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  الدراسةلخص م
  

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إلقـاء الـضوء علـى مـدى إسـتخدام الـشركات الـصناعیة المدرجـة   
مـن تلــك ًا ومعرفـة أیــ المختلفـة،اإلداریــة مجـاالت  الفـي بورصـة فلــسطین ألسـالیب المحاسـبة اإلداریــة فـي

تحدیــــد مـــدى مواكبتهــــا للتطــــورات ، والتقلیدیـــةاألســــالیب الحدیثــــة أم  مــــن بـــین ًاألكثــــر شـــیوعا األســـالیب
المحاســبة أســالیب  رف علــى العوامــل المــؤثرة فــي تطــویرإلــى التعــًالدراســة أیــضا تهــدف كمــا . معاصــرةال

  .مدخل النظریة الشرطیةً وفقا لاإلداریة في الشركات الصناعیة المدرجة في بورصة فلسطین
  

نهج الوصفي التحلیلي من خـالل اإلطـالع علـى ة المـإعتمدت الباحث  ولتحقیق أهداف الدراسة،  
مــا هــو متـــوافر مــن الكتابـــات المحاســبیة ذات العالقـــة بمجــال البحــث، ثـــم إنتقلــت الباحثـــة إلــى الدراســـة 

 على رؤوسـاء قطـاع الـشؤون المالیـة هاالمیدانیة باإلعتماد على إستبانة صممت لهذا الغرض، وتم توزیع
اإلداریـین فـي الـشركات الـصناعیة المدرجـة المـالیین والمحاسـبین  نت والتكالیف والمدیریومدیري الحسابا

ســتخدام األســالیب اإلحــصائیة لتحلیــل إوتــم  ،%)93.8(وبلغــت نــسبة االســتجابة ، فــي بورصــة فلــسطین
  . المستجیبین ردود

   
الـــشركات الـــصناعیة المدرجـــة فـــي بورصـــة أن :ومـــن أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة  
م أسالیب المحاسـبة اإلداریـة فـي المجـاالت المختلفـة مـن التخطـیط والرقابـة وتقیـیم األداء  تستخدفلسطین

ٕواتخـاذ القـرارات بدرجـة كبیـرة، كمـا أن اسـتخدام األســالیب التقلیدیـة للمحاسـبة اإلداریـة مـن قبـل الــشركات 
الیب الحدیثة الصناعیة المدرجة في بورصة فلسطین تبلغ نسبة مرتفعة، في حین أن نسبة استخدام األس

 التأكــد البیئــي وتطبیــق مكمــا بینــت الدراســة أن زیــادة المنافــسة وزیــادة عــد. للمحاســبة اإلداریــة متوســطة
 ى الالمركزیــة تــؤثرعللالمنتجــات واإلتجــاه نحوالهیاكــ تمیزتكنولوجیـا التــصنیع الحدیثــة وتطبیــق إســتراتیجیة

یجیة خفض التكلفة وتغیـرحجم الـشركات ال في حین أن تطبیق إسترات  المحاسبة اإلداریة،أسالیبتطویر 
  . المحاسبة اإلداریة أسالیب تطویر ىیؤثرعل

  

أن تعمل إدارة الشركات المدرجة یجب : ٕوانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات من أهمها  
 وأسالیب المحاسبة اإلداریة ككل، وبما یتواكب مع الفلـسفات  تطویر ممارساتفي بورصة فلسطین على

  ریــة الحدیثــة والتنافــسیة فــي بیئــة األعمــال لمــا لــذلك مــن تــأثیر إیجــابي علــى تحــسین األداء المــالياإلدا
  فـياإلداریـةالمحاسبة أسالیب المؤثرة في تطویر الشرطیة  مراعاة العوامل ضرورةباإلضافة إلى .للشركة

ـــائجإلا خـــالل مـــن وذلـــكالمدرجـــة فـــي بورصـــة فلـــسطین، الـــشركات الـــصناعیة   األبحـــاث ســـتفادة مـــن نت
 وتطویرها وبمـا یحقـق ة قد یساعدها في دقة تصمیم نظمها الرقابیي المجال،األمر الذهذا المحاسبیة في

   .المحاسبي فیها رفع كفاءة العملالتكیف بینها وبین البیئة المحیطة، وذلك بهدف 
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Abstract  
  

The main objective of this study are twofold; (i) to shed light on the extent to 
which  management accounting techniques are being used by the industrial 
companies listed on the Palestinian Stock Exchange, and (ii) to define the widely 
used techniques among the traditional and modern techniques of management 
accounting to cope with contemporary tends in the field. Furthermore, this study 
aims at identifying factors that might affect the development of management 
accounting techniques of industrial companies listed on the Palestinian Stock 
Exchange, based on the contingency theory. 
 

To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical approach has 
been adapted to review the literature, followed by an empirical study based on a 
questionnaire that has been distributed to a sample of representatives from the 
industrial companies listed on the Palestinian Stock Exchange. The sample 
composed of the heads of the financial sector, the accounting managers, costs 
and financial managers and management accountants. The response rate was 
(93%), and the statistical analysis has been carried out to investigate the data 
collected. 
 

Amongst the significant findings of this study are: (i) the industrial companies 
listed on the Palestinian Stock Exchange, to a great extent, are using management 
accounting techniques in the various aspects of management' activities; (ii) the 
rate of using the traditional management accounting methods by the industrial 
companies listed on the Palestinian Stock Exchange is also significant, while the 
percentage of using the modern management accounting is moderate. The study 
also showed that increasing of competitiveness, increasing of the environmental 
uncertainty, the application of modern manufacturing technology, the application 
of a strategy to distinguish the products and the trend towards following  
decentralized structures would affect the development of management 
accounting techniques, while the application of a cost leadership strategy and 
changing of management structure would not affect the development of 
management accounting techniques.                                                                          

           

This study has a set of recommendations, among them are: The management of 
companies listed on the Palestinian Stock Exchange should develop the practices 
and methods of management accounting as a whole in order to cope with the 
philosophies of modern management and competitiveness in the business 
environment, where this has a positive impact on improving the financial 
performance of the company. In addition, there is a need to consider conditional 
factors the affecting the development of management accounting techniques at 
the industrial companies listed on the Palestinian Stock Exchange, through 
utilizing the results of accounting research in this respect, which may help in the 
accuracy of preparing and developing their control systems in order to achieve 
coherence between them and the surrounding environment, to increase the 
efficiency of the accounting work.                                                                              
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  اإلهداء
   أن ُأهدي نتاج هذا الجهد العلمي المتواضعیطیب لي

ً من هم لنا على الدوام سندا ومعیناإلى   هذا غرس یدیكما قد أثمر... والديًَّ
  طریقيیجددون أملي وینیرون ...إلى أخي وأخواتي ومن صحبوني

  تحترق إلضاءة الطریق أمام اآلخرین...ًإلى من جعلوا من أنفسهم شموعا
ًفأخذ بیدي قلبا وقالبا...َّإلى كل إنسان مد لي ید العون ً  

  .ّفلله المنه،وله الحمد الموصول،ومنه سبحانه وتعالى،أرجو التوفيق والقبول



 شكر و تقدیر
 

 و 

  تقدير و شكر
  

على خاتم النبیین وسید الشاكرین المبعوث م سالوالصالة وال .. وأوجبه الشكر الذي فرض هللا الحمد
  .رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه أجمعین

  

   على إنجاز هذه الرسالةهقّه وتعالى الذي أمدني بعونه وتوفیأتوجه بالحمد والشكر هللا سبحان
  

الشكر بوافر ، األستاذ الدكتور حمدي شحدة زعرب منّبعد حمد اهللا العلي القدیر،ومن ثم أتقدم، 
ً جهدا في تقدیم النصح واإلرشاد خالل ُیأللم واإلمتنان، لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة،حیث 

  .أسال اهللا له األجر والثواب، فالدراسة هإتمام هذ
  

لألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة هذه الرسالة،  لكما وأتقدم بالشكر الجزی
  .ٕواثرائها بالمالحظات والتوجیهات القیمة

  

إلى الجامعة اإلسالمیة بطاقمها األكادیمي واإلداري وبخاصة أساتذتي في كلیة كما أتقدم بالشكر 
  .رة لما قدموه لي من مساندة في مسیرتي العلمیةالتجا

  

 رؤوساء قطاع الشؤون المــالیة والمدیرین المالیین ةللساد في الختام، أن أتقدم بالشكر يوال یفوتن
  .عینة الدراسة المیدانیةفي الشركات التي شاركت في ومدیري الحسابات والتكالیف والمحاسبین 

  

ًوأسدى إلي جمیال ..ً لكل من قدم إلي معروفاشكربالأن أتقدم  ،ً أیضايوال یفوتن ّأسأل اهللا العلي ..ّ
ًوأن یجعل عملي هذا مقبوال ونافعا ..القدیر أن یكون جهود هؤالء وخدماتهم في میزان حسناتهم ً.  

  
  

  ّوالفضل والمنة هللا من قبل ومن بعد،،،
   

  
  الباحثة                                               
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  الفصل األول
   للدراسةمالعا اإلطار

 
  :مقدمة 1.1

 امـساهمتهمـن خـالل  امة،ــــــــاسبة بـصورة عـــاسیة للمحـــــأحـد الفـروع األسة ــــــ اإلداریتعد المحاسـبة    
ات ویتجلـــى ذلـــك فـــي ــــا فـــي المنظمـــــــة إلــى تحقیقهـــــاسبــــالمح داف الرئیــسیة التـــي تـــسعىـفــي تحقیـــق األهـــ

ــــ المهمـــة للمـــستفیدین كتـــوفیر المعلومـــات ــــافة ســـواء كـــانوا مـــن داخـــل المنظمــــ ــــمـــن خة أوــــ یحیـــى  (ارجهاــ
                                                            ).:2000160،وآخرون

تقــدیم المــساعدة الالزمــة   فـي، تــساهم المحاســبة اإلداریــة والمتنوعـةفمـن خــالل أســالیبها المتعــددة    
مــن  ،ٕمــن تخطـیط ورقابـة وتقیـیم أداء واتخـاذ القـرارات المختلفـةبمـا یعیـنهم علـى القیـام بوظـائفهم ن مـدیریلل

 الیـومي للبیانـات الناتجـة عـن تـشغیلالعـن طریـق إنتاجها خالل المعلومات التحلیلیة والتفصیلیة التي یتم 
                                               ).Arora,2009:9(مزاولة المنظمة لنشاطها

 حیـث - فمنـذ ظهـور الثـورة الـصناعیة،حاسبة اإلداریة خالل مراحـل زمنیـة عدیـدةالمتطورت لقد     
ًا، شــهد حقــل المحاســبة اإلداریــة تطــورا متنامیــا نتیجــة  ولغایــة یومنــا هــذ-بــرزت أهمیــة المحاســبة اإلداریــة ً

