف األجور المباشرة اصبح غیر مھم وذلك بسبب انخفاض األھمیة ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ان انح یتبین للباحث    

فعلى مس��توى ال عن ثباتھ في بیئة التص��نیع النس��بیة لذلك العنص��ر مقارنة باجمالي تكالیف الص��نع فض��
مع عناصر التكالیف غیر  األجور المباشرةھیكل التكالیف اتجھت الوحدات االقتصادیة الى ادراج تكلفة 

اً للجودة  ـ����ـ����ان انحراف الكفاءة یتضمن مقیاس  Lucas. ویرى  المباشرة لیمثل اإلجمالى تكلفة التشكیل
جودة المنتج تعتبر عنص�����ر الن  عن ھذا االنحرافالبد من التقریرولكنھ لألس�����ف یكون مطموراً لذلك 

 . (Lucas M.,1997.33) یتالئم مع بیئة التصنیع المعاصرة أساسي ال بد وان یحظى بالعنایة وبما
ویرى الباحث ان ھناك بعض التغیرات طرات على بیئة التص���نیع الحدیثة وانعكس���ت على مفاھیم     

لمنظمات المھنیة والعلمیة ووحدات  األعمال فى البحث عن الیة لتطویع التكالیف ولذلك س��عت بعض ا
 ھداف بیئة التصنیع الحدیثة.وتطویر نظم محاسبة التكالیف ومدى مالئمتھا مع ا

ان التحلیل الحدیث النحرافات التشكیل في ظل بیئة التصنیع المتقدمة یتمیز باالتي جدید في حین یرى 
 ): 162: 2014(جدید، 

في االس���اس الى األس���لوب التقلیدي في تحلیل االنحرافات المعروف والمقبول ویمثل نقطة یس���تند  -1
 االنطالق لتطویر انحرافات التشكیل .

 تالفي اغلب االنتقادات التي وجھت الى التحلیل التقلیدي لتكالیف التشكیل . -2
 اإلفصاح عن مدى التكامل بین األھداف التشغیلیة واالستراتیجیة . -3
الحدیث لتحلیل انحرافات التحویل یؤدي الى زیادة فاعلیة نظام التكالیف المعیاریة  ان األس������لوب -4

 االستراتیجیة تلبیة لمتطلبات بیئة التصنیع المتطورة.في ضل تقنیات المحاسبة اإلداریة 
 ویقترح الباحث مجموعة من االنحرافات لتطویر تحلیل انحرافات التشكیل :

س���اعات التش���غیل المعیاریة لحجم  –= ( س���اعات التش���غیل الفعلیة اجمالي انحراف تكالیف التش���كیل 
 معدل التحمیل المعیاري× اإلنتاج الفعلي) 

 حیث یحلل اجمالي انحراف تكالیف التشكیل الى االتي:
 تكالیف –تكالیف التش������كیل المعیاریة  لوحدات اإلنتاج الفعلي انحراف مخزون اإلنتاج التام = ( -1

 معدل التحمیل المعیاري× نتاج المباع) یل المحملة على اإلالتشك
اما اذا  مفض����الغیر فعندما تكون الوحدات المنتجة اكبر من الوحدات المباعة س����یكون ھناك انحرافا 

حدث العكس بمعنى اخر بیع وحدات اكثر من الوحدات التي تم انتاجھا فس���ینتج انحرافا مفض���الً الن 
 ذلك یعني التخلص من خزین الوحدات  التامة .
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تكالیف التشكیل  -تكالیف التشكیل المحملة على اإلنتاج الفعلي انحراف كفاءة دورة التصنیع = ( -2
 معدل التحمیل المعیاري× المعیاریة  لوحدات اإلنتاج الفعلي) 

 –معدل التحمیل الفعلي) × انحراف المنافسة = (تكالیف التشكیل الفعلیة  لوحدات اإلنتاج الفعلي  -3
 معدل التحمیل المستھدف)× تھدفة  لوحدات اإلنتاج الفعلي (تكالیف التشكیل المس

