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  المهدي مفتاح السريتي. أ

  قسم المحاسبة  –كلية االقتصاد 
  هــــــة مصراتـــــجامع

  :مقدمة
تتعرض النظم المحاسبية في الوقت الحاضر للكثير من أوجه النقد وتتركـز هـذه   

في عدم مالءمة هذه النظم للتطورات التي حدثت في نظم التصـنيع، كمـا أن   االنتقادات 
الوحدات االقتصادية في الوقت الحاضر تواجه بيئة تشهد العديد من التغيرات والتطـورات  

الضغوط المتزايدة الناتجة عن شـدة المنافسـة   إلى  في متطلباتها وفي مواردها، باإلضافة
  .ي والعالميوزيادة حدتها على المستوى المحل

وحيث أن لكل بيئة احتياجاتها ومتطلباتها فإن مؤشرات األداء التي تستخدم لتحليل 
البيانات لغرض توفير المعلومات المالية لإلدارة أصبحت ال تفي بالغرض المطلوب، وذلك 
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ألن الوحدات االقتصادية تعمل في بيئة مختلفة عما كانت عليـه فـي الماضـي، فالبيئـة     
إلـى   المنافسة العالمية، ومن اآلالت النمطيةإلى  غيرت من المنافسة المحدودةالمحيطة قد ت

عصر الثورة التكنولوجية، ولذلك كان والبد للوحدات االقتصادية التي ترغب فـي البقـاء   
واالستمرار أن تتكيف مع هذه التغيرات وتقوم بإجراء تغيـرات جذريـة فـي عملياتهـا     

نافسي من خالل تحسين الجودة، وتخفـيض زمـن   التصنيعية، بغرض تحسين وضعها الت
دورة اإلنتاج، والدقة في مواعيد التسليم، وتخفيض المخزون، وتخفيض تكاليف اإلنتـاج،  

زيـادة  إلـى   وزيادة االبتكارات والمرونة في اإلنتاج للوفاء باحتياجات العمالء، باإلضافة
 .)1( المبيعات

تصنيع الحديثـة، فقـد أصـبح مـن     ومع التسليم بوجود هذه التغيرات في بيئة ال
الضروري إيجاد مؤشرات جديدة لتقييم األداء تساعد على تـوفير معلومـات تأخـذ فـي     
اعتبارها نواحي لم تأخذها المؤشرات المالية وال تركز على النتائج فقط، وإنما تأخـذ فـي   

ن تطوير اعتبارها العوامل المؤثرة على األداء بشكل أساسي، ولذلك فإنه من األهمية بمكا
مؤشرات جديدة لألداء تقوم على تحقيق األهداف المتعلقة بارتفاع مستوى الجودة وزيـادة  
المرونة واالبتكارات وتحسين أداء التسليم، وتقصير زمن االسـتجابة لطلبـات العمـالء،    
وتخفيض المخزون، لتحل محل التركيز العالمي على مؤشـرات األداء الماليـة قصـيرة    

  )2( .األجل
المنطلق لم تعد المنافسة تقتصر على قدرة الوحدات على تقـديم منتجـات    من هذا

بأسعار منخفضة، وإنما ظهرت هناك اعتبارات ال تقل أهمية عن التكلفة، فمقدرة الوحدات 
العمالء فـي الوقـت   إلى  على تقديم منتجات بجودة مرتفعة، وبتشكيلة مناسبة، وأن تصل

لمقدرة التنافسية لهذه الوحدات، السيما أن المستهلك المناسب أصبح العامل األساسي لدعم ا
أصبح اآلن هو محور سياسات اإلنتاج، بحيـث ال يـتم إنتـاج إال مـا يحقـق رغبـات       

  .المستهلكين
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  :مشكلة البحث
لقد فرضت البيئة الحديثة في مجال اإلنتاج على الوحدات االقتصـادية أن تقـوم   

جودة مرتفعة وتكلفـة منخفضـة   إلى  وصولبتحسين وتطوير عملياتها اإلنتاجية بهدف ال
إلى  ووقت مناسب وتشكيلة متنوعة، األمر الذي فرض ضرورة وجود مؤشرات مالية جنبا

  .المالية لتقييم األداء جنب مع المؤشرات غير
عناصر القياس المحاسبي فقد تـأثر هيكـل التكـاليف    إلى  كما امتدت تلك اآلثار

إلنتاج ومن تم ازدادت نسبة تكاليف الصنع اإلضـافية،  الصناعية بزيادة إدخال اآلالت في ا
وازدادت إمكانية التتبع المباشر للعديد من عناصر التكاليف التي كان في الماضـي ينظـر   
إليها على أساس أنها تكاليف غير مباشرة ألسباب عدة من أهمها التطورات التـي حـدثت   

لمفـاهيم المسـتخدمة فـي    في طرق وأساليب المحاسبة من خالل االستناد على بعـض ا 
 Activity Based Costingمحاسبة التكاليف كمحاسبة التكلفة علـى أسـاس النشـاط    

(ABC) ومدخل تحديد التكلفة المستهدفة ،Target Costing    ومـدخل المحاسـبة عـن ،
  .Backflush Costingالتكلفة بالتدفق العكسي 

ـ   ة مؤشـرات األداء  وعلى ضوء ذلك فالضرورة تحتم إعادة النظر في مـدى مالءم
المالية كأدوات لتقييم األداء في بيئة التصنيع الحديثة ومن تم ضرورة التكامل بين المؤشـرات  

  :وعلى هذا األساس يمكن صياغة مشكلة البحث في اآلتي .غير المالية والمؤشرات المالية
وأصـبح   إن البيئة التي كانت مالئمة لمؤشرات تقييم األداء التقليديـة لـم تعـد قائمـة    ) أ

السائد ظروف جديـدة تسـتدعي التطـوير فـي النظـام المسـتخدم لتقيـيم األداء        
  .األمر الذي يتناسب مع بيئة التصنيع الحديثة

إن المعلومات المالية المتولدة عن مؤشرات األداء التقليديـة قـد تعطـي مؤشـرات     ) ب
  .اتخاذ قرارات غير رشيدةإلى  مضللة عن األداء تؤدي

إن مقاييس األداء التقليدية أصبحت غيـر قـادرة علـى إعطـاء صـورة متكاملـة       ) ج
عن األداء، مما تطلـب ضـرورة اسـتحداث مؤشـرات أداء غيـر ماليـة تقـيس        
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األداء بشكل متكامل وتعكس مدى النجـاح فـي تحقيـق األهـداف مثـل الجـودة       
  .الشاملة والتطوير واالبتكار، والمرونة اإلنتاجية، وتخفيض التكلفة

أجريت على عينة من الشركات الليبية أن المؤشـرات  التي  وقد أظهرت الدراسات
التي تستخدم لتقييم األداء في الشركات الصناعية الليبية ال تحقق فعالية عملية تقيـيم األداء  
ومن تم ترشيد اتخاذ القرارات نتيجة للصعاب التي تواجهها تلك الشركات والتي من أهمها 

يرات التي حدثت في بيئة التصنيع الحديثة وعـدم مالءمـة المؤشـرات    عدم مواكبة التغ
، األمر الذي يتطلب من تلك الشركات ضـرورة إتبـاع   )3(المستخدمة حالياً مع هذه البيئة

أحدث األساليب العلمية في طرق اإلنتاج ومن تم استخدام مؤشرات لتقييم األداء تناسب مع 
  :صعاب، وعليه تولد لدى الباحث التساؤل التاليبيئة التصنيع الحديثة للتالفي هذه ال

ما مدى إمكانية استخدام مؤشـرات تقيـيم األداء فـي بيئـة التصـنيع الحديثـة       (
  ).في القطاع الصناعي الليبي

  :أهداف البحث
دراسة تقييم األداء في بيئة التصنيع الحديثـة ومـا   إلى  يهدف البحث  بصفة عامة
المجاالت وخاصة مجاالت اإلنتـاج وتطـور األسـاليب    صاحبها من تطورات في جميع 

  :وذلك من خالل، يبية لاإلنتاجية ومدى إمكانية تطبيقها في البيئة ال
  .دراسة انتقادية  لنظام تقييم األداء التقليدي والتعرف على المتغيرات التي أفقدته فعاليته* 
  .التصنيع الحديثة مالمح نظام تقييم األداء المالئم لبيئةإلى  محاولة التوصل* 
دراسة مؤشرات تقييم األداء التي تستخدم في بيئة التصـنيع الحديثـة ومـدى إمكانيـة     * 

  .تطبيقها في البيئة المحلية ومن تم مدى االستفادة منها
استعراض أهداف التكامل بين المقاييس المالية و غير المالية في ظـل بيئـة التصـنيع    * 

  .الحديثة
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  :أهمية البحث
إلـى   ية البحث من أهمية الموضوع الذي يعالجه واألهداف التي يسـعى تكمن أهم

  :تحقيقها وبشكل عام يمكن توضيح أهمية البحث من خالل اآلتي
المساعدة في تطوير وتحديث أساليب وأدوات المحاسبة اإلداريـة لكـي تتمشـى مـع     * 

   .التطورات في طرق اإلنتاج وتكنولوجيا المعلومات ومقاييس األداء الحديثة
التركيز على تقييم أداء الشركات انطالقاً من دور الشركات الصـناعية فـي الرقـي     * 

  .يبالقطاع الصناعي ودعم االقتصاد الوطني الليب
زيادة أهمية مؤشرات األداء في بيئة التصنيع الحديثة كـأهم االتجاهـات المعاصـرة فـي     * 

  .المحاسبة اإلدارية
الصناعية منهجاً علميـاً ألهميـة التطبيـق النـاجح     يقدم للقائمين على إدارة الشركات * 