ــــك إلــــخ،......لتطــــور العدیــــد مــــن العوامــــل البیئیــــة والتنظیمیــــة واإلقتــــصادیة والتكنولوجیــــة  إذ ســــاهمت تل
  . المستخدمة من قبل المحاسب اإلداري ألغراض مساعدة العملیة اإلداریةبامل في تطور األسالیالعو

 تتناســب مــع اإلمكانیــات وتبنــي أســالیب حدیثــةاإلداریــة  المحاســبة نظــمر ممــا یتطلــب معــه ضــرورة تطــوی
التـــي تتـــصف  المعلومـــات إحتیاجـــات اإلدارة مــن وتكـــون قــادرة علـــى تلبیـــة ،والظــروف المحیطـــة بالـــشركة

مــن كفــاءة إســتخدام المــوارد المتاحــة فــي بالدقــة والتوقیــت المناســب والمالئمــة والتــي تــساعد فــي التحقــق 
 وضــمان العــصر وراتالمنــشودة علــى الــصورة المرغوبــة بأقــل تكلفــة ممكنــة لمواكبــة تطــ هــدافاألتحقیــق 
 تـــستطیع تقـــدیم منتجـــات  أي للـــشركات التـــي-فـــي وقـــت أصـــبح فیـــه البقـــاء لألفـــضل االســـتمراریةوالبقـــاء 

 ;23: 2011،آخــرونجــودة و(فــة ممكنــةجدیــدة لألســواق فــي أســرع وقــت وبــأعلى جــودة ممكنــة وبأقــل تكل
  ).15: 2000حسین،

  دةالمنظمـــات وظهـــور عـــة فـــي ــــــ اإلداریالمحاســـبةه ـالـــذي تؤدیـــة الـــدور ـأهمیـــالـــرغم مـــن علـــى و     
   .وعـم والنـ الكحیثأخرى من  إلى شركةاوت من ـ یتفاــستخدامهإع ـفإن واقة، ـالیب حدیثـأس

ي فــدم فیــه الــشركات الــصناعیة المدرجــة الــذي تــستخ المــدى تبلــورت فكــرة البحــث عــن هنــاومــن     
المحاســبة اإلداریــة أســالیب  علــى عــن العوامــل التــي تــؤثر والمحاســبة اإلداریــةأســالیب فلــسطین  بورصــة

، حیــث الیــزال ینظـر إلــى أســالیب المحاســبة اإلداریـة علــى أنهــا أدوات تعمــل بـشكل فنــي شــأنها شــأن فیهـا
  .اآلله غیر قابلة للتأثر بالمحیط الخارجي لها
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  : مشكلة الدراسة 1.2
ــــت مــــدى تعــــددت الدراســــا  ــــة للمحاســــبة اإلدااالســــتعانةت التــــي تناول ــــة فــــي  باألســــالیب العلمی ری

إذ كـشفت الـبعض مـن تلـك ، مـساعدة اإلدارة فـي تحقیـق وظائفهـا المتنوعـةمنظمات األعمـال ودورهـا فـي 
 أحــد العوامــل المــسببة لهــذه ، وقــد تبــین أن وجــود فجــوة بــین النظریــة والتطبیــقالدراســات فــي نتائجهــا عــن

 لهــذه األســالیب، وعــادة مــا يالتطــور العلمــ مــسایرةرجــع إلــى أن المــدیرین لیــست لهــم القــدرة فــي  ی،الفجــوة
 تلــك الدراســات وجــود تــرابط وتوافــق بــین نكمــا أظهــر الــبعض اآلخــر مــ . إلــى األســالیب التقلیدیــةیلجــأون

مــــن تعــــدد وعلــــى الـــرغم . األســـالیب القـــدرة لــــدى المهتمــــین بأهمیـــة هــــذه ًالنظریـــة والتطبیــــق نظـــرا لتــــوافر
تـم بـشكل وصـفي یقـدم أسـالیب ها ، إال أن معظمبة اإلداریةالمحاسأسالیب الدراسات السابقة التي تناولت 

أســالیب  علــى المــؤثرة التعــرف علــى العوامــل محاولــةالمحاســبة اإلداریــة المطبقــة فــي الواقــع العملــي دون 
    .المحاسبة اإلداریة

المحاســــبة اإلداریــــة مــــن خــــالل النظریــــة لیب أســــاالتعــــرف علــــى العوامــــل المــــؤثرة علــــى ویمكــــن   
المحاسـبة اإلداریـة قـد أسـالیب  وتـشغیل م علـى تـصمیة الـشرطی النظریـة مفـاهیم تطبیقأنحیث  الشرطیة،

تـــصمیم وتـــشغیل  ى المـــؤثرة علـــةطبیعـــة المتغیـــرات البیئیـــة الـــشرطیعـــرف علـــى أثبــت فعالیـــة كبیـــرة فـــي الت
 ًبأنـة الیوجـد نظـام محاسـبي شـامل یكـون متوافقـاریـة الـشرطیة النظتفتـرض إذ . المحاسبة اإلداریةأسالیب 

المالئـــم یكـــون مـــشروط بمتغیـــرات الظـــروف، ولكـــن النظـــام المحاســـبي مـــع كـــل التنظیمـــات ویالئـــم جمیـــع 
 ومـن ثـم التـصمیم الجیـد للنظـام المحاسـبي یعتمـد علـى مقدرتـه ،البیئة الداخلیة والخارجیة التي یعمل فیهـا

  . ات البیئة الداخلیة والخارجیةعلى التوافق مع متغیر
ً تغیـــرات فـــي البیئـــة الداخلیـــة والخارجیـــة لعمـــل المنـــشآت وفقـــا للنظریـــة الـــشرطیة  أیـــةوالشـــك فـــإن  

المحاسـبة أسـالیب  توفرهـا  التـيالمحاسـبة اإلداریـة ألن المعلومـاتأسـالیب یفترض أنها تؤثر على تطویر 
  . جدیدة التتالءم مع الظروف والمتغیرات التصبحاإلداریة 

  :وبناء على ماسبق یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالیة
 أســـالیب اســـتخدام فلـــسطین فـــي بورصـــةإلـــى أي مـــدى وصـــلت الـــشركات الـــصناعیة المدرجـــة فـــي  .1

 المحاسبة اإلداریة؟
 الــــشركات فــــي المحاســــبة اإلداریــــة  تطــــویر أســـالیبفــــي عوامــــل البیئــــة الخارجیـــة المــــؤثرة هــــيمـــا  .2

 ؟  باإلستعانة بمدخل النظریة الشرطیة فلسطین بورصةدرجة في الصناعیة الم
 فـــي الــــشركات المحاســـبة اإلداریــــةأســــالیب تطـــویر فــــي  عوامــــل البیئـــة الداخلیــــة المـــؤثرة مـــا هـــيو .3

 باإلستعانة بمدخل النظریة الشرطیة ؟  فلسطین بورصةالصناعیة المدرجة في 
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  :  أهمیة الدراسة 1.3
التعـرف علـى طبیعـة المتغیـرات البیئیــة الـشرطیة المـؤثرة علـى تــصمیم  فــي ألهمیـة النظریـة الـشرطیة ًنظـرا

  : لكل منأهمیة خاصةالدراسة نتائج لالمحاسبة اإلداریة، لذلك فإن أسالیب وتشغیل 
 وذلـك   فمـن المؤمـل إسـتفادتهم مـن نتـائج هـذه الدراسـة- وبالتحدید المحاسـبین- الصناعیةالشركات .1

 فـي شـركاتهم، لـضمان تحقیـق (MAT)المحاسبة اإلداریـة أسالیب عند تصمیم  اإلعتبار خذها فيبأ
 . الهدف من تصمیمها ووجودها في الشركات

 والبــاحثین المهتمــین بموضــوع المحاســبة اإلداریـة، فمــن المتوقــع أن تــساهم هــذه الدراســة ناألكـادیمیی .2
ـــدیهم مـــن أجـــل تطـــویر أبحـــاث جدیـــدة فـــي مجـــال النظریـــة الـــ شرطیة فـــي تحفیـــز الجهـــود البحثیـــة ل

للمحاسـبة اإلداریـة تـساهم فـي تعزیــز نتـائج البحـوث الـسابقة أو بحـث جوانــب أخـرى لـم تتطـرق إلیهــا 
 . هذه البحوث

باإلضــافة إلــى الدارســین فــي مجــال المحاســبة، حیــث أن هــذه الدراســة ستــساهم فــي زیــادة معــرفتهم  .3
قلـة مـن تطـرق إلـى واطالعهم على موضوع النظریة الشرطیة في المحاسـبة اإلداریـة، حیـث یالحـظ 

 .  والكتب المنهجیة وخاصة العربیة منهاثهذا الموضوع في األبحا
 

  : أهداف الدراسة 1.4
  :التالیة تحقیق األهداف إلى  الدراسةتسعى هذه

 فلـسطین ألسـالیب المحاسـبة بورصـة الـشركات الـصناعیة المدرجـة فـي سـتخدامإالتعرف على مـدى  .1
ًشــیوعا هــل هــي األســالیب  أي مــن تلــك األســالیب األكثــرفــي المجــاالت المختلفــة، ومعرفــة اإلداریــة 

 .المجال وذلك لتحدید مدى مواكبتها للتطورات الحاصلة في هذا الحدیثة أم التقلیدیة
ــــة  البیئــــة  عوامــــلتحدیــــد .2 ــــشركات المحاســــبة اإلداریــــة (*)أســــالیبتطــــویر  فــــيالمــــؤثرة الخارجی فــــي ال

 . خل النظریة الشرطیة باإلستعانة بمد فلسطین بورصةالصناعیة المدرجة في 
 المحاسـبة اإلداریـة فـي الـشركات الـصناعیة أسـالیبتطـویر  فيالمؤثرة الداخلیة عوامل البیئة  تحدید .3

 . باإلستعانة بمدخل النظریة الشرطیة فلسطین بورصةالمدرجة في 
 

  

  
 

                                                        
لح المناسـب فـي الجملـة طحتى یمكـن وضـع المـص وذلك.  اإلداریةنظم المحاسبة=  المحاسبة اإلداریة أسالیب مصطلح    إستخدمت الباحثة(*)

 . أو الفقرة المناسبة
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 :الدراسةمتغیرات  1.5

  ).1( رقم  بالشكل بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع العالقةیمكن تمثیل
  متغیرات الدراسة )1(رقم شكل 

  

 المتغیرات المستقلة                
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
 

  :فرضیات الدراسة  1.6
تمت صیاغة الفرضیات التالیة، التي سیجرى لتحقیق أهداف هذه الدراسة ولإلجابة عن تساؤالتها       

  : النتائج والتوصیات منها ستخالصٕاو ،ختبارهاإ
 :األولىیة الرئیسیة الفرض -
 بوتطـویر أسـالیین عوامـل البیئـة الخارجیـة  بـ≥0.05α عنـد مـستوى ذات داللة إحـصائیةةعالق توجد"  