 المبحث الرابع
 الجانب العملي

 اس��ئلة 6محورین ولكل محور اس��تمارة اس��تبانة مكونة من  للتحقق من فرض��یة البحث تم تص��میم     
ة تم توجیھھا الى مجتمع الدراسة والمتكون من االكادیمین  المتخصصین والعاملین في مجال المحاسب

في الوحدات االقتص�������ادیة العراقیة وكذلك العاملین في دیوان الرقابة المالیة حیث تم توزیع واإلدارة 
 استبانة وكما في الجدول التالي. 62

 االستبانات الموزعة والمستلمة )2جدول (
 نسبة االستجابة االستمارات المستبعدة والمفقودة االستمارات المستلمة االستارات الموزعة

62 56 6 92.3% 

اختبار و Spssبرنامج  اما بالنسبة لالسالیب اإلحصائیة المستخدمة  في تحلیل البیانات فقد اعتمد الباحث 
T  من فقرات االستبانة لمعرفة الداللة المعنویة الداء االفراد المبحوثین للعینة وذلك من اختبار كل فقرة

اد مقیاس لیكرت الخماسي في تفریغ محتویات لكل فقرة من فقرات االستبانة وقد قام الباحث باعنم
 االستبانة  وحساب التوزیع التكراري لجمیع فقرات االستبانة وكما في الجدول التالي :

 اإلحصاء الوصفي لفقرات االستبانة )3جدول (
غیر موافق  الفقرة ت

 بشدة
 القرار حول الفقرة االجمالي موافق موافق بشدة محاید غیر موافق

 ول : الدور الرقابي للتكالیف المعیاریةالمحور األ 

مدى حاجة ادارة  الوحدات االقتصادیة  1
 الى معلومات عن أدائھا البیئي

 الموافقة 56 17 23 14 2 0
0 4% 25% 41% 30% 100% 

مدى حاجة ادارة  الوحدات االقتصادیة  2
 الى معلومات مالئمة التخاذ القرار

 الموافقة 56 29 24 2 1 0
0 2% 4% 43% 51% 100% 

مدى حاجة االدارة  الى نظام تكلفة  3
 یتفق مع مرونة التصنیع الحالیة 

 الموافقة 56 11 38 5 2 0
0 4% 9% 68% 19% 100% 

مدى حاجة ادارة  الوحدات االقتصادیة  4
 الى معلومات عن المنافسین

 الموافقة 56 15 30 8 2 1
2% 4% 14% 53% 27% 100% 

مدى حاجة االدارة  الى فرض تكالیفھا  5
 المعیاریة على المستوى التنافسي

 الموافقة 56 13 38 4 1 0
0 2% 7% 68% 23% 100% 

مدى حاجة ادارة  الوحدات االقتصادیة  6
 معیب والجید الى معلومات عن اإلنتاج ال

 الموافقة 56 19 33 3 1 0
0 2% 5% 59% 34% 100% 

 المحور الثاني: تكنولوجیا التصنیع المعاصرة 
مدى حاجة ادارة  الوحدات االقتصادیة  1

 الى التركیز على الزبون
 الموافقة 56 5 30 17 4 0
0 7% 30% 54% 9% 100% 

اجة ادارة  الوحدات االقتصادیة مدى ح 2
 الى تبني منھج التحسین المستمر

 الموافقة 56 21 32 2 1 0
0 2% 4% 57% 38% 100% 

مدى حاجة ادارة  الوحدات االقتصادیة  3
 الى االتمتة وتكنولوجیا المعلومات

 الموافقة 56 10 34 10 2 0
0 4% 18% 60% 18% 100% 

مدى حاجة ادارة  الوحدات االقتصادیة  4
 الى تبني فلسفة اإلنتاج الفوري

 الموافقة 56 12 30 8 6 0
0 11% 14% 30% 22% 100% 

مدى حاجة ادارة  الوحدات االقتصادیة  5
 الى تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة

 الموافقة 56 20 28 5 3 0
0 5% 9% 50% 36% 100% 

مدى حاجة ادارة  الوحدات االقتصادیة  6
 الى اعتبارات السوق عند وضع المعاییر

 الموافقة 56 16 32 5 3 0
0 5% 9% 57% 29% 100% 

142



   2018ثالثة     الس������نة ال    1العدد    لثجلد الثاالم     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  
and   ISSN: 2414 – 7419   (Print)                                                                 ISSN: 2616 – 7808  (Online)      

 
وى لمعرفة داللتھا احصائیا وكذلك معرفة مست   Tولزیادة التأكید فقد قام الباحث باستخدام اختبار   

 على الزبون المحور األول  تاثیر فقراتمدى لذلك فقد تم قیاس  المعنویة  لكل فقرة من فقرات االستبانة
  )4وكما في الجدول (

 .تاثیر فقرات المحور األول على الزبون )4جدول (

 فقرات المحور االول
االرتباط  االرتباط غیر المعیاري

 المعیاري
مستوى الداللة  Tاختبار 

 المعنویة
B Std. 

Error Beta 

1 .058 .077 .051 .760 .009 

2 .127 .089 .113 1.419 .009 

3 .237 .131 .246 1.807 .014 

4 .232 .122 .245 1.913 .001 

5 .061 .096 .057 .633 .003 

6 .421 .150 .457 2.803 .006 

 بني منھج التحسین المستمرت على المحور األول  تاثیر فقراتمدى قیاس ) فیبین 5اما الجدول (
 تاثیر فقرات المحور األول على التحسین المستمر )5جدول (

فقرات المحور 
 االول

 االرتباط المعیاري االرتباط غیر المعیاري
مستوى الداللة  Tاختبار 

 B Std. Error Beta المعنویة

1 .030 .062 .024 .483 .001 

2 .012 .072 .010 .170 .005 

3 .078 .106 .075 .735 .007 

4 .131 .098 .127 1.335 .000 

5 .111 .078 .096 1.429 .000 

6 .354 .121 .354 2.913 .004 

 االتمتة وتكنولوجیا المعلومات على المحور األول  تاثیر فقراتمدى قیاس ) فیبین 6اما الجدول (
 معلوماتتاثیر فقرات المحور األول على االتمتة وتكنولوجیا ال )6جدول (

فقرات المحور 
 االول

االرتباط  االرتباط غیر المعیاري
مستوى الداللة  Tاختبار  المعیاري

 B Std. Error Beta المعنویة

1 .002 .078 .002 .025 .000 

2 .122 .091 .103 1.348 .000 

3 .137 .133 .135 1.032 .023 
4 .007 .123 .007 .053 .001 
5 .055 .098 .049 .569 .007 
6 .423 .152 .433 2.777 .007 
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 تبني فلسفة اإلنتاج في الوقت المحدد على المحور األول  تاثیر فقراتمدى قیاس ) فیبین 7اما الجدول (

 .تاثیر فقرات المحور األول على تبني فلسفة اإلنتاج في الوقت المحدد )7جدول (

مستوى الداللة  Tاختبار  المعیاري االرتباط االرتباط غیر المعیاري فقرات المحور االول
 المعنویة

B Std. Error Beta 

1 .093 .083 .084 1.124 .004 

2 .135 .097 .124 1.394 .000 

3 .265 .142 .284 1.874 .000 

4 .137 .131 .148 1.044 .001 
5 .049 .104 .047 .468 .001 

6 .643 .162 .718 3.960 .000 

 تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة على المحور األول  تاثیر فقراتمدى قیاس ین ) فیب8اما الجدول (
 تاثیر فقرات المحور األول على تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة )8جدول (

فقرات المحور 
 االول

 االرتباط المعیاري االرتباط غیر المعیاري
مستوى الداللة  Tاختبار 

 B Std. Error Beta المعنویة

1 .134 .073 .130 1.838 .009 

2 .089 .085 .088 1.050 .027 

3 .251 .124 .290 2.021 .046 

4 .053 .115 .062 .457 .019 
5 .062 .091 .065 .683 .026 

6 .321 .142 .387 2.251 .027 

 المعاییر اعتبارات السوق عند وضع على المحور األول  تاثیر فقراتمدى قیاس ) فیبین 9اما الجدول (
 تاثیر فقرات المحور األول على اعتبارات السوق عند وضع المعاییر )9جدول (