ألهـدافها وبلوغهـا    هاتقييم األداء من أجل تحقيقفي  للمؤشرات المالية وغير المالية
  .استراتيجياتها

إن تقييم األداء يمثل أداة هامة لتحقيق التحسين المستمر في أداء الشركات الصـناعية    * 
  .الليبية من أجل اكتساب مزايا تنافسية

التـي   دعم القدرة التنافسية من خالل التركيز على الموارد االستراتيجيةفي  المساعدة   * 
  .إضافة قيمة للشركات الصناعية الليبيةإلى  تقود

نتـائج يمكـن االسـتفادة منهـا ومـن ثـم تعميمهـا علـى الشـركات          إلـى   الوصول* 
   .الصناعية  في البيئة المحلية

  :فروض البحث 
اختبـار فـرض   إلـى   إن األسئلة التـي احتوتهـا اسـتمارة االسـتبانة تهـدف     

  :رئيسي يقوم عليه البحث وقد تم صياغته على النحو التالي 
األداء المستخدمة في بيئة التصنيع الحديثة هناك إمكانية لتطبيق مؤشرات تقييم "

  "في البيئة الليبية
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ويرتبط بهذا الفرض مجموعة من الفروض الفرعية والتـي تتجـه جميعهـا نحـو     
  .تحليل مدى صحة الفرض الرئيسي

  :الفرض الفرعي األول * 
يعتقد المـديرون فـي القطـاع الصـناعي الليبـي أن إدارة أي شـركة فـي        " 

سعى لتحقيق مجموعة من األهـداف ولـيس هـدف وحيـد أيـا كـان       البيئة المعاصرة ت
  ."نظام اإلنتاج المستخدم 

  :الفرض الفرعي الثاني * 
يجب أن يتوافر في نظام تقيـيم األداء فـي البيئـة المعاصـرة مجموعـة مـن       

  :الخصائص تتمثل في 
  .االرتباط باالستراتيجيات واألهداف -
 .مرونة مؤشرات تقييم األداء -

 .تقييم األداء على مفاهيم التحسين والتطوير المستمر تأكيد مؤشرات -

 .استخدام مؤشرات مالية وغير مالية -

 .التوقيت في التقرير عن النتائج -

 .البساطة والسهولة في استخدام مؤشرات تقييم األداء -

  :الفرض الفرعي الثالث * 
  ال يمكن في بيئة التصنيع الحديثة االعتمـاد علـى المؤشـرات الماليـة فقـط     " 

وإنما يجب االعتماد على المؤشرات غير الماليـة بجانـب المؤشـرات الماليـة لتقيـيم       
  ."األداء، بحيث يعكس كل منها أحد خواص األداء 

  :الفرض الفرعي الرابع * 
إن االعتماد على المؤشرات غير الماليـة بجانـب المؤشـرات الماليـة يحقـق      "

  ".د عملية اتخاذ القرارات فعالية عملية تقييم األداء ومن تم يساعد في ترشي
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  :الفرض الفرعي الخامس * 
توجد مجموعة من المعوقات تحـول دون االعتمـاد علـى مؤشـرات تقيـيم      " 

  ."األداء المستخدمة في بيئة التصنيع الحديثة في الواقع الصناعي الليبي

  :منهج البحث
وصـفي  لتحقيق أهداف البحث سالفة الذكر فإن الباحث سوف يعتمد على المـنهج ال 

  :الذي يقوم على
 مالئمةمؤشرات تقييم األداء الإلى  استقراء للمتغيرات البيئية المعاصرة ومن تم اإلشارة* 

  .لهذه المتغيرات
تجميع البيانات التي تحقق الهدف المرجو من هذا البحث وذلك من خالل إعـداد اسـتمارة   * 

المقابلة الشخصية لتوضـيح مـا   استخدام أسلوب إلى  استبانة لتجميع البيانات باإلضافة
  .يصعب فهمه في استمارة االستبانة

  .النتائج والتوصياتإلى  تحليل البيانات التي تم تجميعها للوصول*

  -:الدراسات السابقة 
  )Kaplan and Norton :- )4 1992دراسة * 

ببحث الجوانب المختلفة لتقيـيم األداء بغـرض معالجـة أوجـه      الدراسةاهتمت 
 القصور، وقد اقترح الباحثان إطاراً محدداً لتسهيل ترجمة إستراتيجية الوحدة االقتصـادية 

 Balanced"أعمال من خالل قائمة مؤشرات أطلقا عليها بطاقـة األداء المتـوازن   إلى 

Scorecard" ت مختلفة تحاول كل منهـا اإلجابـة   أداء الوحدة من أربع وجهاإلى  تنظر
، مـا الـذي يجـب أن    )وجهة نظر العمالء(كيف ينظر العمالء إلينا ؟ : على سؤال معين

، كيف نحافظ على اسـتمرار قـدراتنا علـى التغييـر     )وجهة النظر الداخلية(نتفوق به؟ 
 ، ما هـي صـورتنا المرتقبـة تجـاه    )وجهة نظر االبتكار والتعلم(والتحسين واالبتكار؟ 
  ).وجهة النظر المالية (المساهمين والمالك؟ 
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  )Fisher :- )5  1993دراسة * 
ببحث مدى فعالية النظام التقليدي في تقييم األداء في بيئة التصنيع  الدراسةاهتمت 

نتيجة مؤداها عدم فعالية المؤشرات المالية التي يعتمد عليها النظـام  إلى  الحديثة، وخلصت
نموذجاً لقياس األداء الكلي للوحدة من مجموعة مـن المؤشـرات   التقليدي، وحدد الباحث 

غير المالية وربطها بعوامل النجاح األساسية متمثلة فـي الميـزة التنافسـية، االسـتجابة     
وقد أوضحت هذه الدراسة أن المؤشرات غير الماليـة ال تلغـي أهميـة    .للعمالء، الجودة

تحسين النتائج التـي تنـتج مـن    إلى  ديالمؤشرات المالية، وان المؤشرات غيرالمالية تؤ
   .المؤشرات المالية

  )6(:  1997دراسة عادل السيد أبوبكر 
استهدفت هذه الدراسة مقترح لقياس وتقييم أداء المشروعات فـي ظـل سياسـة    

  .الخصخصة على المشروعات الصناعية التابعة لقطاع الصناعة في ليبيا
  :النتائج التاليةإلى  وتوصلت

ألداء فــي بعــض المشــروعات بســبب نقــص العمالــة المتخصصــة انخفــاض ا. 1
  .والتوقفات الناتجة عن األعطال الفنية بسبب قصور الصيانة

قصور مؤشر اإلنتاج لقياس األداء الكلي للمشروعات بسبب تركيزه على جانب واحـد  . 2
  .من جوانب األداء، وبالتالي ال يمثل مؤشراً شامالً لتقييم األداء

  )7(:بعنوان (Tatikonda, 1998)دراسة 

"We Need Dynamic Performance Measures": 
اعتمدت الدراسة على ضرورة قياس األداء مع أهمية أن تكون مقاييس األداء الحالية ذات 
صلة باالستراتيجيات من أجل أن تكون ذات فائدة في بيئة األعمال الديناميكيـة، وأكـدت   

  :ت لتصميم نظام فعال لقياس األداء أهمهاالدراسة على مجموعة من الخطوا
  .تحديد الرؤية واألهداف االستراتيجية -1
  .أهداف فرعية محددةإلى  ترجمة األهداف -2
 .تحديد سمات األنظمة القائمة -3
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  .تحديد المؤشرات المالئمة -4
  :كما أنه يجب على اإلدارة اإلجابة على مجموعة من األسئلة

  ماذا يجب أن نقيس؟ -1
  متى يجب أن نقيس؟ -2
  ما هي العالقة بين المؤشرات على مختلف المستويات؟ -3
  كيف يمكن تحقيق التوازن بين األهداف المتعارضة؟ -4
  كيف يمكن تطوير الدور التنظيمي واالحتياجات لكي تكون موجهة؟ -5

  )8( : 1998دراسة علي مجدي الغروري * 
المقـاييس  اهتمت الدراسة بتقديم نظام متكامل لمقاييس األداء يحقق التوازن بـين  

 قصيرة األجل والمقاييس طويلة األجل، وذلك من خالل ترجمة االستراتيجية العامة للمنشأة
مجموعة من األهداف التي تتحدد في ضوء عوامل النجاح األساسية للمنشـأة والتـي   إلى 

سلسلة من مؤشرات األداء الكمية األساسية، وقد قام الباحـث  إلى  يتعين بعد ذلك ترجمتها
ذج رياضي لقياس عالقة االرتباط بين المقاييس المالية لتقيـيم األداء، التقليديـة   بعمل نمو

والمستحدثة، وعوائد األسهم، واختبار أثر مقاييس األداء غير المالية علـى األداء المـالي   
  .للمنشأة من وجهات النظر المختلفة

  )9( :بعنوان) Ittner , and Larcker , 2003(دراسة  
“Coming Up Short On Nonfinancial Performance Measurement” 

تستخذمها الشركات، التي  التعرف على مقاييس األداء المختلفةإلى  هدفت الدراسة
ت ومن تم الحصول علـى  والوقوف على مدى مالءمة هذه المقاييس لطبيعة أعمال الشركا

  .ام المقاييس المختارةدكيفية استخفي  دمعلومات تفي
كما أوضحت الدراسة أن الغرض من وجود نظام لقياس وتقييم األداء هو مساعدة 

تخصيص وتقييم الموارد والتحقق من مدى تحقيق األهداف االستراتيجية، ولكن في  اإلدارة
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المقـاييس غيـر   هـي   تحديد مـا في  يواجه تنظيمات األعمال يتمثل ياألكبر الذ يالتحد
التـي   العوامل غير الماليةهي  يجب تتبعها؟ وماالتي  -ةمن بين المقاييس المتاح -المالية