 وتتفــرع مــن هــذه الفرضــیة ". فلــسطین بورصــةفــي المحاســبة اإلداریــة فــي الــشركات الــصناعیة المدرجــة 
  :الفرعیة اآلتیة الفرضیات

المنافسة في  بین ≥0.05αعند مستوى ذات داللة إحصائیةتوجد عالقة " :الفرضیة الفرعیة األولى -
 ".المحاسبة اإلداریة بوتطویر أسالیبیئة األعمال 

  عدم التأكد بین ≥0.05αمستوىعند  توجد عالقة ذات داللة إحصائیة":الفرضیة الفرعیة الثانیة -
 ".المحاسبة اإلداریة أسالیبالبیئي وتطویر 

 
  
 

        ة  المنافس .1
   عدم التأكد البیئي  .2

        

  المتغیر التابع

  اإلداریة المحاسبة بیأسال

  متغیرات البیئة الخارجیة : ًأوال

  الداخلیةمتغیرات البیئة : ًثانیا
  تكنولوجیا التصنیع   .1
  المنافسةستراتیجیةإ .2
 ميالتنظیالهیكل  .3
 الشركةم جـح   .4
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 : الثانیةالفرضیة الرئیسیة  -
 ب أســـالیوتطـــویرالبیئـــة الداخلیـــة  عوامـــل بـــین ≥0.05α عنـــد مـــستوىعالقـــة ذات داللـــة إحـــصائیةوجدت"

 هــــذه الفرضــــیة وتتفــــرع مــــن". فلــــسطینبورصـــةالمدرجة فــــي اإلداریــــة فــــي الــــشركات الــــصناعیة بةالمحاســـ
  :اآلتیة  الفرعیة الفرضیات

ـــة إحـــصائیة:"األولـــى لفرضـــیة الفرعیـــةا - بـــین تكنولوجیـــا  ≥0.05α عنـــد مـــستوىتوجـــد عالقـــة ذات دالل
  ."المحاسبة اإلداریة بوتطویر أسالی  الحدیثةالتصنیع

جیات یإســترات بــین ≥0.05α عنــد مــستوىتوجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائیة":الفرضــیة الفرعیــة الثانیــة -
  ."المحاسبة اإلداریة أسالیب  وتطویرالمنافسة

ــــة الثالثــــة - ــــة إحــــصائیة" :الفرضــــیة الفرعی ــــتوجــــد عالقــــة ذات دالل ــــین الهیكــــل ≥0.05αد مــــستوى عن  ب
  ."المحاسبة اإلداریة  أسالیبالتنظیمي للشركة وتطویر

بـین حجـم الــشركة  ≥0.05αعنـد مـستوىتوجـد عالقـة ذات داللــة إحـصائیة " :الفرضـیة الفرعیـة الرابعـة -
 ".المحاسبة اإلداریة أسالیب وتطویر

 

  :محددات الدراسة 1.7
بالتالي فــإن بورصـة فلـسطین،عة المدرجـة فـي الدراسـة التطبیقیـة علـى شـركات قطـاع الـصناتقتـصر  .1

كــشركات التــأمین وشــركات الخدمــة (علــى الــشركات غیــر الــصناعیة نتــائج الدراســة الیــتم تعمیمهــا 
 ).ًاألخرى مثال

 . ً األكثر إنتشارا في فلسطینالدراسة على عدد من أسالیب المحاسبة اإلداریةتقتصر  .2
المحاسـبة اإلداریـة وذلـك أسـالیب ؤثرة على تطـویر الدراسة على بعض العوامل الشرطیة المتقتصر  .3

 .إلختالفها من منظمة إلى أخرى
 

  :مصطلحات الدراسة 1.8
  : Management Accountingالمحاسبة اإلداریة   -

عملیــة تحدیــد ": بأنهــا المؤســسة القومیــة فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة المحاســبة اإلداریــةفــتَرَع      
 التـي تـستخدمها إدارة المنـشآت )ةالمالیـة وغیـر المالیـ (ٕر وایصال المعلوماتٕاعداد وتفسیوقیاس وتحلیل و

سـتخدام والمـساءلة عـن إتخاذ القرارات وتقویم األداء داخل المنـشآت والتحقـق مـن ٕافي التخطیط والرقابة و
  ).Arora,2009:10( "موارد المنشأة

 :Management Accounting Techniques (MAT) المحاسبة اإلداریةأسالیب  -
   .المحاسبة اإلداریة نظم= المحاسبة اإلداریة أسالیب      
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األجلــــین القــــصیر الــــنظم التــــي تــــزود اإلدارة بالمعلومــــات الالزمــــة إلتخــــاذ القــــرارات فــــي " :عــــرف بأنهــــاُتو  
   (Islam&Hu,2012:5161).  "والطویل

 :Contingency theoryالنظریة الشرطیة  -
یكــون  و نظـام محاســبي شـامل یمكــن قبولــه بـصفة عامــة،دجــیوال":تفتـرض النظریــة الـشرطیة بأنــه    

المالئـــم یكـــون  ولكـــن النظـــام المحاســـبي ،الظـــروف الحـــاالت وًمتوافقـــا مـــع كـــل التنظیمـــات ویالئـــم جمیـــع
 ومـــن ثـــم فـــإن التـــصمیم الجیـــد للنظــــام ،عمـــل فیهـــا یمـــشروط بمتغیـــرات البیئـــة الداخلیـــة والخارجیـــة التـــي

 "مــــــــــع متغیــــــــــرات البیئــــــــــة الداخلیــــــــــة والخارجیــــــــــةلتوافــــــــــق بي یعتمــــــــــد علــــــــــى مقدرتــــــــــه علــــــــــى االمحاســــــــــ
(Haldma&Laats,2002:383-384).   

  

  :الدراسات السابقة 1.9
  :الدراسات العربیة: ًأوال 
مـدى اســتخدام أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة فـي الــشركات :"بعنـوان) 2011 (وآخـروندراسـة جـودة  )1(

  "الصناعیة األردنیة المساهمة العامة
  فــي الــشركاتأســالیب المحاســبة اإلداریــةســتخدام  إمــدى علــىف لتعــرالــى هــدفت هــذه الدراســة إ    

. سـتخدامهاإومجاالت ً من تلك األسـالیب األكثـر شـیوعا،یة المساهمة العامة، ومعرفة أي األردنةالصناعی
عمـر الـشركة، حجـم رأسـمال الـشركة، (العوامـل الـشرطیة التالیـة  بـین كما تضمنت الدراسة إختبار العالقة

ولتحقیـــق هـــدف الدراســـة تـــم .محاســـبة اإلداریـــة فـــي تلـــك الـــشركاتٕاســـتخدام أســـالیب ال و)لـــصناعةطبیعـــة ا
وتم إســــتالم ردود صــــالحة ركة صــــناعیة أردنیــــة مــــساهمة عامــــة،شــــ) 81(تـــصمیم إســــتبانة وزعــــت علــــى 

أن أغلبیــــة الــــشركات ومــــن النتــــائج التــــي توصــــلت إلیهــــا الدراســــة .شــــركة) 57(ي مــــن للتحلیــــل اإلحــــصائ
حیـث أن ، أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة التقلیدیـةتركز على اسـتخدامردن أل في المساهمة العامةالصناعیة ا

الموازنــات التخطیطیـة، یلیهــا (  هـيًأكثـر أسـالیب المحاســبة اإلداریـة التقلیدیـة اســتخداما فـي تلــك الـشركات
نمـــوذج و -اإلنتاجیـــة نظـــام األوامـــر والمراحـــل - وأنظمـــة التكـــالیف التقلیدیـــة التكـــالیف الفعلیـــةباألهمیـــة 

 أسـالیب سـتخدامإل لوأن أكثـر مجـا.)تحلیل التكلفـة الحجـم الـربحوتحلیل التعادل والحجم األمثل للمخزون 
 القـــرارات ذٕتلـــك الـــشركات هـــو هـــدف التخطـــیط، یلیـــه فـــي األهمیـــة الرقابـــة واتخـــا المحاســـبة اإلداریـــة فـــي

إحـصائیة بـین الـشركات الـصناعیة المـساهمة ًوبینت الدراسـة أیـضا بأنـة توجـد فـروق ذات داللـة  .اإلداریة
الــــشركة وحجـــم رأســــمال   المحاســـبة اإلداریــــة یعـــزى إلــــى عمـــرأســــالیب  فــــي اســـتخدامردنأل فـــي االعامـــة

 ردنأل فــي االــشركة،وأنه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین الــشركات الــصناعیة المــساهمة العامــة
  .  الصناعة التي تنتمي إلیها الشركة الصناعیةطبیعةى أسالیب المحاسبة اإلداریة یعزى إل في استخدام

ــق أســالیب المحاســبة اإلداریــة وعالقتهــا :"بعنــوان) 2010 (طــهدراســة  )2( المحــددات الــشرطیة لتطبی
 "باألداء المالي بالتطبیق على القطاع الصناعي المصري
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الـــشركات هــدفت هـــذه الدراســة إلـــى التعـــرف علــى مـــدى تطبیــق أســـالیب المحاســـبة اإلداریــة فـــي     
ً، ومعرفـة أي مـن تلـك األسـالیب األكثـر شـیوعا هـل هـي األسـالیب الصناعیة فـي جمهوریـة مـصر العربیـة

الحدیثــة أم التقلیدیــة، كمــا هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى ماهیــة العوامــل الــشرطیة التــي قــد تــؤثر علــى 
أم تكنولوجیــا المــستخدمة تطبیــق تلــك األســالیب هــل هــو حجــم المنــشأة أم نــوع الــصناعة أم نــوع الملكیــة 

بالـــشركة، باإلضـــافة إلـــي التعـــرف علـــى مـــدى تـــأثیر تطبیـــق األســـالیب الحدیثـــة للمحاســـبة اإلداریـــة علـــى 
 شـــركة )200(راســـة  تـــم تـــصمیم إســـتبانة وزعـــت علـــىولتحقیـــق هـــدف الد. األداء المـــالي لتلـــك الـــشركات

الدراســـة أن أســالیب المحاســـبة ومــن النتـــائج التــي توصـــلت إلیهــا . صــناعیة بمدینــة العاشـــر مــن رمـــضان
وأن األســالیب التقلیدیـة المــستخدمة هـي أســلوب . ً أكثــر إسـتخداما مــن األسـالیب الحدیثـةةاإلداریـة التقلیدیـ

تقیــیم التكلفــة والعائــد، والموازنــات التخطیطیــة، تقیــیم األداء بمقــاییس مالیــة فقــط، بینمــا األســالیب الحدیثــة 
اط، تكـالیف الجـودة، تقیـیم األداء بمقـاییس غیـر مالیـه ومنهـا رضـا المستخدمة المحاسبة على أساس النـش

حجــــم الـــــشركة، تكنولوجیـــــا (كمـــــا بینـــــت الدراســــة أن هنـــــاك عالقـــــة ذات داللــــة إحـــــصائیة بـــــین . العمیــــل
وتطبیـق أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة، كـذلك الیوجـد عالقـة ذات داللـة ) المستخدمة بالـشركة،نوع الـصناعة