فقرات المحور 
 االول

مستوى الداللة  Tاختبار  االرتباط المعیاري االرتباط غیر المعیاري
 B Std. Error Beta المعنویة

1 .071 .062 .056 1.152 .002 

2 .083 .072 .067 1.152 .012 

3 .446 .105 .421 4.232 .000 

4 .098 .098 .093 1.000 .000 

5 .108 .077 .092 1.396 .006 

6 .366 .121 .360 3.028 .003 
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یتبین للباحث ان جمیع االفراد وبناًء على نتائج اختبار فرضیة البحث ول أعاله امن خالل الجد  

بیئة  اناالستبانة والذي یدل ذلك على على جمیع فقرات  متفقینالمبحوثین في الوحدات االقتصادیة 

من نظام التكالیف المعیاریة  تحتاج الى تطویرات فيوتكنلوجیا التصنیع المعاصرة  التصنیع الحدیثة

 واتخاذ القرارات االدرایة بصورة صحیحة . اجل زیادة فاعلیة الرقابة

 

 المبحث الخامس
 االستناجات والتوصیات

 اوالً: االستنتاجات
 الى مجموعة من االستنتاجات أھمھا : اسةتوصلت الدر

ان بیئة التصنیع المعاصرة وزیادة حدة المنافسة بین الوحدات االقتصادیة واستخدامھا لتكنولوجیا  -1
ً على نظام التكلفة المعیاري من خالل تعرضھ الى مجموعة من  التصنیع المرنة اثرت سلبا

 وبالتالي ضعف الرقابة على التكالیف.االنتقادات التي تحد من قدرتھ على تحیقیق األھداف 
ضرورة تطویر نظام التكلفة المعیاري من خالل ترابطھ مع أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة  -2

مثل نظام التكالیف على أساس األنشطة وتقنیتي التكلفة المستھدفة والتحسین المستمر للوصول 
 ارات اإلداریة .الى تحلیل انحرافات یفید في مجال الرقابة واتخاذ القر

ال یمكن التخلي عن نظام التكلفة المعیاري على الرغم من نواحي القصور التي اثرت سلبا على  -3
 ة ھذا النظام .فاعلی

یركزنظام التكلفة المعیاري على المنظور الداخلي االمر الذي یؤدي الى اتخاذ قرارات ردیئة ،  -4
المخزون لذلك ال بد من التركیز على  على سبیل المثال انتاج كمیات كبیرة وبالتالي تراكم

 المنظورین الداخلي والخارجي .
بینت نتائج اختبار فرضیة البحث بان ھناك حاجة لتطویر نظام التكلفة المعیاري لكي ینسجم مع  -5

 متطلبات بیئة التصنیع المعاصرة .
 ثانیاً : التوصیات

 ھمھا :أ تم التوصل الى مجموعة من التوصیات االستنتاجات بناًء على
التأكید على االستمرار في تطبیق نظام التكلفة المعیاري والعمل على تطویره باستمرار لكي  -1

 یتماشى مع متطلبات بیئة التصنیع المعاصرة .
العمل على تصحیح جوانب القصور في تحلیل االنحرافات التقلیدي من خالل التركیز على عدة  -2

 الجودة وانحراف مخزون المواد الخام . انحرافات والخاصة بالمواد الخام مثل انحراف
التأكید على توافر المھارات الفنیة التي یتطلبھا تحلیل االنحرافات وھذه االنحرافات ال تقتصر  -3

 على المحاسبین فقط وانما تمتد لتشمل جمیع المجاالت االقتصادیة واالحصائیة والریاضیة .
التشكیل بحیث ال تقتصر على وظیفة لیف تكانحرافات ضرورة توسیع نطاق التحلیل التقلیدي ال -4

 اإلنتاج من اجل زیادة فاعلیة الرقابة وتحقیق استراتیجیة التحسین المستمر .
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