  .؟يلها تأثير قوى على األداء االقتصاد
قد تقع فيها تنظيمات التي  أن هناك عدد من األخطاء العامةإلى  وأشارت الدراسة

  :يتتمثل ف ياألعمال عند محاولتها قياس األداء غير المال
 .األعمال عدم ربط مقاييس األداء باستراتيجية تنظيم - أ

  .روابط غير صحيحة استخدام -ب 
  .وضع أهداف غير سليمة لألداء -ج
  .القياس الخاطئ لألداء -د
  )10( : 2004دراسة علي بعيو *  

ليبيـا  / لألحذية  بمصـراتة   ياستهدفت هذه الدراسة تقييم األداء بالمجمع الصناع
  :النتائج التاليةإلى  وتوصلت

المجمع خسائر كبيرة ناتجـة عـن تكـاليف االحتفـاظ     ارتفاع قيمة المخزون وتحمل . 1
  .بالمخزون مما أثر سلباً على رصيد النقدية

تدني معدل العائد على االستثمار نتيجة النخفاض الطلـب علـى منتجـات المجمـع     . 2
واستمرار اإلنتاج وارتفاع التكاليف، األمر الذي يدل على أن ارتفـاع الربحيـة فـي    

يجة سياسة ناجحة في التصنيع والتسويق وإنما كـان بسـبب   السنوات األولى لم يكن نت
  .احتكار المجمع للسوق المحلي

قصور الوعي بجودة المنتج وتحسين اإلنتاجية، ويتضح ذلك من زيادة الكمية المنتجة بغض . 3
  .النظر عن جودتها

  )11( : 2009دراسة عبدالرحمن *  
مؤشرات األداء الحديثة على تصـميم النظـام   معرفة أثر استخدام إلى  هدفت الدراسة         

وتوصـلت  ، وتحديد مدى التالؤم بين نماذج تقييم األداء والمعلومات المحاسبية، المحاسبى 
السورى التلبى متطلبات تقييم  يفي القطاع الصناع أن نظم المعلومات الراهنةإلى  الدراسة
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ستخدمة لم تعد تالئـم متطلبـات   وأن مؤشرات األداء الم، ظل األساليب الحديثةفي  األداء
  .تحسين األداء االستراتيجى

  )Harry, Kim, Nagarajan, and Patro :- )12  2009دراسة * 
 استهدفت الدراسة استخدام مقاييس األداء غيرالمالية من خالل مسح شامل ألداء األطباء

أن مقـاييس  إلى  جوتشير النتائ،  2005- 1996الفترة من في  الواليات المتحدة األمريكيةفي 
والعمل على توازن الحـوافز بـين   ، تقييم أداء األطباءفي  األداء غير المالية تلعب دورا مهما

  .إنتاجيتهم
  :وباستقراء الدراسات السابقة يمكن للباحث استنتاج ما يلي 

لم تهتم معظم الدراسات بتحديد المقومات الواجب توافرها في نظام تقيـيم األداء كمـا    -1
بعض الدراسات تحديد عالقة االرتباط األساسية بين األهـداف اإلسـتراتيجية   أهملت 

  .ومؤشرات تقييم األداء
أهمية المؤشرات غير المالية حيث ركزت علـى   -أغفلت الدراسات في البيئة الليبية  -2

المؤشرات المالية فقط ومن تم لم تربط مؤشرات األداء ببعضها إلزالة أي تعـارض  
  .بينها

ذا البحث عن كل هذه الدراسات في احتوائه على إطار متكامل لتقييم األداء يشمل ويختلف ه
المؤشرات المالية وغير المالية ويتناول اختبار مدى مرونته للتطبيق ومالءمته في ظل بيئة 

، كما يختلف هذا البحث عن الدراسـات التـي   في القطاع الصناعي الليبي  التصنيع الحديثة
ليبية كونه من األبحاث األولى التي تتناول المؤشرات المالية وغير المالية أجريت في البيئة ال

في تقييم األداء، واهتمت بتحديد مقومات نظام تقييم األداء وعالقة االرتباط األساسية بـين  
خصائص نظم تقييم األداء ومؤشرات تقييم األداء، وذلك في ظل متغيرات بيئـة التصـنيع   

  .الحديثة
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  :للمحاسبة االدارية وآثارها على نظم تقييم األداءالنظم الحديثة 
  -:TQM) (Total Quality  Managementإدارة الجودة الشاملة* 

تبنـي  إلى  لقد أدى إدراك أهمية الجودة كسالح إستراتيجي الحتالل مركز تنافسي
فلسفة إدارة الجودة الشاملة ، وهي فلسفة قائمة على أساس مجموعة من األفكار الخاصـة  

الجودة على أساس أنها عملية دمج عمليات الوحـدة ووظائفهـا ذات العالقـة    إلى  بالنظر
  .مستوى متميز من الجودةإلى  للوصول

وعلى ذلك فإن المدخل الشامل إلدارة الجودة يرتكز على مفهوم واسـع وشـامل،   
، الموارد فالنظرة الحديثة إلدارة الجودة تتسع لتشمل جودة أداء الوظائف اإلدارية المختلفة

  .البشرية وجودة المعلومات
  -:Flexible Manufacturing System ((FMS((نظم التصنيع المرنة * 

نظام التصنيع المرن عبارة عن نظام متكامل يتكون من مجموعة العمليات الصناعية التـي  
سطة الحاسـب  يتم ترجمتها آلياً، وتنفذ هذه العمليات بواسطة مجموعة من اآلالت يتم التحكم فيها بوا

ـين   إلى  اآللي، باإلضافة أستخدام مجموعة من التجهيزات والمعدات اآللية لنقل المواد واألجـزاء ب
  .العمليات الصناعية

  -: Just-In-Time System (JIT)نظام اإلنتاج في الوقت المحدد *  
نظام لإلنتـاج يقـوم علـى إنتـاج وتسـليم      ) JIT(يقصد بنظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

) التـام (المنتجات النهائية في نفس لحظة بيعها، واالنتهاء في نفس لحظة بدء تجميـع المنـتج   
وإتمام تصنيع األجزاء في نفس لحظة بدء التجميعات الفرعية واستالم الموارد المشـتراة فـي   

  )13(.أجزاء مصنعةإلى  نفس لحظة بدء عمليات تحويلها
ييم األداء للعديد مـن االنتقـادات مـن    ونتيجة للتطورات السابقة فقد تعرضت نظم تق

  )14( -:أهمها
عدم دقة أرقام تكلفة المنتجات، نظـراً  إلى  إن النموذج التقليدي لتحديد تكلفة المنتج يؤدي* 

لعدم وجود عالقة سببية بين ما يتم تحميله على المنتج من تكـاليف إضـافية وبـين مـا     
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شهدت فيه بيئة التصنيع الحديثـة زيـادة    يستخدمه المنتج فعالً من موارد ، في الوقت الذي
  .في التكاليف الصناعية االضافية

أن العديد من مؤشرات تقييم األداء التقليدية بنظم التكاليف تتعارض مع فلسفة التصـنيع  * 
الفوري ، حيث تشجع مؤشرات الكفاءة لآللة على إنتاج كميات كبيرة من اإلنتاج ومن تـم  

علـى مـا يـتم    إلى  لسفة اإلنتاج في الوقت المحدد ال تركززيادة المخزون، في حين أن ف
  .االحتياج إليه فقط

فشل مؤشرات تقييم األداء التقليدية في التقرير عن بعض األمور الجوهريـة مثـل   * 
 .الجودة وزمن اإلنتاج الكلي والمرونة اإلنتاجية ومستوى رضاء العمالء

  :المؤشرات المالية لتقييم األداء 
  :التخطيطيةالموازنات * 

تعتبر الموازنات التخطيطية من األدوات األساسية التي تستخدمها اإلدارة في تقييم 
األداء وذلك لما تقدمه من تحقيق رقابة فعالة علي عمليات الوحدة االقتصادية، فاستخدامها 
يمكن اإلدارة من معرفة مدى مالءمة الخطط واألهداف والسياسات الموضـوعة مقـدماً   

نتائج العمليات الفعلية بالخطط واألهداف الموضوعة مقدماً ومتابعة االنحرافـات  ومقارنة 
  .التي قد تحدث نتيجة للتنفيذ الفعلي

  :التكاليف المعيارية *  
هي تكاليف محددة بصورة مسبقة، تبين ما يجب أن تكون عليـه التكلفـة أثنـاء     

تصاديين وإداريين ومحاسـبين  سريانها وتعد استناداً إلي دراسات مشتركة من مهندسين واق
لكل عملية إنتاجية أو مرحلة من مراحل الصنع على حده، وذلك تحت ظـروف الكفايـة   
اإلنتاجية الواقعية والممكنة،بغية تحديد نوع وحجم االنحرافات عن الهدف المعياري حتـى  

  .تتمكن اإلدارة من اتخاذ القرارات التصحيحية الالزمة
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  :التحليل المالي*  
كالنسب واالتجاهـات  (التحليل المالي على األساليب الرياضية واإلحصائية يعتمد 
في كشف العالقات المتداخلة بين البيانات المختلفة والمتغيرات التي تطـرأ  ) والمتوسطات

على البيانات في الفترات المختلفة وحجم هذا التغير ومسبباته، ويعد التحليل المالي من أهم 
تلجأ إليها إدارة الوحدة االقتصـادية وكـذلك الجهـات الخارجيـة     طرق تقييم األداء التي 

للوصول إلي أحكام عن أداء هذه الوحدة، ويتم تحليل البيانات بعدة طرق من أهمها التحليل 
األفقي والتحليل الرأسي والتحليل باستخدام النسب المالية والتي تتعـدد بتعـدد األهـداف    