ًكمــا بینــت الدراســة أیــضا أن هنــاك تــأثیرا . كیــة وتطبیــق أســالیب المحاســبة اإلداریـةإحـصائیة بــین نــوع المل ً
  .ًإیجابیا على األداء المالي للشركات التي طبقت األسالیب الحدیثة للمحاسبة اإلداریة

دراسة تحلیلیة لمـدى إسـتجابة طـرق وأسـالیب المحاسـبة اإلداریـة : "بعنوان) 2005 (جادو راسةد )3(
  ."دراسة میدانیة: للوحدة اإلقتصادیةياألداءالمالتحسین  ىةالتصنیع الحدیثة وأثرهاعل في بیئللتغیرات

العوامـل والتغیـرات فـي بیئـة التـصنیع الحدیثـة علـى نعكـاس إ الدراسة إلى معرفة مـدى هذه تهدف    
إســــتحداث طــــرق وأســــالیب جدیــــدة فــــي المحاســــبة من خــــالل مــــالي للوحــــدة اإلقتــــصادیة،تحــــسین األداء ال

 الالزمـــة إلتخـــاذ القـــرار ت المعلومـــافعالیـــة المحاســـبة اإلداریـــة لتـــوفیرریـــة تـــساهم فـــي زیـــادة كفـــاءة واإلدا
ولتحقیــق هــدف الدراســة تــم تــصمیم إســتبانة وزعــت علــى .  اإلقتــصادیةتالتنافــسیة للوحــداوتــدعیم القــدرة 

 وتــم إســتالم ،قتــصادیةإوحــدة ) 50(عینــة عــشوائیة مــن الوحــدات اإلقتــصادیة الــصناعیة المــصریة بلغــت 
ومـــن النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة إلـــى أن . وحـــدة) 23(ردود صـــالحة للتحلیـــل اإلحـــصائي مـــن 

، %30.4مـــــن الوحـــــدات اإلقتـــــصادیة المـــــستجیبة تطبـــــق أســـــلوب دورة حیـــــاة المنـــــتج، بینمـــــا % 34.8
ــــى التــــوالي ، أمــــ% 26.1 كلفــــة  أســــلوبي التاتطبــــق أســــلوب هندســــة القیمــــة وأســــلوب سالســــل القیمــــة عل

مــن الوحــدات المــستجیبة تطبقهــا، وأقــل األســالیب % 21.7المــستهدفة والتكلفــة علــى أســاس النــشاط فــإن 
 وجــود عالقــة معنویــة ًوبینــت الدراســة أیــضا .%13ًإســتخداما هــو أســلوب المحاســبة عــن اإلنجــاز بنــسبة 

 سلـــسلة القیمـــة، دورة حیـــاة المنـــتج،( طردیـــة بـــین إســـتخدام كـــل مـــن أســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة الحدیثـــة
لتحـسین فـي األداء  اعالقة معنویـة طردیـة بـین كذلك توجد .وبین خصائص بیئة التصنیع) هندسة القیمة

التكلفـة المــستهدفة، هندســة القیمــة، دورة حیــاة ( أسـالیب المحاســبة اإلداریــة الحدیثــة  مــنالمـالي وبــین كــل 
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علـى إسـتخدام أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة  عالوة على ذلك فإن حجم الوحـدة اإلقتـصادیة الیـؤثر. )المنتج
ًالحدیثة، حیث تبین أن الوحدات كبیرة الحجم أكثر إسـتخداما ألسـلوب التكلفـة المـستهدفة، بینمـا الوحـدات 

، والتوجــد عالقــة معنویــة بــین حجــم الوحــدة اإلقتــصادیة الحجــم تــستخدم أســلوب سالســل القیمــةمتوســطة 
دورة حیــاة المنــتج، هندســة القیمــة، المحاســبة ( یــة الحدیثــة األخــرىوبــین إســتخدام أســالیب المحاســبة اإلدار
   ). عن اإلنجاز، التكلفة على أساس النشاط

مدى تأثیر المدخل الشرطي في تطبیق نظـم وأسـالیب المحاسـبة : "بعنوان) 2004(العطاس راسةد )4(
  .)"لصناعیة السعودیةدراسة میدانیة على المنشآت ا(اإلداریة الحدیثة بغرض ترشید القرارات اإلداریة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسالیب المحاسبة اإلداریة المـستخدمة فـي بعـض المنـشآت   
 تهـــدف ، كمــا الــصناعیة الــسعودیة والتــي تتمیــز بإســتخدام نظــم تـــصنیع متقدمــة فــي عملیاتهــا اإلنتاجیــة

لــى تبنــي إســتخدام تلــك األســالیب ًالدراســة أیــضا إلــى بیــان أثــر المتغیــرات الــشرطیة المحــددة بالدراســة ع
الدراسـة تـم تـصمیم إسـتبانة وزعـت علـى خمـسة منـشآت تمثـل قطاعـات صـناعیة  ولتحقیق هـدف. والنظم

مختلفـــة فـــي مـــدینتي جـــدة وینبـــع الـــصناعیة، ركـــزت األســـئلة فیهـــا علـــى قیـــاس مجموعـــة مـــن المتغیـــرات 
وكـذلك . یمیـة والملكیـة والحجـم واإلسـتراتیجیةالثقافـة التنظو والتقنیة والهیكل التنظیمـي الشرطیة مثل البیئة

علـى األسـالیب والممارسـات الحالیـة لـنظم معلومـات المحاسـبة اإلداریـة  مجموع أسئلة تهدف إلى التعـرف
ومــن النتـــائج التــي توصــلت إلیهـــا الدراســة إلـــى أن العدیــد مــن نظـــم وأســالیب المحاســـبة . فــي كــل منـــشأة

  كــــأدوات للرقابــــة اإلداریــــة، وأن بعــــض تلــــك األســــالیب یرجــــعاإلداریــــة التــــستخدم فــــي التطبیــــق العملــــي
ونـــوع  ةوالهیكـــل التنظیمـــي واإلســـتراتیجی  الـــشرطیة مثـــل الحجـــمت المتغیـــراتـــأثیرًإســـتخدامها أساســـا إلـــى 

، بـبطءًالدراسة أیضا أن درجة تبني نظم وأسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثـة فهـو یـسیر   وبینت، الملكیة
دم الواضح والتغییرات التـي تحـدث فـي األنظمـة األخـرى كأسـالیب اإلنتـاج والثقافـة لتقبالرغم من مظاهر ا

 ممــا یــستدعي معــه ضــرورة إعــادة النظــر فــي عمــل تغییــرات متناســبة ومتوافقــة مــعالتنظیمیــة والمنافــسة 
   .األنظمة األخرى بمعنى تطویر الممارسات المحاسبیة لكي تتالءم مع بیئة التصنیع الحدیثة

ــق أســالیب المحاســبة : "بعنــوان) 1997(لفــضل  اراســةد )5( تحلیــل أثــر متغیــرات الموقــف علــى تطبی
  "اإلداریة دراسة میدانیة في منشآت القطاع الصناعي العراقي

حجـــــم ( وهــــيالعوامــــل الــــشرطیة  مــــنةتــــأثیر مجموعــــمــــدى هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى إختبــــار   
المؤهــــل  البیئي،التأكــــددراء لحالــــة عــــدم  إدراك المــــالمــــصنعة، درجــــة،نوع المنتجــــات ملكیــــةالنوع ،الــــشركة
الموازنـــات التـــشغیلیة، الموازنـــات الرأســـمالیة، (: التالیـــةتطبیـــق أســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة علـــى )العلمـــي

الــــربح، التكــــالیف المعیاریــــة، وتحلیــــل - الحجــــم–طــــرق تقــــدیر التكــــالیف، تحلیــــل العالقــــة بــــین التكلفــــة 
فـي ) یم األداء، البرمجة الخطیة، تحلیل القـرارات قـصیرة األجـلاإلنحرافات، محاسبة المسؤولیة، طرق تقی

 تـصمیم نظـم المحاســبة عنــدوذلــك بهـدف مراعـاة العوامــل الـشرطیة المـؤثرة . الـشركات الـصناعیة العراقیـة
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شـــركة ) 34(ولتحقیـــق هـــدف الدراســة تـــم تـــصمیم إســتبانة وزعـــت علـــى مــدیري الحـــسابات فـــي . اریــةداإل
حجـم الـشركة ونـوع المنـتج (  أن عـامليوالدراسة هائج التي توصلت إلیها هذه ومن النت. صناعیة عراقیة

نـوع الملكیـة والمؤهــل ( لـیس لهمـا تـأثیر علــى إسـتخدام أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة، أمــا العوامـل) المـصنع
 المحاســـبة اإلداریــة، لــذلك یجـــب بأســالیفلهمــا تـــأثیر علــى إســتخدام ) العلمــي وحالــة عــدم التأكـــد البیئــي

المؤهـل العلمـي : ا بمـایلياعاتها عند تصمیم نظم المحاسبة اإلداریة حیث تنحصر حسب درجـة تأثیرهـمر
وبینــت . ً تــأثیرا علــى تطبیــق األســالیب، یلیــه حالــة عــدم التأكــد البیئــي ثــم نــوع الملكیــةتأكثــر المتغیــرامــن 

ًالدراســة أیــضا أن أســالیب المحاســبة اإلداریــة األكثــر تــأثرا بالعوامــل الــشرطیة یة، محاســبة المــسؤول(  هــي ً
  ). القرارات قصیرة األجلوتحلیل المعیاریة، والبرمجة الخطیة، والتكالیف 

  :األجنبیةالدراسات : ًثانیا
  ,Contingency theory": بعن وان) 2014 (  Wadongo&Abdel-Kaderدراس ة )1(

performance management and organizational effectiveness in the third 
sector: A theoretical framework"                                                                  

ً إقتراح إطارا نظریـا یوضـح كیفیـة تأثیرالعوامـل الـشرطیة التالیـةهدفت هذه الدراسة إلى     العوامـل : (ً
 الثقافــــة، والعوامــــل الخارجیــــةوالتكنولوجیــــا و الحجــــم والهیكــــل التنظیمــــي واإلســــتراتیجیة:التنظیمیــــة وتــــشمل

،علـــى إســـتخدام نظـــم المحاســـبة اإلداریـــة والفعالیـــة التنظیمیـــة فـــي )المنافـــسة وعـــدم التأكـــد البیئـــي:وتـــشمل
ویتحقیق هدف الدراسـة مـن خـالل إجـراء دراسـة ". للربحةالمنظمات غیر الهادف"المنظمات غیر الحكومیة 

نة تـوزع علـى المنظـات غیـر الحكومیـة بمعنــى أن میدانیـة علـى المنظمـات غیـر الحكومیـة وتـصمیم إسـتبا
ومـــن النتـــائج التـــي . ًهـــذه الدراســـة تفـــتح أفاقـــا لدراســـات میدانیـــة مـــستقبلیة للتحقـــق مـــن النمـــوذج المقتـــرح

توصــــلت إلیهــــا الدراســــة إلــــى وجــــود عالقــــة إیجابیــــة بــــین حجــــم التنظیمــــي والهیكــــل التنظیمــــي العــــضوي 
ٕلتكنولوجیــا والمنافــسة وعــدم التأكــد البیئــي واســتخدام نظــم المحاســبة واإلســتراتیجیة والثقافــة وا) الالمركــزي(

ــ  ىاإلداریــة فــي المنظمــات غیــر الحكومیــة، بمعنــى أن المتغیــرات الــشرطیة التنظیمیــة والخارجیــة تــؤثر عل
ًكمــا بینــت الدراســة أیــضا إلــى وجــود عالقــة .تــصمیم وتنفیــذ نظــم المحاســبة اإلداریــة داخــل تلــك المنظمــات

ونظــم المحاســبة اإلداریــة والفعالیــة التنظیمیــة، وذلــك "التنظیمیــة والخارجیــة"العوامــل الــشرطیةإیجابیــة بــین 
ألن تنفیــذ نظــم المحاســبة اإلداریــة فــي المنظمــات یعتمــد علــى المتغیــرات الــشرطیة وبعــد ذلــك فعالیــة نظــم 

ــــش ــــین المتغیــــرات ال ــــة، فــــالتوافق ب رطیة ونظــــم المحاســــبة اإلداریــــة تــــؤدي إلــــى تحــــسین الفعالیــــة التنظیمی
المحاسبة اإلداریة التي من شأنها أن تؤدي إلى الفعالیـة التنظیمیـة المثلـى والتـي یمكـن قیاسـها مـن خـالل 

  . التقدم نحو تحقیق األهداف
 Paper Trails:The Development" : بعن وان) 2013( Ding&Mckinstryدراس ة  )2(

of management accounting at Alex.Cowan&Sons Ltd,Penicuik,1779-
1965"                                                                                                              
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 ااســكتلند دراســة تطــور لمحاســبة اإلداریــة فــي شــركة صــناعة الــورق فــي هـدفت هــذه الدراســة إلــى    
ســنة للتعــرف علــى العوامــل المــؤثرة علــى فــي المملكــة المتحــدة علــى مــدى فتــرة تزیــد عــن مائــة وخمــسون 

تطویر نظم المحاسبة اإلداریة في تلك الـشركة باإلسـتعانة بالنظریـة الـشرطیة، ولتحقیـق هـدف الدراسـة تـم 
اإلعتماد على المنهج التاریخي الذي یهتم بدراسة الماضي ویتطلب إجراء مسح ومراجعـة شـاملة للحقـائق 

العوامــــــل الــــــشرطیة :لتــــــي توصــــــلت إلیهــــــا الدراســــــة إلــــــى أنالمتجمعــــــة حــــــول المــــــشكلة، ومــــــن النتــــــائج ا
هــي المــؤثرة )  للهیاكــل الالمركزیــة والمنافــسة و اإلســتراتیجیة والمؤهــل العلمــيلالتكنولوجیــا والتحــو:(التالیــة

علـــى تطـــویر نظـــم المحاســـبة اإلداریـــة لتلـــك لـــشركة وبالتـــالي فهـــي تفـــسر التطـــورات فـــي نظـــم المحاســـبة 
  . اإلداریة للشركة

 Management accounting change in": بعن وان) 2013 (.Waweru, et al دراس ة )3(
in South Africa: Case studies from retail services"                                       

التقدم التكنولـوجي،حجم المنافـسة،:(هدفت هذه الدراسة إلى إختبار تأثیر العوامـل الـشرطیة التالیـة    
علـــى تغیـــر نظـــم المحاســـبة اإلداریـــة لـــدى أربـــع شـــركات لبیـــع تجزئـــة مدرجـــة فـــي بورصـــة  )ةونـــوع الـــشرك
لـألوراق المالیــة فـي جنــوب أفریقیــا، ولتحقیـق هــدف الدراسـة تــم تــصمیم  Johannesburg جوهانـسبرج

إسـتبانة وزعــت علـى المــدراء المــالیین فـي تلــك الـشركات باإلضــافة إلــى إجـراء مقابلــة معهـم، ومــن النتــائج 
ي توصــلت إلیهــا الدراســة وجــود تغیــرات هامــة فــي نظــم المحاســبة اإلداریــة لــدى الــشركات األربــع لبیــع التــ

التجزئــة وتــضمنت هــذه التغیــرات اإلســتخدام المتزایــد للممارســات المعاصــرة للمحاســبة اإلداریــة وبالتحدیــد 
ت هـذه الدراسـة إلــى زن لقیـاس األداء، كمـا توصـلنظـم التكـالیف علـى أسـاس النـشاط وبطاقـة األداء المتـوا

أن زیـــادة المنافـــسة والتغیـــرات التكنولوجیـــة همـــا العـــاملین الرئیـــسین اللتـــین تـــؤثران علـــى تغیـــر المحاســـبة 
    .اإلداریة في الشركات المشاركة

   Arview of literature on contingency":  بعن وانIslam&Hu  (2012)دراس ة )4(
theory in managerial accounting"                                                                  

 التعرف على أهم العوامـل الـشرطیة المـؤثرة علـى تـصمیم نظـم المحاسـبة إلىهدفت هذه الدراسة   
أهمیـــة النظریـــة الـــشرطیة فـــي المحاســـبة اإلداریـــة، باإلضـــافة إلـــى تقـــدیم بعـــض والتعـــرف علـــى اإلداریـــة، 

ولتحقیق هدف الدراسة تم إجـراء دراسـة مرجعیـة للدراسـات الـسابقة التـي . یةاإلقتراحات للدراسات المستقبل
تناولـــت النظریـــة الـــشرطیة فـــي المحاســـبة اإلداریـــة وأنظمـــة المحاســـبة اإلداریـــة حـــسب التسلـــسل الزمنـــي 

ومــن النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة أن مــن أهــم العوامــل الــشرطیة المــؤثرة علــى . للدراســات الــسابقة
 )عــدم التأكــد البیئي،المنافـــسة (والبیئــة الخارجیــة التكنولوجیــا والثقافــة: هــيالــشركاتعمــل وأداء تــصمیم و

 فــي المحاســبة اإلداریــة للتعــرف ًوحجــم المؤســسة، وبینــت الدراســة أیــضا أن النظریــة الــشرطیة قــد طبقــت
ســـب علـــى أثیر مثـــل هـــذا التناومـــدى تـــ) 2( مـــدى التناســـب بـــین الرقابـــة المؤســـساتیة والهیكـــل) 1:(علـــى
 إلــى التعــرف علــى طبیعــة العوامــل الــشرطیة المــؤثرة علــى نظــم المحاســبة اإلداریــة باإلضــافة) 3( األداء
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وعـــالوة علـــى ذلـــك فـــإن نتـــائج هـــذه . وذلـــك ألخـــذها فـــي اإلعتبـــار عنـــد تـــصمیم نظـــم المحاســـبة اإلداریـــة
وتوصــي . ة اإلداریــةالدراســة تعتبــر مهمــة لمحاســبي اإلدارة المــشاركین فــي تــصمیم وتنفیــذ نظــم المحاســب

الدراسة بضرورة أن یقوم الباحثون بمناقشة ما إذا كان نمـوذج معـین مالئـم یمكـن صـلتة بالدراسـات التـي 
  .تبنت نماذج أخرى كدراسات مستقبلیة

 -The impact of firm char":  بعن وانAbdel – Kader&Luther  (2008)دراس ة  )5(
acteristics on management accounting practices:AUk-based empirical      
analysis"                                                                                                              

  فــي شـــركات المحاســبة اإلداریــة مـــدى إســتخدام أســالیب التعــرف علــى هــذه الدراســة إلــى هــدفت  
مــن إختبــار العالقــة بــین مجموعــة  باإلضــافة إلــى. كــة المتحــدة البریطانیــةاألغذیــة والمــشروبات فــي الممل

  عوامــل خارجیــة:  تتــضمن)عوامــل10 (وعــدة عوامــل شــرطیة)  أســلوب38(أســالیب المحاســبة اإلداریــة 
درجـــــة وإســــتراتیجیة األعمــــال، (وخــــصائص تنظیمیــــة ،)تأثیرالعمیـــــلومــــدى إدراك عــــدم التأكــــد البیئــــي، (

 مـدى تعقـد عملیـات التـصنیع،(عملیـات التـصنیع  عوامل تتعلق بخصائصو ،)شأةحجم المنوالالمركزیة، 
. )ٕ، وادارة الجـــودة الـــشاملة، ونظـــام اإلنتـــاج اآلنـــي، ومـــدى قابلیـــة للتخـــزینتكنولوجیـــا التـــصنیع الحدیثـــةو

 )650(  مــدیر اإلنتــاج والمحاســب اإلداري فــيتــصمیم إســتبانة وزعــت علــىهــدف الدراســة تــم ولتحقیــق 
ممـــا یـــدعم فـــرص  ،المتحـــدة البریطانیــةالمملكـــة كلهـــا فــي مجـــال األغذیـــة والمـــشروبات فــي شــركة تعمـــل 

 صـالحة للتحلیـل اإلحـصائي تـم إسـتالم ردودو. الحصول على ردود مـن الـشخص المالئـم فـي كـل شـركة
ومــن النتــائج .  مــدیري اإلنتــاج مــن)123(المحاســبین اإلداریــین و مــن  )122( منهــا شــركة)245( مــن

 تـأثیر العمیـلو مدى إدراك عدم التأكـد البیئـي:إلیها هذه الدراسة أن العوامل الشرطیة التالیةالتي توصلت 
 لهـــا تـــأثیر ٕ وادارة الجـــودة الـــشاملةوتكنولوجیـــا التـــصنیع الحدیثـــة  ودرجـــة الالمركزیـــةل األعمـــإواســـتراتیجیة
نــوي علــى مـــستوى أمــا بـــاقي العوامــل فلــیس لهــا تــأثیر مع.ى مــستوى تعقــد المحاســبة اإلداریــةمعنــوي علــ

  .ممارسات المحاسبة اإلداریة
 -Operational perfor":  بعن  وانBasheik&Abed-Maksoud  (2008)راس  ةد )6(

mance Measures Used and Contemporary Management practices 
Deployed in Manufacturing Firms: The Case of kingdom of  Saudi 
Arabia"                                                                                                               

، المنافـــسة(هـــذه الدراســـة إلــى اختبـــار العالقـــة بــین مجموعـــة مـــن العوامــل الـــشرطیة هـــي هــدفت     
ــــا التــــصنیع الحدیثــــةو ــــة التــــشغیلیة فــــي الــــشركات إومــــدى) تكنولوجی  ســــتخدام مقــــاییس األداء غیــــر المالی