   .المرتبطة بها
  :ستثمارمعدل العائد على اال* 

يعد العائد على ااالستثمار من أكثر المداخل شيوعاً ، لكونه يمزج بين كل عناصر 
وتتعدد وجهات النظـر فـي طريقـة    ) اإليرادات والتكاليف واالستثمار(الربحية األساسية 

  .تعريفها لكل من البسط والمقام

=معدل العائد على االستثمار   
  صافى الدخـل

  متوسط االستثمار

  :الدخل المتبقي * 
علـى   Imputed Interest Chargeهو الدخل مطروحاً منه عبء الفائدة المحسوبة 

  .أساس االستثمار
هذا المؤشر األفضل في تقييم األداء من العائد على االسـتثمار إذ يلعـب    ويعتبر

باسـتخدام  دوراُ تحفيزياً بارزاً في قبول مشاريع استثمارية في نظر اإلدارة غير مجديـة  
  . معدل العائد على االستثمار

  :التحليل المحاسبي*  
يقصد بالتحليل المحاسبي فحص القوائم المالية المنشورة وغير المنشـورة ودراسـتها   
بقصد توفير بيانات تفيد في تقييم أداء الوحدة االقتصادية عن الماضـي، والتنبـؤ بنتـائج    
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ي عن التحليل المالي في أن التحليل المـالي  نشاطها في المستقبل، ويختلف التحليل المحاسب
  .يعتمد فقط علي البيانات المنشورة لتحقيق أهداف التحليل المحاسبي نفسها

  :خصائص مؤشرات تقييم األداء في بيئة التصنيع الحديثة
  .االرتباط بإستراتيجية الوحدة االقتصادية  -
  .مرونة مؤشرات األداء  -
فاهيم التعاون والتوجيه والتحسين المستمر بدالً من مجرد تأكيد مؤشرات األداء على م  -

  ).الرقابة(المتابعة 
  .التكامل بين المؤشرات المالية و غير المالية   -

  :المؤشرات غير المالية لتقييم األداء في ظل بيئة التصنيع الحديثة
   :– Benchmarking Approach (BA)مدخل المقاييس المرجعية * 

 American Productivity Qualityقام المركز األمريكي لإلنتاجيـة والجـودة    

Council (APQC)   بتعريف المقاييس المرجعية على أنها عملية منتظمة ومستمرة، تتطلـب
) المتميـزة (التقييم المتواصل والمقارنة المستمرة لعمليات ونشاطات الوحدة مع الوحدات الرائدة 

الضرورية التي تساعد الوحدة على اتخاذ الخطوات واإلجـراءات   والحصول على المعلومات
  )15(.الالزمة لتحسين وتطوير أدائها

  -: (BSC)مدخل األداء المتوازن * 
يمثل مدخل األداء المتوازن فلسفة إدارية تعمل على تحفيز أعضاء التنظـيم مـن     

أجل تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية، وتعبئة مجهودات األفراد وتوجيهها نحو إستراتيجية 
الوحدة وأهدافها المستقبلية من خالل تقييم األداء المالي والتشغيلي، كما أنه يعيـد ترجمـة   

ورؤيتها الشاملة في إطار متكامل يتضمن العديد من مؤشـرات األداء  إستراتيجية الوحدة 
المالية وغير المالية، ومن تم يعتبر مدخل القياس المتوازن لـألداء بمثابـة األداة المثلـي    



 مدى إمكانية استخدام مؤشرات تقييم األداء ـــــــــــــــــــــــــــ 

 

  
  م2013 -المجلد الثالث  -الخامس عشر العدد – الجامعة المجلة  - 196 -

  
  

 

  
 

 

لتحويل إستراتيجية الوحدة إلي لغة مشتركة يتفهمها جميع األفراد فـي كافـة المسـتويات    
  .اإلدارية
  :ئيسة لمدخل األداء المتوازن األبعاد واالتجاهات الر -

ألغراض تقييم األداء في البيئة الحديثة، تم اقتراح خمسة مجـاالت أو اتجاهـات رئيسـة    
  .)1(لتقييم األداء في ظل مدخل األداء المتوازن وذلك على النحو المبين في الشكل رقم 

  
  

 
  
  
  

 
  
  
  
  

  العالقة بين األبعاد المختلفة لبطاقة األداء المتوازن 
  
  –):Financial Dimensions(األبعاد المالية  -

تكمن أهمية البعد المالي في إمكانية التعبير من خالله على مجموعة من القضـايا  
االقتصادية لألحداث والعمليات التي تقوم بها الوحدة، وتشمل المؤشرات المالية التي تعبـر  
عن صافي أرباح التشغيل، ومعدل العائد على رأس المال المستثمر ، والنمو في المبيعات 
و التدفق النقدي، و هناك إستراتيجيتين يمكن للوحدة إتباعهما لزيادة القيمة االقتصادية فـي  

 .ألداء المالي هما استراتيجية نمو اإليرادات وتحسين اإلنتاجيةمجال ا

  البعد المالي
 ما ھي صورة الوحدة أمام المالكین؟

  بعد العمالء
 ھي صورة الوحدة أمام العمالء؟ ما

  بعد العملیات التشغیلیة الداخلیة
ما ھي العملیات التشغیلیة التي یجب 

أن تقوم بھا الوحدة لتحقیق رضا 
 المساھمین والعمالء؟

  األھداف
  و

 االستراتیجیات

  بعد التعلیم والنمو
كیف یمكن أن نحافظ على استمرار 

قدراتنا على البقاء والتحسین 
 واالبتكار؟

  البعد البیئي
ما ھي مسؤولیات الوحدة تجاه 

 المجتمع؟
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  –:Customers Perspectiveاألبعاد المتعلقة بالعمالء  -
تهتم العديد من الوحدات في الوقت الحاضر بالمحافظة على عمالئها الحاليين ومحاولة 

اهتمامات الوحدات في جذب واكتساب المزيد من العمالء الجدد، وأصبحت األولوية األولى من 
الوقت الحاضر تتجه صوب إرضاء العمالء والوفاء باحتياجاتهم واكتساب ثقتهم وذلك من خالل 
تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الجديدة والمتطورة، وأيضـاً ضـرورة التجديـد    

لـى هـؤالء   عمالئها حتى يمكنها المحافظـة ع إلى  واالبتكار في المنتجات التي تقدمها الوحدة
وفي ظل البيئة التنافسية وديناميكية األسواق يركز العمالء في الوقت الحاضر على .العمالء

تقييم أداء منشآت األعمال في أربع مجاالت هي الوقت، الجودة، وأداء المنتج أو الخدمـة  
  .)16( والتكلفة

  -:Internal Business Processes Perspectiveالعمليات الداخلية التشغيلية   -
يركز هذا البعد على مسببات حدوث التكلفة التي تعكس كيفية قيام الوحدة بترجمة 

مخرجات ذات قيمة بالنسبة للعمالء، ومـن تـم صـياغة هيكـل     إلى  وتحويل المدخالت
  .عملياتها التشغيلية لتحديد ما يحب أن تتميز وتتفوق فيه لكي تصبح أكثر نجاحاً وتطوراً

إلـى   العمليات التشغيلية الداخلية بشكل سليم وفعال تحليل العمليات التشـغيلية يتطلب بناء 
ـا يعنـي    مجموعة من األنشطة المكونة لها وتحديد كل منها في بناء القيمة التي يكتسبها المنتج، مم
ـا،   ضرورة إعادة النظر في كل األنشطة التي تؤدي داخل الوحدة وتقييم أهميتها ومدى الحاجة إليه

ارنة بين القيمة المتولدة منها، وبين تكلفة أداء هذه األنشطة، وفي هذا اإلطار يمكـن القـول أن   والمق
  .سلسلة القيمة النموذجية تمثل مرجعاً ألهداف العمليات التشغيلية وكذلك لمؤشراتها

  –:Learning and Growth Perspectiveمجال االبتكار والتعلم والنمو   -
ـتمرارها فـي   يعتبر مجال االبتكار وال تعلم  أحد محددات نجاح الوحدات االقتصادية واس

ـار   المنافسة، حيث يعتمد في األساس على قدرات ومهارات العاملين على اإلبداع والتطوير واالبتك
إلى  اقتناء تقنيات إنتاج مستحدثة وتكنولوجيا متطورة ذات كفاءة عالية، بهدف الوصولإلى  باإلضافة

ابتكارات متجددة لتحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية وتقصير زمن اإلنتاج وتخفيض معدالت العيـوب  
ـام مختلفـة    ويتطلب ذلك بذل جهود إضافية في تعليم وتدريب العاملين وزيادة مشاركتهم للقيام بمه
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الموقف ومتكاملة بما يحقق مرونة أكبر في اإلنتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة، ومن تم تحسين 
  )17(.التنافسي للوحدة االقتصادية

  -:Environminlal Perspectiveالمجال البيئي * 
عالمية أبرزها مـؤتمر  ولقد زاد االهتمام البيئي في األونة األخيرة في صور عديدة محلية 

الذي استهدف ضرورة التزام الوحدات االقتصادية بتطبيـق   1992التنمية والبيئة في البرازيل سنة 
ـا قـد تلحقـه بالبيئـة      نظم إدارة وحماية البيئة، حيث تقع المسؤولية على عاتق هذه الوحدات عم

  .)18(المحيطة من أضرار، بسبب ممارستها ألنشطتها
وال شك إن إدخال المعلومات البيئية في نظم تقييم األداء يعطـي صـورة أكثـر    

خالل تحقيق وفـورات  شمولية عن وضع الوحدات مستقبالً، ويحقق تحسناً في األداء من 
في التكاليف، ولذا فإنه من األهمية بمكان بناء اعتقاد قوى بأن تحسين األداء البيئي يساعد 

  .على تحقيق النمو االقتصادي، مما يؤكد العالقة السببية بين المؤشرات البيئية والتكاليف

  :الدراسة الميدانية
ري ومـوظفي اإلدارات الماليـة   يتكون مجتمع الدراسة من مدي:تحديد مجتمع الدراسة * 

 .وإدارة المراجعة الداخلية وإدارات اإلنتاج
نظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة وتعذر القيام بالمسح الشامل، فقـد تـم   :عينة الدراسة * 

  -:تحديد حجم العينة االمثل من خالل الصيغة االحصائية التالية 
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N :حجم المجتمع.      n :حجم العينة األمثل.  
d : مقدار الخطأ.     S :االنحراف المعياري للمجتمع.     