 المرتبطـة المقـاییس(حیث ركزت الدراسة على مجموعة مـن المقـاییس التـشغیلیة هـي. الصناعیة السعودیة
ولتحقیـــق هــــدف ). ورضـــا العمـــالء ودقــــة التـــسلیم ورضـــا العـــاملین والمقــــاییس المرتبطـــة بالكفـــاءةبـــالجودة

بـــالغ عـــددها الدراســة تـــم إجـــراء مقابلــة شخـــصیة مـــع مـــدیري عینــة مـــن الـــشركات الــصناعیة الـــسعودیة وال
أن ومـن النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة إلـى . شركة والتي تنتمي لقطاعـات صـناعیة متعـددة) 144(
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المنافــسة تـــرتبط بــصورة معنویـــة مــع مقـــاییس األداء التـــشغیلیة الخاصــة بدقـــة التــسلیم، فـــي حــین أنهـــا لـــم 
 ًمــــا بینــــت الدراســــة أیــــضا أنك. تــــرتبط ببــــاقي المقــــاییس التــــشغیلیة األخــــرى التــــي ركــــزت علیهــــا الدراســــة

تكنولوجیــا التــصنیع الحدیثــة تــرتبط بــصورة معنویــة مــع مقــاییس األداء التــشغیلیة الخاصــة بكــل مــن دقــة 
 وجــود مالتــسلیم والكفــاءة، فــي حــین أنهــا لــم تــرتبط ببــاقي المقــاییس التــشغیلیة األخــرى، ویمكــن تفــسیر عــد

ثــة والمقــاییس المرتبطــة برضــا العــاملین نــاتج عــن عالقــة معنویــة بــین إســتخدام تكنولوجیــا التــصنیع الحدی
 .ٕالطبیعة اآللیة لتكنولوجیا التصنیع الحدیثة واحاللها للحاسب اآللي محل األیدي العاملة

 An exploratory investigation": بعن وان Guilding & Cadeza (2008)دراس ة  )7(
of an integrated contingency model of strategic management accounting" 

حجــــم الــــشركة، (اإلستكــــشافیة إلـــى إختبــــار أثــــر العوامــــل الـــشرطیة التالیــــة هـــدفت هــــذه الدراســــة   
علـى المحاســبة اإلداریــة اإلســتراتیجیة فـي الــشركات الــصناعیة الــسلوفینیة ) ٕواسـتراتیجیة وتوجهــات الــسوق

تـم جمــع البیانـات عــن د ولتحقیـق هـدف الدراســة قـ. بــا، وكـذلك أثـر ذلــك علـى أداء الــشركةوفـي شـرق أور
) 193(طریــق إجــراء عــشرة مقــابالت إســتطالعیة لعینــة مــن الــشركات الكبــرى الــسلوفینیة البــالغ عــددها 

ومن النتائج التي توصلت إلیها الدراسـة أن خیـارات إسـتراتیجیة الـشركة وحجـم الـشركة لهمـا تـأثیر . شركة
 النطـــاق نظـــم المحاســـبة اإلداریـــة واســـعةوذلـــك ألن . هـــام علـــى تطبیـــق المحاســـبة اإلداریـــة اإلســـتراتیجیة

 للــشركات، فالــشركات التــي تـــستخدم إســتراتیجیة التطــویر المـــستمر يبــالتغیر اإلســـتراتیجًمرتبطــة إیجابیــا 
تحــصل علــى نظــم معلومــات واســعة النطــاق بفاعلیــة كبیــرة، والمعلومــات الواســعة النطــاق التــي واإلبتكــار 

لــذلك فاعلیــة وحــدات العمــل تعتمــد علــى . زیــادة أداء المــدراءتوفرهــا نظــم المحاســبة اإلداریــة تــؤدي إلــى 
التطـورات ًوبینـت الدراسـة أیـضا أن . التناسب بین تصمیم نظام المعلومـات والوضـع اإلسـتراتیجي للـشركة

                 .متصلة بشكل كبیر بمشاركة المحاسب في عملیات إتخاذ القرارات اإلستراتیجیة
  "Management Accounting In China"  : بعنوان) (Xiao, et al.  2007دراسة  )8(

 هــدفت هـــذه الدراســة إلـــى التعـــرف علــى مـــدى تطبیــق أســـالیب المحاســـبة اإلداریــة فـــي الـــشركات  
العالقــة بــین حجــم الــشركة وعــدد أســالیب المحاســـبة ، كمــا تــضمنت الدراســة إختبــار الــصناعیة الــصینیة

 ولتحقیـق هـدف الدراسـة تـم تـصمیم إسـتبانة وزعـت .نیةاإلداریة المستخدمة في الشركات الصناعیة الـصی
 )225( شركة في سبع مناطق جغرافیة، وتم إستالم ردود صـالحة للتحلیـل اإلحـصائي مـن )337(على 

ومـن النتـائج التـي .  أسـلوب مـن أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة25ت قائمة اإلستقـصاء علـىشركة، وقد شمل
ًداما مــــن قبـــــل الــــشركات الـــــصینیة هـــــي الیب األكثــــر إســـــتختوصــــلت إلیهـــــا هــــذه الدراســـــة إلــــى أن األســـــ

زیـــــــع التكـــــــالیف، محاســــــــبة تحلیــــــــل ســـــــلوك التكـــــــالیف، تومكافـــــــآت اإلنجـــــــاز، لموازنـــــــات التـــــــشغیلیة، ا(
ًأقـــل األســـالیب إســـتخداما بینمـــا . وجمیعهـــا أســـالیب تقلیدیـــة)  العائـــد- الحجـــم-التكلفـــةالمـــسؤولیة،تحلیل 

 رخدام التكنولوجیـــا المعلومـــات واإلتـــصاالت، مفاوضـــات أســـعااإلدارة علـــى أســـاس النـــشاط، إســـت(تـــشمل
ًوبینت الدراسـة أیـضا وجـود عالقـة ذات داللـة إحـصائیة ).  المحاسبة البیئیة،التحویل، التكالیف المعیاریة
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هنــاك عالقــة بــین ت وعــدد أســالیب المحاســبة اإلداریــة التــي تــستخدمها الــشركة، أي أن بـین حجــم الــشركا
  .األسالیب المستخدمةحجم الشركات وعدد 

 -Accounting Practices in U.S. Public Com": بعن وان) 2006(Nichols دراس ة  )9(
panies"                                                                                                                 

 أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة فـي الـشركات العامـة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إسـتخدام   
 - البیئـــة الخارجیـــة(: األمریكیــة، كمـــا هـــدفت الدراســة إلـــى إختبـــار العالقــة بـــین العوامـــل الــشرطیة التالیـــة

ٕ واســـخدام أســـالیب المحاســـبة )ًحجـــم الـــشركة معبـــرا عنـــه بحجـــم المبیعـــات -المنافـــسة،عدم التأكـــد البیئـــي
قیـق هـدف الدراسـة تـم تـصمیم إسـتبانة وزعـت علـى المـدیرین المـالیین فـي ولتح.اإلداریة في تلـك الـشركات

ومــن النتـــائج التــي توصـــلت إلیهـــا . شــركة مـــن الــشركات العامـــة فــي الوالیـــات المتحــدة األمریكیـــة) 100(
الدراســة إلــى أن الــشركات العامــة األمریكیــة تــستخدم أســالیب المحاســبة اإلداریــة الحدیثــة، وكانــت البیئـــة 

األثــر المباشــر مــن ناحیــة التطــور فــي إســتخدام أحــدث األســالیب، أي أن هنــاك  لمحیطــة لهــاالخارجیــة ا
ٕعالقــــة ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین البیئــــة الخارجیــــة واســــتخدام أســــالیب المحاســــبة اإلداریــــة الحدیثــــة فــــي 
الـــشركات العامـــة األمریكیـــة، كمـــا بینـــت الدراســـة وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین حجـــم الـــشركة 

 اإلداریــة، أي أن الــشركات الكبیــرة تــستخدم أســالیب المحاســبة اإلداریــة أكثــر ةســتخدام أســالیب المحاســبٕوا
ملیـون دوالر ) 400(حیـث تعتبـر الدراسـة الـشركات التـي یزیـد حجـم مبیعاتهـا عـن. من الشركات الـصغیرة

 . ملیون دوالر شركة صغیرة) 200(شركة كبیرة، والتي یقل حجم مبیعاتها عن 
 man-   "Contingencies influencing:بعن وان) 2200( Haldm&laats دراس ة )10(

the  gement accounting practices of Estonian manufacturing Companies" 
 فــي الــشركات المحاســبة اإلداریــة أســالیب  مــدى إســتخدامعلــىهــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف          

.  أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة فیهـا فـي إسـتخدامةل الشرطیة المؤثرالصناعیة األستونیة، وتحدید أهم العوام
ــــشركات الدراســــة تــــم تــــصمیم قائمــــة إســــتبیان، ولتحقیــــق أهــــداف  ــــى المــــدیرین المــــالیین فــــي ال وزعــــت عل

ومــن . شــركة صــناعیة) 62( مــن  صــالحة للتحلیـل اإلحــصائيود ردالـصناعیة الكبیــرة الحجــم وتــم إســتالم
عــــدة مـــؤثرة فــــي إســـتخدام أســــالیب شـــرطیة  الدراســـة أن هنــــاك عوامـــل هــــذه النتـــائج التـــي توصــــلت إلیهـــا

عــدم ( المنافــسة وحجــم الــشركة والبیئــة: فــي الــشركات الــصناعیة األســتونیة ومــن أهمهــاالمحاســبة اإلداریــة
 والقـــوانین والـــنقص فـــي المحاســـبین التنظیمـــي وتكنولوجیـــا اإلنتـــاج وهیكـــل الـــسوقوالهیكـــل  )التأكـــدالبیئي

تحـسینات علـى نظـم التكـالیف الصناعیة قد أجرت معظم الشركات أن ًأیضا ا بینت الدراسة كم. المؤهلین
تلبیـــة  وذلـــك اســـتجابة لتلـــك التغیـــرات والظـــروف التـــي تحـــیط بالـــشركة باإلضـــافة إلـــى والمحاســـبة اإلداریـــة

إلداریـــة نظـــم المحاســـبة ابعبـــارة أخـــرى أن و.  المالئمـــة إلتخـــاذ القـــراراتمعلومـــاتإحتیاجـــات اإلدارة مـــن ال
لتلــك الــشركات قــد إســتجابت للتغیــرات ألن المعلومــات التــي كانــت توفرهــا الــنظم فــي الماضــي أصــبحت 

   .  غیر مالئمة للظروف والتغیرات الجدیدة
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-Developing A New National  Man":   بعن وان et. al. Blake, (2000)دراس ة  )11(
agement Accounting Framework: The Spanish case"                                    

أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة الحدیثـة مـن قبـل  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـى مـدى تطبیـق   
ولتحقیـــق أهـــداف . المنـــشآت الـــصناعیة فـــي أســـبانیا، وتحدیـــد العوامـــل الـــشرطیة المـــؤثرة فـــي إســـتخدامها