2
1 
Z:   



 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ المهدي مفتاح السريتي. أ

 

  
  م2013 -المجلد الثالث  -العدد الخامس عشر –المجلة الجامعة   - 199 -

  
  

 
 
  

 

مفـردة وذلـك للحصـول علـي نتـائج       79وقد وجد ان حجم العينة اليقل عن 
حيث بلغـت  ، العشوائية في التوزيع وعند توزيع استمارات االستبانة راعي الباحث ،جيدة

وقد استخدم الباحـث   86استمارة والقابل منها للتحليل  120استمارات االستبانة الموزعة 
  .هذا الحجم كعينة للدراسة وذلك القترابه من حجم العينة االمثل

  :تنفيذ الدراسة الميدانية * 
عينة البحث وعدد يوضح عدد استمارات االستبانة الموزعة على ) 1(الجدول رقم 

االستمارات المستلمة التي تمت اإلجابة عليها ويمكن االعتماد عليها، وعـدد االسـتمارات   
%) 71.67(التي أجري عليها التحليل، وبهذا تكون نسبة الـردود   ،التي لم يتم الرد عليها

  .وهي نسبة كافية في مثل هذه الدراسات
  توزيع استمارات االستبيان   )1(جدول رقم 

 مجمــــوعال
 البيــــــــــان

 العـدد %

 عدد استمارات االستبانة الموزعة  120 % 100

 عدد استمارات االستبانة المستلمة  97 80.8%

 عدد استمارات االستبانة المستلمة ويمكن االعتماد عليها  86 71.6%

 عدد استمارات االستبانة المستلمة وال يمكن االعتماد عليها  11 9.17%

 عدد استمارات االستبانة التي لم يتم الرد عليها  23 19.1%

 عدد استمارات االستبانة التي أجري عليها التحليل  86 71.6%

  :أساليب معالجة وتحليل البيانات *  
   :تطلب تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة استخدام األساليب اإلحصائية التالية

  .وذلك لترتيب العناصر والعبارات طبقا ألهميتها استخدام الوسط الحسابي المرجح -
  One-Sample T-Testللعينة الواحدة  Test(T)اختبار  -

  Analysis of varianceتحليل التباين  -
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  :تحليل فروض الدراسة*  
من خالل استخدام األساليب اإلحصائية فقد أمكن للباحث تحليل فروض الدراسة علـى  

  :النحو التالى

  :الفرعي األولاختبار الفرض * 
يعتقد المديرون في القطاع الصناعي الليبي أن إدارة أي شركة في البيئة المعاصـرة  

  .تسعى لتحقيق مجموعة من األهداف وليس هدف وحيد أيا كان نظام اإلنتاج المستخدم
  )2(جدول رقم 

  نتائج التحليل اإلحصائي للفرض األول
االختالف طبقا 
 tقيمة  لنوع الصناعة

 الجدولية

إحصاءة 
االختبار 

t 

الفرضية 
 البديلة

الفرضية 
 الصفرية

 الترتيب
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الموافقة

 العناصر
رقم 
مستوى  العنصر

 المعنوية

إحصاءة 
االختبار 

f 
0.947 0.51 

2.83
  

16.75 

المتوسط 
 >

4.0
  

المتوسط 
 =

4.0
 

 1/1 البقاء واالستمرار 4.77 0.42 27.3 1

 1/2 توفير السلع والخدمات األساسية 4.50 0.53 25.8 6 8.82 0.94 0.532

 1/3 توظيف عمالة وطنية وتدريبها 4.31 0.57 24.9 10 5.03 1.45 0.139

 1/4 الربحية 4.62 0.54 26.5 2 8.47 1.24 0.256

 1/5 النمو وامتالك حصة في السوق 4.39 0.65 25.2 8 5.59 0.97 0.499

 1/6 زيادة المبيعات 4.57 0.62 26.2 3 8.47 0.84 0.649

 1/7 رضاء العمالء 4.43 0.66 25.3 7 6.04 0.66 0.839

 1/8 زيادة اإلنتاج 4.57 0.54 26.2 4 9.73 0.47 0.962

 1/9 احتالل مركز تنافسي 4.37 0.77 25.06 9 4.49 0.71 0.790

 1/10 استيعاب التقنية المطلوبة 4.15 23.8 0.86 12 1.63 0.69 0.806

 1/11 للخارجالتصدير  2.90 1.04 16.7 15 - 9.78 1.59 0.089

 1/12 المسؤولية االجتماعية 3.61 0.87 20.7 14 - 4.09 1.05 0.417

 1/13 االستفادة من أقصى حجم للطاقة 4.24 0.70 24.3 11 3.23 0.61 0.883

 1/14 تخفيض التكلفة ألدنى حد ممكن 4.57 0.60 26.2 5 8.74 1.60 0.085

 1/15 توفير خدمات للبيئة 3.68 0.91 21.1 13 - 3.20 1.60 0.85
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تحقيقهـا  إلـى   أن أهم األهداف التي تسـعى ) 2( يتضح من الجدول السابق رقم 
يليـه  ) 27.3(الشركات هدف البقاء واالستمرار حيث نالحظ أن قيمة المتوسط المـرجح  

ثم زيادة المبيعات وزيادة اإلنتاج وتخفيض التكلفة ألدنى حد ممكـن  ) 26.5(هدف الربحية 
ممـا يعنـي أن تلـك    ) 2.90(وأن أقل تلك األهداف أهمية هو التصدير للخارج ) 26.2(

الشركات الصناعية تعاني من إرتفاع في تكاليف اإلنتاج وانخفاض جودة المنتجات األمـر  
  .الذي يحد من مقدرتها على المنافسة في األسواق الخارجية

تحقيـق  إلـى   تسـعى  والختبار الفرضية الصفرية والتى تنص علـى أن الشـركات  
مجموعة من األهداف مهما كان نظام االنتاج المستخذم مقابل الفرضـية البديلـة حـول كـل     

والجدول  السابق يبين أن قيمة االختبار المحسوبة أكبر من قيمة  tالعناصر تم استخدام اختبار 
t  قبـول إلـى   ممـا يشـير   0.01ومستوى معنوية  86عند حجم العينة ) -  2.38(الجدولية 

الجدوليـة   tتحقيق هذه األهداف باسـتثناء قيمـة   إلى  الفرضية الصفرية بأن الشركات تسعى
 t، حيث أن قيمة االختبار المحسوبة أقل مـن قيمـة    11/1،  12/1،  15/1المقابلة للعناصر 

تحقيـق هـذه   إلـى   قبول الفرضية البديلة وهي أن الشركات ال تسعىإلى  الجدولية مما يشير
  .األهداف

وباستخدام تحليل التباين لمعرفة مدى وجود فروقات معنوية بين آراء الشـركات  
باختالف نوع الصناعة حول درجة الموافقة المعطاة لهـذه األهـداف، يتضـح أن قيمـة     

، 0.01المحسوبة عند مستوى معنوية  fلكل العناصر أقل من قيمة ) f(االختبار المحسوبة 
مما يدل على أن اختالف نوع الصناعة لم يؤثر على درجـة الموافقـة المعطـاة لتحقـق     

  .الدراسةفي  األهداف من قبل المشاركين
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  :اختبار الفرض الفرعي الثاني
  "يجب توافر مجموعة من الخصائص في نظام تقييم األداء في بيئة التصنيع الحديثة"

  )3(رقم  جدول   
  نتائج التحليل االحصائى للفرض االثانى

االختالف طبقا لنوع 
 tقيمة  الصناعة

 الجدولية

إحصاءة 
االختبار 

t 

الفرضية 
 البديلة

الفرضية 
 الصفرية

 الترتيب
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الموافقة

 رقم العنصر العناصر
مستوى 
 المعنوية

إحصاءة 
 fاالختبار 

0.22 2.0 

2.83
  

9.03 

المتوسط 
 >

4.0
  

المتوسط 
 =

4.0
  

 2/1 االرتباط باالستراتيجيات واألهداف 4.51 25.9 0.53 1

 2/2 مرونة مؤشرات األداء 4.24 24.3 0.46 5 4.94 1.03 0.438

0.340 1.14 7.47 3 0.52 25.3 4.41 
تأكيد المؤشرات على مفاهيم 
 التحسين والتطوير المستمر

2/3 

0.442 1.03 8.42 2 0.53 25.7 4.47 
استخدام مؤشرات مالية وغير 

 مالية
2/4 

 2/5 التوقيت في التقرير عن النتائج 4.33 24.9 0.52 4 5.98 1.18 0.306

0.910 0.57 1.35 6 0.56 23.4 4.08 
استخدام  البساطة والسهولة في
 المؤشرات

2/6 

  
حد ما بين هـذه  إلى  أن ترتيب األهمية يعتبر متقارب) 3(يتضح من الجدول رقم 

الخصائص، األمر الذي يعطي ضرورة ملحة لتوافرها في نظم تقييم األداء، ويؤيـد ذلـك   
  :التحليل التالي المتعلق بكل عنصر على حده

  :االرتباط باالستراتيجيات واألهداف : أوال 
أن الوحدات  تعمـل فـي   إلى  ترجع أهمية ارتباط مؤشرات األداء باالستراتيجيات،  

بيئة ديناميكية ، تتغيرفيها االستراتيجيات مع مرور الزمن، وهي صفة أساسية تتصف بهـا  
ـتراتيجيات  .بيئة التصنيع الحديثة فـي   والختبار الفرضية الصفرية بضرورة ارتباط األهـداف باالس

عنـد  ) -  2.38(الجدولية   tأكبر من قيمة ) 9.03(، يتضح أن قيمة االختبار المحسوبة  نظم تقييم األداء
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ـفرية المتعلقـة بضـرورة      0.01ومستوى معنوية  86حجم العينة  ـية الص مما يدل على قبول الفرض
  .ارتباط مؤشرات تقييم األداء باالستراتيجيات واألهداف

  :مرونة مؤشرات تقييم األداء : ثانيا 
يرات التي استحدثتها فلسفة التصنيع الحديثة ألزمت على مؤشـرات تقيـيم   إن التغ

الختبـار  ) 3(البيانات الواردة بالجدول رقـم  إلى  األداء أن تواكب هذه التغيرات، وبالنظر
اكبـر  ) 4.94(الفرضية الصفرية مقابل الفرضية البديلة يتضح أن قيمة االختبار المحسوبة 

قبول الفرضية الصفرية بخصوص ضرورة إلى  مما يشير )- 2.38(الجدولية  tمن قيمة 
  .توافر خاصية المرونة

  :تأكيد مؤشرات تقييم األداء على مفاهيم التحسين والتطوير المستمر : ثالثا 
كيد مؤشـرات تقيـيم األداء علـى مفـاهيم التحسـين      الختبار الفرضية الصفرية بتأ

يتضـح أن  ) 3(بيانات الجدول إلى  خالل الرجوعمقابل الفرضية البديلة ومن والتطوير المستمر 
مما يـدل علـى قبـول    ) -  2.38(الجدولية  tوهي أكبر من قيمة ) 7.47(قيمة االختبار المحسوبة 

ـتمر   الفرضية الصفرية بخصوص تأكيد مؤشرات تقييم األداء على مفاهيم التحسين والتطوير المس
  .ورفض الفرضية البديلة

  :مالية وغير مالية استخدام مؤشرات : رابعاً 
ـاركين علـى مؤشـرات     يجب أن يشتمل النظام المحاسبي لتقييم األداء حسب رأي المش

ترتبط بإدارة وتسيير األنشطة التشغيلية، ومؤشرات مالية تكون بمثابة ترجمـة  " غير مالية " تشغيلية 
فـي   الية وغير ماليـة مالية لنتائج التقييم التشغيلي، والختبار الفرضية الصفريةالستخذام مؤشرات م

 tاكبر من قيمـة  ) 8.42(نظم تقييم األداء مقابل الفرضية البديلة يتضح أن قيمة االختبار المحسوبة 
مما يدل على قبول الفرضية الصفرية بشأن الموافقة على أن استخدام مؤشرات ) -  2.38(الجدولية 

  .ألداءمالية وغير مالية أهم الخصائص الواجب توافرها في نظم تقييم ا
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  :التوقيت في التقرير عن النتائج : خامسا 
من متطلبات فعالية ونجاح نظام تقييم األداء في رأي المشاركين توفر معلومـات  
التغذية العكسية في الوقت المناسب وبصورة منتظمة ومستمرة، األمر الذي ينعكس إيجابـاً  

البيانـات  إلـى   الل الرجوعومن خلمعرفة مدى النجاح في تنفيذ االستراتيجيات واألهداف،
الوقـت  فـي   الختبار الفرضية الصفرية بأهمية توفير المعلومـات ) 3( الواردة بالجدول رقم 

الختبـار الفرضـية   ) 5.98(المناسب مقابل الفرضية البديلة يتضح أن قيمة االختبار المحسوبة 
مما يدل على قبول الفرضـية الصـفرية بشـان    ) -  2.38(الجدولية  tالصفرية أكبر من قيمة 

  .اعتبار التوقيت في التقرير عن النتائج أحد الخصائص الواجب توافرها في نظم تقييم األداء

  :البساطة والسهولة في استخدام مؤشرات تقييم األداء : سادسا 
ختبـار صـحة   تحتل هذه الخاصية المرتبة األخيرة وفقا للمتوسط المـرجح، وال 

الفرضية الصفرية بخصوص بساطة وسهولة اسـتخذام مؤشـرات تقيـيم األداء مقابـل     
الجدولية ممـا   tاكبر من قيمة ) 1.35(الفرضية البديلة يتضح أن قيمة االختبار المحسوبة 

قبول الفرضية الصفرية بشأن اعتبار البساطة والسهولة في استخدام المؤشـرات  إلى  يشير
  .اجب توافرها في نظم تقييم األداءأحد الخصائص الو

وباستخدام تحليل التباين لجميع العناصر المتعلقة بخصائص مؤشرات تقيـيم األداء  
لمعرفة مدى وجود اختالفات بين أراء الشركات حول درجـة الموافقـة المعطـاة لهـذه     

ـ  Fالعناصر باختالف نوع الصناعة، يتضح أن قيمة االختبار المحسوبة  ل لكل العناصر أق
، مما يدل على أن اخـتالف نـوع   0.01عند مستوى معنوية ) 2.24(الجدولية  fمن قيمة 

فـي   الصناعة لم يؤثر على درجة الموافقة المعطاة لهذه الخصائص من قبل المشـاركين 
  .الدراسة
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  :اختبار الفرض الفرعي الثالث* 
ط وإنما يجـب  ال يمكن في بيئة التصنيع الليبية االعتماد على المؤشرات المالية فق"

االعتماد على المؤشرات غير المالية بجانب المؤشرات الماليـة لتقيـيم األداء، بحيـث    
  "يعكس كل منها أحد خواص األداء

  )4(جدول رقم 
  نتائج التحليل االحصائى للفرض الثالث

االختالف طبقا لنوع 
 tقيمة  الصناعة

 الجدولية
إحصاءة 
 tاالختبار 

الفرضية 
 البديلة

الفرضية 
 الصفرية

 الترتيب
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الموافقة

 العناصر
رقم 
مستوى  العنصر

 المعنوية
إحصاءة 
 fاالختبار 

0.327 1.15 

2.83
 

0.27 

المتوسط 
 >

4.0
 

المتوسط 
 =

4.0
 

 3/1 الموازنات التخطيطية 4.02 0.78 23.07 7

 3/2 التكاليف المعيارية 4.08 0.65 23.4 6 1.15 1.43 0.148

0.006 2.34 2.10 5 23.7 0.62 4.13 
العالقة بين التكاليف 
 واإليرادات واألرباح

3/3 

 3/4 إجمالي حجم اإلنتاج 3.97 0.78 22.8 9 0.28 1.97 0.024

 3/5 إجمالي قيمة اإلنتاج 3.90 0.77 22.5 10 1.11 1.75 0.052

 3/6 إجمالي حجم المبيعات 4.00 0.85 22.9 8 000 1.51 0.114

 3/7 إجمالي قيمة المبيعات 4.15 0.73 23.8 4 1.93 0.86 0.621

 3/8 اإلنتاجية 4.44 0.54 25.50 3 7.52 0.78 0.720

 3/9 صافي الربح 4.45 0.55 25.5 2 7.71 1.07 0.404

0.533 0.94 7.69 1 25.7 0.59 4.48 
معدل العائد على 

 االستثمار
3/10 

 3/11 الدخل المتبقي 3.36 0.78 19.3 12 - 7.60 1.71 0.060

األداء معـدل العائـد علـى     أن أهم مؤشرات تقيـيم ) 4(يتضح من الجدول رقم 
وان أقل تلك المؤشرات ) 25.4(ثم االنتاجية ) 25.5(يليه صافي الربح ) 25.7(االستثمار 

  .)19.3(أهمية مؤشر الدخل المتبقي 
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اتفاق نتائج الدراسة التطبيقية مع الدراسة النظريـة والتـي   إلى  وهنا يشير الباحث
أنه يشجع المديرين علـى قبـول   -ي في أوضحت انه وعلى الرغم من مزايا الدخل المتبق

استثمارات مربحة يمكن أن تكون مرفوضة لو تم تقييمها على أساس معدل العائـد علـى   
الختبـار الفرضـية الصـفرية    ) 4(البيانات الواردة بالجدول رقم إلى  وبالنظر.االستثمار

ابـل الفرضـية   بضرورة االعتماد على المؤشرات المالية وغير المالية عند تقييم األداء مق
لكـل  ) - 2.38(الجدوليـة   tالبديلة يتضح ان قيمة االختبار المحسوبة اكبر مـن قيمـة   

العناصر، مما يعني قبول الفرضية الصفرية بفعالية استخدام هذه المؤشرات، ماعدا مؤشر 
 tوهي أقـل مـن قيمـة    ) - t )7.60الدخل المتبقي حيث بلغت قيمة االختبار المحسوبة 

األمر الذي يدل على رفض الفرضية الصفرية المتعلقة بهـذا العنصـر   )  2.38(الجدولية 
  .وقبول الفرضية البديلة بعدم استخدام هذا المؤشر في تقييم األداء

 وباستخدام تحليل التباين لمعرفة مدى وجود فروقات معنوية بين أراء المشـاركين 
الدراسة  حول هذه المؤشرات باختالف نوع الصـناعة، يتضـح ان قيمـة االختبـار     في 