ناعیة فـي مقاطعـة كاتالونیـا، وتـم إســتالم الدراسـة تـم تـصمیم إسـتبانة وزعـت علـى عـدد مــن المنـشآت الـص
ومــن النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة إلــى أنــة . منــشأة) 47(الــردود صــالحة للتحلیــل اإلحــصائي مــن 

هــي العامـل المــؤثر فـي تطبیــق أسـالیب المحاســبة اإلداریــة، )المنافـسة وعــدم التأكـد البیئــي(البیئـة الخارجیــة
ًبقـــة حالیـــا فـــي المنـــشآت الـــصناعیة األســـبانیة، وقـــد كـــان مـــن أكثـــر وبینـــت الدراســـة تعـــدد األســـالیب المط

، %34ٕ، وادارة الجـودة الـشاملة، بنـسبة ABC)(ًاألسالیب والنظم تطبیقا هـي التكلفـة علـى أسـاس النـشاط 
كـذلك بینـت %. 4 بنـسبة JIT)( ًعلى التوالي، بینما أقل األسالیب إستخداما هو التوقیـت المناسـب% 30

یب مزایا تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة مـن وجهـه نظـر المنـشآت المـستجیبة هـو علـى الدراسة بأن ترت
  . التوالي إتخاذ القرارات، والتخطیط، والرقابة، وتخفیض التكالیف، وتقییم األداء

  The Impact of Contingencies on" :بعن وان) 2000  (Smith & Reidدراس ة    )12(
Management Accounting System Development"                                           

هــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مـــدى تطبیـــق أســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة فـــي المنـــشآت        
الصناعیة الصغیرة في إسكتلندا، والتعرف على المتغیرات الشرطیة التي تـؤثر فـي تطـویر نظـم المحاسـبة 

 مــن خــالل فحــص األســالیب الحدیثــة المــستخدمة مثــل تحدیــد التكلفــة اإلداریــة فــي تلــك المنــشآت، وذلــك
ولتحقیــق هــدف الدراســة JIT).(، والتوقیــت المناســب )(VA، وتحلیــل القیمــة (ABC)علــى أســاس النــشاط 

ــــة لــــبعض األشــــكال التنظیمیــــ ــــم إجــــراء دراســــة تحلیلی ــــة تــــأثیر اإلختالفــــات ةت  المختلفــــة للمنــــشآت، وكیفی
وتـم تحدیـد أربعـة متغیـرات شـرطیة رئیـسه وهـي البیئـة التنافـسیة، .  القائمة فیهـاالتنظیمیة في تطویر النظم

كذلك تم تصمیم إستبانة وزعت على عینـة تتكـون مـن .  واإلستراتجیة، والتقنیة، ونظم اإلنتاج المستخدمة
ومــن . منــشأة صــناعیة فــي إســكتلندا، باإلضــافة إلــى إجــراء مقــابالت مــع مــدیري الــشؤون المالیــة) 150(
ًلنتائج التي توصلت إلیها الدراسة إلى أنة هناك فروقا كبیرة فـي تطبیـق نظـم وأسـالیب المحاسـبة اإلداریـة ا

ًكمــا بینــت الدراســة أیــضا أهمیــة المتغیــرات . بــین المنــشآت وذلــك علــى حــسب الــشكل التنظیمــي للمنــشأة
 .ویر نظم المحاسبة اإلداریة تطالشرطیة المتمثلة في البیئة التنافسیة، واإلستراتیجیة، ونظم اإلنتاج في

    The Contingency Theory of Managerial" :بعن وان Hayes (1977) ةدراس  )13(
Accounting"                                                                                                    

  بیــان تــأثیر العوامــلإلــى ،  اإلداریــةفــي ضــوء النظریــة الــشرطیة للمحاســبة الدراســة  هــذههــدفت    
 االعتمـــادو ودرجـــة الالمركزیـــة والهیكـــل التنظیمـــي الـــشركةحجـــم  : فـــيالمتمثلـــةالعوامـــل الداخلیـــة  (التالیـــة

تطبیـــق  فــي) يالبیئــلمنافــسة ودرجــة عـــدم التأكــد درجــة ا : فـــيالمتمثلــةوعوامــل البیئــة الخارجیــة ،المتبادل
 إلـى التعـرف علــى مـدى تـأثیر تطبیـق األسـالیب المحاسـبة اإلداریــة  باإلضـافة،أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة
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 هــذه الدراســة تــم تــصمیم إســتبانة ولتحقیــق هــدف.  فــي الــشركات الــصناعیة األمریكیــةعلــى األداء المــالي
) 500(شركة من الشركات األمریكیة الكبیـرة التـي یتـراوح عـدد العـاملین فیهـا بحـوالي) 109(وزعت على 

ومـن النتـائج التـي توصـلت إلیهـا هـذه . فرد) 430(ردود صالحة للتحلیل اإلحصائي من إستالم فرد، وتم 
أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة، كمـا بینـت تطبیـق یـؤثران فـي العوامل الخارجیـة وأن العوامل الداخلیة الدراسة 

ًالدراسة أیضا أن هناك تأثیرا إیجابیا على األداء المالي للشركات ً   .الصناعیة األمریكیة ً
  : ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

المحاسـبة اإلداریـة  بأسـالیب  الـشرطیةالعوامـلعالقـة  تناولـتعـرض الدراسـات الـسابقة التـي  بعد  
  : یمكن توضیح اآلتي

 األمـــر الـــذي یقلـــل مـــن إمكانیـــة البیئـــة المحلیـــة، عـــن  بیئـــات تختلـــفالدراســـات الـــسابقة قـــد تمـــت فـــي .1
 فالبـد مـن إجـراء المزیـد مـن هـذه ًتـي توصـلت إلیهـا نظـرا إلخـتالف ظروفهــا،علـى النتـائج الاإلعتماد 

تعـد هـذه الدراسـة مـن الدراسـات الدراسات في وطننا فلسطین لما یمر به من ظروف اسـتثنائیة،وعلیه 
 المحاسـبة اإلداریـة فـي بعوامل الشرطیة المـؤثرة علـى تطـویر أسـالیاألوائل التي تتطرق إلى دراسة ال

  . فلسطینبورصةصناعیة المدرجة في الشركات ال
أســــالیب  قــــد ركــــزت علــــى عــــدد محــــدود مــــن العوامــــل الــــشرطیة وعالقتهــــا ب الــــسابقةمعظــــم الدراســــات .2

بینما هـــذه الدراســـة تـــدرس تــــأثیر مجموعـــة مـــن العوامـــل الـــشرطیة علـــى تطــــویر ،المحاســـبة اإلداریـــة
 .أسالیب المحاسبة اإلداریة

ء قیــاس وتحدیــد دقیــق لتلــك العوامــل وبیــان كیفیــة تأثیرهــا علــى الدراســات الــسابقة لــم تقــم بــإجرا معظــم .3
قامـت بـإجراء قیـاس وتحدیـد دقیـق لتلـك العوامـل وبیـان  ، بینما هذه الدراسـةالمحاسبة اإلداریةأسالیب 

 .كیفیة تأثیرها على تطویر أسالیب المحاسبة اإلداریة
المحاســبة اإلداریــة المطبقــة أســالیب كمــا أن هــذه الدراســة ســوف تــسهم فــي التعــرف علــى ممارســات و .4

 فلـسطین وتوضـیح مـا إذا كانـت بورصـةًفعال على أرض الواقع في الشركات الصناعیة المدرجة فـي 
                          .قـد إسـتجابت للتغیـرات فـي البیئـة الداخلیـة والخارجیـة أم السـالیب تلك األ
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  الفصل الثاني
  النظرية الشرطية واحملاسبة اإلدارية

  
  

 : مفهوم المحاسبة اإلداریة وأسالیبها العلمیة2.1
، نهاالمهتمون في شؤوتحتاج الشركات إلى توفیر قدر كبیر من المعلومات، التي یطلبها 

هات اإلدارة والمستثمرین الحالیین والمتوقعین وتضم هذه الج. الصائبةلتساعدهم في اتخاذ القرارات 
 فإن لم توفر المعلومات المناسبة ،والدائنین والوكاالت والهیئات الحكومیة ومؤسسات البحث العلمي

 ،اإلدارة تقوم بوضع نظم معلومات مناسبة لهالذلك فإن ، لهذه الجهات تزداد نسبة قراراتهم الخاطئة
لتمكنها من القیام و ، في إخالء مسؤولیتها تجاه األطراف األخرىلتوفیر المعلومات التي تساعدها

   ).3: 2004 ،الرجبي(اإلداریة  ومن هذه النظم نظام المحاسبة ،بعملها على أحسن صورة
 ة المحاسبیوغیربإنتاج المعلومات المحاسبیة فالمحاسبة اإلداریة نظام معلومات یختص   

المحاسبیة  باستخدام المقاییس عالجة وتحلیل البیانات من خالل مالالزمة لصنع القرارات، وذلك
نتائج هذه المعالجات والتحلیالت بمعلومات  التقریر عن ثمار، الكمیة المالئمة لمناخ القر واألسالیب

  .)2: 2004العطاس، ( خارج المنظمةأو تقدیمها لمتخذي القرارات سواء داخل یتمنافعة 
ً بوصـفها فرعــا مـن فـروع المحاسـبة، فــضال اإلداریـةیـف المحاسـبة  تعرإلــى القـسمیهـدف هـذا لـذلك         ً

  : اآلتیة العلمیة وذلك من خالل الفقرات وأسالیبهاومراحل تطورها وظائفها  أهدافها وعن التعرف على
 . اإلداریة المحاسبة تعریف 2.1.1

 .اإلداریة المحاسبة أهداف 2.1.2

 .اإلداریةوظائف المحاسبة  2.1.3

 .خالقيالمحاسبة اإلداریة والسلوك األ 2.1.4

 . اإلداریةةتطور المحاسب 2.1.5

 . اإلداریةة المحاسبمراحل تطور 2.1.5.1

  .خصائص معلومات المحاسبة اإلداریة 2.1.5.2
 .اإلداریةالمحاسبة أسالیب  2.1.6
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 : تعریف المحاسبة اإلداریة 2.1.1
ًاآلن تعریــف ثابــت ومحــدد لنــشاط المحاســبة اإلداریــة، نظــرا لــشمولیتها مــن ناحیــة،  الیوجــد حتــى  

بـإختالف إحتیاجـات اإلدارة واألهـداف التـي تـسعى  سبي اإلداري من منشأة ألخرىٕواختالف النظام المحا
ــــة أخــــرى،اإل  أن جمیــــع لتحقیقهــــا وكــــذلك إخــــتالف طبیعــــة نــــشاط المنــــشأة وهیكلهــــا التنظیمــــي مــــن ناحی