لكـل العناصـر    0.01عند مستوى معنوية ) 2.24(الجدولية  fأقل من قيمة  fالمحسوبة  
مما يدل على عدم وجود فروقات معنوية بين أراء الشركات حول درجة الموافقة المعطـاة  

ين التكاليف واإليرادات واألرباح، حيـث بلغـت قيمـة    لهذه المؤشرات، باستثناء العالقة ب
الجدوليـة   fوهي أكبر من قيمة  0.006عند مستوى معنوية ) f )2.34االختبار المحسوبة 

مما يدل على وجـود فروقـات معنويـة بـين آراء      0.01عند مستوى معنوية ) 2.24(
تكاليف واإليـرادات  الشركات حول درجة الموافقة المعطاة الستخدام مؤشر العالقة بين ال

  .واألرباح
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  )5(جدول رقم 
  نتائج التحليل االحصائى للفرض الثالث

الختالف طبقا لنوع 
 tقيمة  الصناعة

 الجدولية

إحصاءة 
االختبار 

t 

الفرضية 
 البديلة

الفرضية 
 الصفرية

 الترتيب
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الموافقة

 العناصر
رقم 
مستوى  العنصر

 المعنوية

إحصاءة 
 fاالختبار 

0.281 1.21 2.83 4.90 
المتوسط 

 >
4.0

 

المتوسط 
 =

4.0
 

1 24.6 0.55 4.29 
االعتماد على المؤشرات غير 
 المالية بجانب المؤشرات المالية

4 

الختبار الفرضية الصفرية بخصوص االعتماد على المؤشرات غير المالية بجانب 
البديلة ومن خالل بيانات الجدول السابق يتضح  المؤشرات المالية مقابل الفرضية الصفرية

الجدولية مما يدل على قبـول   tاكبر من قيمة ) t) (4.90(لنا أن قيمة االختبار المحسوبة 
وباستخدام تحليل التباين لمعرفة مدى وجود فروقات معنوية بـين أراء  ،الفرضية الصفرية

المؤشـرات غيـر الماليـة    الشركات باختالف نوع الصناعة حول ضرورة االعتماد على 
عند مستوى معنوية ) f )1.21بجانب المؤشرات المالية يتضح أن قيمة االختبار المحسوبة 

مما يدل علـى عـدم    0.01عند مستوى معنوية ) 2.24(الجدولية  fأقل من قيمة  0.281
  .وجود فروقات معنوية بين أراء الشركات الليبية

  :اختبار الفرض الفرعي الرابع* 
االعتماد على المؤشرات غير المالية في البيئة الليبية بجانـب المؤشـرات   إن " 

المالية يحقق فعالية عملية تقييم األداء ومن تم يسـاعد علـى ترشـيد عمليـة اتخـاذ      
  ".القرارات
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   )6(جدول رقم 
  للفرض الرابع ينتائج التحليل االحصائ

االختالف طبقا 
 tقيمة  لنوع الصناعة

 الجدولية

إحصاءة 
االختبار 

t 

الفرضية 
 البديلة

الفرضية 
 الصفرية

 الترتيب
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الموافقة

 العناصر
رقم 
مستوى  العنصر

 المعنوية

إحصاءة 
االختبار 

f 
    

2.83
  

  
المتوسط 

 >
4.0

  

المتوسط 
 =

4.0
  

 :المؤشرات المرتبطة بالجودة : 5/1

0.276 1.21 3.95 3 24.3 0.57 4.24 
عدد الوحدات المعيبة كنسبة 
 من إجمالي الوحدات المباعة

5/1/1 

0.615 0.87 3.82 4 24.3 0.59 4.24 
عدد الشكاوي المقدمة من 

 العمالء
5/1/2 

 5/1/3 التسليم في الوقت المحدد 4.43 0.62 25.4 2 6.40 0.36 0.991

0.302 1.18 0.66 6 23.2 0.65 4.04 
نسبة اإلنتاج السليم من المرة 

 إجمالي اإلنتاجإلى  األولى
5/1/4 

0.302 1.18 
1.53 
- 9 22.3 0.63 3.89 

إلى  نسبة اإلنتاج الذي يحتاج
 إصالحإعادة 

5/1/5 

 5/1/6 معدالت اإلنتاج المعيب 4.08 0.51 23.4 5 1.47 0.54 0.930

 مؤشرات األداء المرتبطة بالوقت   5/2   

 5/2/1 وقت االنجاز الكلي 4.04 0.73 23.2 4 0.59 0.94 0.536

 5/2/2 كفاءة دورة التصنيع 4.39 0.58 25.9 1 6.33 0.59 0.894

0.671 0.82 2.58 3 23.8 0.54 4.15 
الوقت المنقضي في اعداد 

 وتجهيز اآلالت
5/2/3 

 5/2/4 معدل توقف اآلالت 4.16 0.61 23.9 2 2.47 0.60 0889

 5/3 مؤشرات المرونة   

 5/3/1 قصر وقت االنجاز الكلي 4.15 0.54 23.8 1 2.58 0.85 0.642

0.286 1.20 0.73 3 23.2 0.59 4.04 
المقدرة على تغيير المزيج 

 االنتاجي بسرعة
5/3/2 

0.923 0.55 1.41 2 23.4 0.54 4.08 
المقدرة على ادخال منتجات 

 جديدة وبسرعة أكبر
5/3/3 

 مؤشرات المواد الخام والمخلفات          5/4   
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االختالف طبقا 
 tقيمة  لنوع الصناعة

 الجدولية

إحصاءة 
االختبار 

t 

الفرضية 
 البديلة

الفرضية 
 الصفرية

 الترتيب
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الموافقة

 العناصر
رقم 
مستوى  العنصر

 المعنوية

إحصاءة 
االختبار 

f 
 5/4/1 وقت استالم المواد الخام 4.38 0.49 25.1 1 4.74 1.87 0.034

0.469 1.00 3.63 2 24.5 0.55 4.27 
التكلفة إلى  نسبة تكلفة المواد
 الكلية

5/4/2 

0.473 1.00 2.79 4 24.07 0.46 4.13 
تكلفة المخلفات كنسبة من 

 التكلفة الكلية
5/4/3 

 مؤشرات رقابة المخزون             5/5   

0.222 1.29 10.36 1 26.1 0.50 4.56 
ألدنى حد تخفيض المخزون 
 ممكن

5/5/1 

         

0.390 1.08 5.74 3 24.5 0.45 4.28 
معدل دوران المخزون من 

 كل منتج
5/5/2 

 مؤشرات التعلم واالبتكار              5/6   

 5/6/1 عدد المنتجات التي تم تقديمها 4.13 0.50 26.3 1 11.13 0.81 0.687

0.679 0.81 3.52 2 24.0 0.55 4.07 
الوقت الالزم لطرح المنتج 

 الجديد في السوق
5/6/2 

 مؤشرات تخفيض التكلفة              5/7   

0.749 0.75 10.12 1 26.07 0.50 4.55 
استخدام منهج التكلفة 

 المستهدفة
5/7/1 

0.207 1.32 9.22 3 25.8 0.59 4.07 
استخدام مدخل التكلفة على 

 أساس النشاط
5/7/2 

 5/7/3 حصر تكلفة الفاقد والضياع 4.54 0.52 23.4 4 1.72 1.32 0.206

 استخدام المقاييس المرجعية                 5/8   

0.590 0.89 6.76 1 25.5 0.61 4.44 
مقارنة أداء الوحدة بأداء 

 الوحدات المماثلة داخل  ليبيا
5/8/1 

0.370 1.10 
1.71 
- 2 21.3 0.94 3.83 

مقارنة أداء الوحدة بأداء 
 الوحدات العالمية

5/8/2 
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الختبار الفرضية الصفرية والتى تنص على أن االعتماد على المؤشرات الماليـة  
ترشيد اتخاذ القرارات مقابـل  في  والمؤشرات غير المالية يحقق فعالية تقييم األداء ويساعد

وفيما يتعلق بالمؤشـرات  ) 6(الواردة بالجدول رقم البيانات إلى  وبالنظر، الفرضية البديلة 
المرتبطة بالجودة والوقت و المرونة و تخفيض التكلفة وغيرها يتضح أن قيمـة االختبـار   

الجدولية لكافة العناصر مما يدل على قبول الفرضية الصـفرية   tأكبر من قيمة  tالمحسوبة
  .اتخاذ القرارات بشأن تحقيق هذه المؤشرات فعالية تقييم األداء وترشيد

وباستخدام تحليل التباين لمعرفة مدى وجود فروقات معنوية بين آراء الشـركات  
باختالف نوع الصناعة حول تحقيق المؤشرات المالية وغير المالية فعاليـة تقيـيم األداء   

الجدولية عنـد  fأقل من قيمة  fوترشيد اتخاذ القرارات يتضح أن قيمة االختبار المحسوبة 
  .مما يدل على عدم وجود فروقات معنوية 0.01عنوية مستوى م

وفي ختام هذا التحليل للعناصر المتعلقة بمدى مناسبة المؤشرات الماليـة وغيـر   
أن إلـى   المالية لتحقيق فعالية عملية تقييم األداء وترشيد اتخذا القرارات، يخلص الباحـث 

ة وما يدعم ذلك هو إدراك جميع التحليالت التي أجريت قد أظهرت قبول الفرضية الصفري
الدراسة على مناسبة هذه المؤشرات مع اختالف نوع الصناعة التـي  في  جميع المشاركين

  .تنتمي إليها
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  :اختبار الفرض الفرعي الخامس* 
توجد مجموعة من المعوقات تحول دون االعتمـاد علـى مؤشـرات تقيـيم األداء     "

  ".الصناعي الليبيالمستخدمة في البيئة الحديثة في الواقع 
  )7(جدول رقم 

  نتائج التحليل االحصائى للفرض الخامس
االختالف طبقا 
 tقيمة  لنوع الصناعة

 الجدولية

إحصاءة 
االختبار 

t 

الفرضية 
 البديلة

الفرضية 
 الصفرية

 الترتيب
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الموافقة

 العناصر
رقم 
مستوى  العنصر

 المعنوية

إحصاءة 
االختبار 

f 

0.832 0.67 

2.83
  

5.30 

المتوسط 
 >

4.0
  

المتوسط 
 =

4.0
  

1 25.07 0.65 4.37 
التركيز على الجوانب المالية 

 وإغفال الجوانب التشغيلية
6/1 

0.356 1.12 0.12 7 22.9 0.87 3.99 
لتقييم عدم توافر معايير صحيحة 

 األداء
6/2 

0.196 1.33 2.75 - 11 21.3 0.98 3.71 
صعوبة قياس وتحديد معايير 

 األداء
6/3 

0.458 1.01 1.40 - 9 22.1 0.92 3.86 
عدم مشاركة العاملين في وضع 

 معايير تقييم األداء
6/4 

0.068 

1.67
 

3.87 - 13 20.3 1.11 3.53 
عدم اقتناع المسؤولين بضرورة 
االستعانة باألساليب الحديثة في 

 االنتاج

6/5 

0.436 1.03 3.15 - 12 21.1 0.92 3.69 
طول الفترة الالزمة لتطوير نظام 

 تقييم األداء
6/6 

 6/7 نقص الكوادر المؤهلة 4.17 0.74 23.9 4 2.19 1.40 0.159

 6/8 عدم توافر قاعدة بيانات 4.20 0.73 24.07 3 2.50 1.05 0.416

 6/9 ارتفاع التكاليف 3.94 1.06 22.6 8 - 0.51 1.23 0.264

أن من أهم المعوقات التي تحـول دون االعتمـادعلى   ) 7(يتضح من الجدول رقم 
مؤشرات تقييم األداء في الواقع الصناعي الليبي التركيز على الجوانـب الماليـة واغفـال    

ثم نقـص الكـوادر   ) 24.07(يليه عدم توافر قاعدة بيانات ) 25.07(الجوانب غير المالية 
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ية عدم اقتناع المسؤولين بضرورة االسـتعانة باألسـاليب   ، وأن أقلها أهم)23.9(المؤهلة 
  ).21.1(ثم طول الفترة الالزمة لتطوير نظام تقييم األداء ) 20.3(الحديثة في اإلنتاج 

والختبار الفرضية الصفرية حول وجود معوقـات تحـول دون االعتمـاد علـى     
مؤشرات تقييم األداء المستخدمة في بيئة التصنيع الحديثة مقابل الفرضية البديلـة ، ومـن   

أكبـر مـن    tيتضح أن قيمة االختبار المحسوبة ) 7(خالل البيانات الواردة بالجدول رقم 
إلـى   مما يشـير  0.01ومستوى معنوية  86العينة  عند حجم) - 2.38(الجدولية  tقيمة 

صعوبة قياس وتحديد معـايير  ( 6/5المقابلة للعناصر  tقبول جميع العناصر باستثناء قيمة 
و )عدم اقتناع المسؤولين بضرورة االستعانة باألساليب الحديثة في االنتاج ( 6/9و) األداء

 t، حيث أن قيمة االختبار المحسوبة )ءطول الفترة الالزمة لتطوير نظام تقييم األدا( 6/10
رفـض الفرضـية الصـفرية وقبـول     إلى  مما يشير) - 2.38(الجدولية  tأقل من قيمة 

الفرضية البديلة بأن هذه العناصر ال تشكل معوقات تحـول دون االعتمـاد علـى هـذه     
  .المؤشرات

شـاركين  وباستخدام تحليل التباين لمعرفة مدى وجود فروقات معنوية بين آراء الم
الدراسة  باختالف نوع الصناعة حول وجود معوقـات تحـول دون االعتمـاد علـى      يف

مؤشرات تقييم األداء المستخدمة في بيئة التصنيع الحديثـة، يتضـح أن قيمـة االختبـار     
مما يدل على عدم وجود فروقـات معنويـة،   ) 2.24(الجدولية  fأقل من قيمة  fالمحسوبة 

  .لصناعة لم يؤثر على درجة الموافقة لوجود هذه المعوقاتوهذا يعني أن اختالف نوع ا
لذلك يتم قبول الفرض بوجود مجموعة من المعوقات تحول دون االعتمـاد علـى   

  .مؤشرات تقييم األداء المستخدمة في بيئة التصنيع الحديثة في الواقع الصناعي الليبي
بـار صـحة   من خالل العرض السابق، وعلى ضوء التحليالت التي أجريت الخت

الفروض الفرعية والمتعلقة بالفرض الرئيسي يتضح أن نتائج التحليل قد أظهـرت قبـول   
  :الفروض الفرعية، مما يدل على 

إمكانية لتطبيق مؤشرات تقييم األداء المستخدمة في بيئة التصنيع الحديثة في  "
  "البيئة الليبية

  .مع االعتراف بوجود مجموعة من المعوقات التي تواجه ذلك
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  :نتائج البحث
الهدف الرئيس من هذا البحث هو دراسة إمكانيـة االعتمـاد علـى المؤشـرات     
المستخدمة في بيئة التصنيع الحديثة في البيئة الليبية، وذلك من خالل تحقيق مجموعة مـن  

مجموعـة مـن النتـائج يمكـن     إلى  األهداف الفرعية، ولتحقيق هذه األهداف تم التوصل
  :النحو التالي  عرضها بصورة موجزة على

تحقيق العديد من األهداف ويحتل هدف البقاء إلى  تهدف الوحدات الصناعية الليبية - 1
واالستمرار أولوية هذه األهداف، ويرى الباحث أن احتالل هذا الهـدف للمرتبـة   

 .األولى يأتي تمشيا مع فرض استمرارية الوحدة االقتصادية

تحقيقهـا الشـركات   إلى  ال تسعى يعتبر هدف التصدير للخارج من األهداف التي - 2
انخفاض جودة المنتجات وارتفاع التكاليف، إلى  الصناعية، ويرجع السبب في ذلك
 ".غير المالية"وعدم االهتمام بالنواحي التشغيلية 

ترتب على تطور بيئة التصنيع وعدم مالءمة نظم تقييم األداء الحالية أن ظهـرت   - 3
ييم األداء في البيئة الليبيـة، يقـوم هـذا    وجود إطار يصلح في ظله تقإلى  الحاجة

اإلطار على استخدام مجموعة من المؤشرات يتم تحديـدها علـى ضـوء تـوفر     
 :مجموعة من الخصائص أهمها

  .االرتباط باألهداف واالستراتيجيات -
 .استخدام مؤشرات مالية وغير مالية -

  .تأكيد مؤشرات تقييم األداء على مفاهيم التحسين والتطوير المستمر -

 .مرونة مؤشرات األداء -

 .التوقيت في التقرير عن النتائج -

 .البساطة والسهولة في استخدام المؤشرات -

تقيـيم أداء الشـركات   فـي   مدر الدخل المتبقي إال أنه ال يستخنظرا ألهمية مؤش - 4
الصناعية الليبية، ويرجع الباحث السبب لعدم وجود معرفة علمية بهذا المؤشر من 

 .نظم تقييم األداءقبل القائمين بوضع 
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الدراسة بأن استخدام المؤشرات غير الماليـة  في  هناك إجماع تام بين المشاركين - 5
بجانب المؤشرات المالية من شأنه أن يحقق فعالية عملية تقيـيم األداء ومـن تـم    

  .يساعد في ترشيد عملية اتخاذ القرارات
ة استخدام منهج التكلفـة  من أهم المؤشرات المتعلقة بتخفيض التكلفة في البيئة الليبي - 6

  .المستهدفة، وحصر تكلفة الفاقد والضياع وتكاليف إصالح الوحدات المعيبـة
من أهم المؤشرات المرتبطة بالوقت في البيئة الليبية هـو كفـاءة دورة التصـنيع     - 7

وكلما اقتربت نسبة كفاءة دورة التصنيع من الواحد الصحيح كلما انخفض الوقـت  
ص والتخزين، األمر الذي يجعل وقـت التشـغيل الفعلـي    الضائع في النقل والفح

  .يساوي وقت اإلنجاز الكلي
تحديد واكتشاف المجـاالت  إلى  يؤدي استخدام المقاييس المرجعية في البيئة الليبية - 8

الحرجة التي تظهر فيها الوحدات أداء غير مرضياً مقارنة باألداء المتميز ألفضل 
  .الشركات المماثلة داخل ليبيا

يتطلب تطبيق المؤشرات المستخدمة في البيئة الليبية تفهما كامال ألهمية التركيـز   - 9
على حد السواء، كما يتطلب توافر " التشغيلية " على الجوانب المالية وغير المالية 

 .كوادر مؤهلة وخبرات تعي أهمية هذه المؤشرات في تطوير وتحسين األداء

  
 : هوامش البحث

إطار مقترح لتقييم األداء االستراتيجي في بيئة اإلنتـاج الحديثـة،    شوقي السيد فودة،) 1( 
   2,1، ص2005المجلة العلمية، جامعة طنطا، 

المجلة العلمية ، "مدخل القياس المتوازن كأداة لتطوير نظم تقييم األداء"،أحمد عبدالملك) 2(
  139ص،  2005،كلية التجارة ، جامعة حلوان ،للبحوث والدراسات االجتماعية 

إطار محاسبي مقترح لقياس وتقييم أداء المشروعات في ظـل  "عادل السيد أبوبكر، ) 3(
رسـالة ماجسـتير   ( "دراسة تطبيقية على القطاع الصناعي الليبي-سياسة الخصخصة

  ).1997غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 
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