 مختلـــف  فـــيالمهـــم ودورهـــا ،التعریفـــات تتـــشابة مـــن حیـــث إبـــراز الوظـــائف األساســـیة للمحاســـبة اإلداریـــة
داریــــة كــــأداة فعالــــة لتــــوفیر المعلومــــات الالزمــــة لتلبیــــة إحتیاجــــات اإلدارة، وخدمــــة تحقیــــق المـــستویات اإل

  ).26: 2004الحارس،( أهدافها
نظـــام معلومـــات یهـــتم بتجمیـــع " بأنهـــاةاإلداریـــ المحاســـبة )241: 2004(زیـــد ومرعـــي أبـــو وعــرف

 فــي  معلومــات تــساعدإنتــاج قتــصادیة مفیــدة فــي شــأنٕامظاهرأو،ظواهروأ،وتحلیــل بیانــات تتعلــق بمواضیع
  ".  ككلالمجتمع قتصادیة وثروة اإلالمشروعات موارد والتزامات ةعلىقتصادیٕامنتجة آلثار تخاذ قراراتإ

 عملیة تحدید وقیاس وتحلیل وتفسیر"المحاسبة اإلداریة بأنها  Hilton)4 :2008(وعرف
  ." من أجل تحقیق أهداف المنظمةالمالیة وغیر المالیةٕوایصال المعلومات 

مجموعة األسالیب العلمیة المحاسبیة  "المحاسبة اإلداریة بأنها)10: 2007(كما عرف باسیلي
البیانات المحاسبیة الالزمة إلدارة المنشأة والبیانات اإلداریة طورة التي تبحث في دراسة وتحلیل المت

 ،وأنشطة المنشأة في إطار عام ترتكز أركانه على التخطیط ألعمال اإلثنینٕالالزمة للمحاسبة وادماج 
 القرارات المناسبة الالزمة لحل المشاكل التي تنشأ أثناء ٕواتخاذ ،والرقابة على تنفیذ هذه األعمال

 ل نشاط من أنشطتها في نطاق الهدف األشمل وذلك بقصد تحقیق أهداف ك،التخطیط أوالتنفیذ
  ."بأعظم ربحیة ممكنة ممكنة و للمنشأة ككل وذلك بأقل تكالیف ممكنة وبأكبر إنتاجیةسيوالرئی

فـــرع مـــن فـــروع المحاســـبة مختـــصة "المحاســـبة اإلداریـــة بأنهـــا ) 17: 2009(وعـــرف الرمـــاحي   
 بتحدید وقیاس وتجمیع وتحلیل البیانات للتوصل إلى معلومات مالیة وغیر مالیة تستفید منها اإلدارة 

  ".ٕإلستخدامها في أعمال التخطیط والرقابة واتخاذ القرار
مجموعـــــة مـــــن األدوات " المحاســـــبة اإلداریـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر الباحثـــــة بأنهـــــا ویمكـــــن تعریـــــف  

واألســالیب لجمــع  وتــصنیف وتحلیــل البیانــات وتقــدیمها بــصورة تــساعد إدارة المنــشأة فــي القیــام بوظائفهــا 
ٕعلى أكمـل وجـه مـن تخطـیط علمـي سـلیم ورقابـة فعالـه علـى األداء واتخـاذ القـرارات المناسـبة التـي تـؤدي  

 ".هدافهالتحقیق أ
 

  :أهداف المحاسبة اإلداریة  2.1.2
. لكل نظام هدف محدد أو عدد من األهداف التي تسعى إلـى تحقیقهـا ضـمن إطـار بیئـة محـددة  

ٕفاألنظمة التوجد من فراغ، والتعمل في فراغ، وانما توجد فـي إطـار بیئـة توصـف عـادة باإلتـساع والتغیـر 
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یاســین، (البیئــة تتغیـر فــي إطــار عالقــة النظــام مــع لــذلك فــإن أهــداف األنظمــة توضــع كمــا أنهــا . والتعقیـد
1998: 24.(  

تساهم المحاسبة اإلداریـة بتـوفیر المعلومـات الالزمـة إلدارة المنـشأة لتمكینهـا مـن القیـام بوظائفهـا   
ٕمن تخطیط ورقابة وتقییم واتخـاذ القـرارات مـن أجـل تحقیـق األهـداف التـي تـسعى المنـشأة للوصـول إلیهـا، 

  ).4: 2005أبو نصار،(ة األساسیة للمحاسبة اإلداریة هي خدمة إدارة المنشأة وعلیه فإن الغای
ٕلقـــد تطـــورت وظیفـــة المحاســـبة اإلداریـــة واتـــسعت أهـــدافها مـــع تزایـــد النـــشاط اإلقتـــصادي وزادت   

أهمیتهــا فــي المنــشأة وأصــبحت إحــدى الوظــائف األساســیة المهمــة فیهــا، ولــم تعــد تقتــصر مهمــة اإلدارة 
 والتخطـیط والرقابـة علیهـا لاألمواقتصادي بل تعـدتها إلـى تنظـیم سـیرل الالزمة للنشاط اإلاألمواى توفیرعل

آل آدم (اف المتعـددة لألطـراف المختلفـة فـي المنـشأة  األهدقوالعمل على إتخاذ القرارات اإلداریة بما یحق
   ):,Hilton ;42008:6 :2005أبونصار،(وتهدف المحاسبة اإلداریة إلى).7: 6200والرزق،

 .تزوید اإلدارة بالمعلومات التي تحتاجها لغایات إتخاذ القرارات والتخطیط .1
 .مساعدة اإلدارة في توجیه ورقابة األنشطة التشغیلیة في المنشأة .2
 .حفز الموظفین والمدیرین لتحقیق أهداف المنشأة .3
 .ٕقیاس أداء وانجاز إدارات المنشأة وأقسامها وموظفیها المختلفین .4
ـــ .5 مركـــز سي للمنـــشأة والعمـــل مـــع بقیـــة اإلدارات األخـــرى فـــي الحفـــاظ علـــى تقیـــیم الوضـــع التناف

 . للمنشأة في المدى الطویلتنافسي جید
 ):48-46: 2006،السجاعي( هي هایفأما بالنسبة للشركات فإن أهم أهداف المحاسبة اإلداریة 

 .ًتوفیر البیانات الالزمة إلعداد الموازنات التخطیطیة وفقا لمراكز المسؤولیة .1
 .رقابة على عناصر التكالیف والرقابة على اإلیرادات وتحدید المسؤولیة عنهاال .2
 الالزمة لمساعدة اإلدارة في القیام بوظائفها المختلفـة مـن رسـم سیاسـات وتخطـیطتوفیر البیانات  .3

     األجهــزة(الرأســمالیة القــرارات المتعلقــة بــشراء المعــدات ٕوتقیــیم أداء واتخــاذ قــرارات خاصــة ورقابــة 
 .والتي تمثل تكلفة باهظة تؤثر على الشركات لسنوات طویلة) ناعیةالص

یتـــضح ممـــا ســـبق أن المحاســـبة اإلداریـــة تعتبـــر الـــشریان األساســـي لتـــوفیر المعلومـــات المالئمـــة إلدارة  
الــــشركة لمـــــساعدتها فــــي وظائفهـــــا المختلفــــة، لـــــذلك یـــــصفها الــــبعض بـــــسبب طبیعتهــــا المتعلقـــــة بتـــــوفیر 

  .للقوة التنظیمیةالمعلومات بأنها مصدر 
  

  : الوظائف اإلداریة وعالقتها بأسالیب المحاسبة اإلداریة 2.1.3
ن أ البد الوظائفهذه . معینة یؤدیهاوظائف للنظام إن، بمعنى لكل نظام سبب معین لوجوده  

  ).24 :1998یاسین، (للمنظمة اضحة وذات قیمة مستمرة تكون ملموسة وو
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القیام  فيمساعدتها الشركة لات المحاسبیة إلدارة المعلوم بتوفیر تمته المحاسبة اإلداریةف  
ًونظرا للتوجه اإلداري للمحاسبة .القراراتٕواتخاذ األداء،والرقابة وتقیم التخطیط :بوظائفها األساسیة وهي

 المعرفة والفهم لألنشطة الرئیسیة التي یؤدیها المدیرون داخل  بعضأن تكون هناك،فیجب اإلداریة
ًوفیما یلي شرحا موجزا لكل نشاط من هذه األنشطة).9: 2008حسین، (المنشأة  ً:  

  :التخطیط .1
یعتبر التخطیط الوظیفة اإلداریة األساسیة التي تسبق أیة عملیة إداریة، فهـو یمثـل عملیـة  رسـم   

الطریــق الــذي سیــسلكه المــسؤولون عنــد إتخــاذهم القــرارات المختلفــة، وقــد ظهــرت تعریفــات ال حــصر لهــا 
إن التخطــیط فــي الواقــع یــشمل التنبــؤ بمــا ســیكون علیــه : ً عرفــه هنــري فــایول قــائاللمفهــوم التخطــیط، وقــد

  ).39: 2007علیان، ( اإلستعداد لهذا المستقبل المستقبل، مع
أمـا مراحــل التخطـیط وأســالیب المحاسـبة اإلداریــة المالئمـة لكــل مرحلـة علــى سـبیل المثــال فهـي كمــا یلــي 

  ):52-51: 2007باسیلي،(
  والتنبؤ بالمستقبلتحدید األهداف   .أ 

تقوم إدارة المنشأة بتحدید األهداف الرئیسیة والفرعیة على مستوى المنشأة، كما تقوم بتوقع   
أما الدور المحاسبي فیعتمد .أحداث المستقبل مثل العرض والطلب،واألسعار،والتنبؤ باإلیرادات المتوقعة

ٕ وتحلیلها وایجاد البدائل، والمفاضلة على دراسة األهداف، وقیاس التنبؤات وذلك بتحویلها إلى قیم،
ًبینها، وهنا یمكن استخدام مثال تحلیل العالقة بین التكالیف وحجم النشاط والربح وذلك للوصول إلى 

  .تحدید نقطة التعادل،ولتحقیق الربح المستهدف من خالل دراسة أثر التغیر في العناصرالثالثة للعالقة
  یةتحدید اإلحتیاجات المالیة المستقبل  .ب 

 وتبـرز تقوم إدارة المنشأة بتحدیـد كیفیـة الحـصول علـى األمـوال الالزمـة لتحقیـق أهـداف المنـشأة،  
المحاســـبي هنـــا بإســـتخدام أســـالیب محاســـبیة تتمثـــل فـــي إعـــداد قـــوائم اإلحتیاجـــات المالیـــة أهمیـــة الـــدور 

  .المستقبلیة، وكذلك قائمة التدفقات النقدیة المتوقعة
  اإلداریةتحدید المعاییر ورسم الخطط  .ج 

  التكالیف عناصر النشاط، ولكل عنصرمن أوجهقوم إدارة المنشأة بوضع المعاییر الكمیة لكافة ت
وتبرز أهمیة الدور المحاسبي هنا في إكمال دور اإلدارة في تحویل المعاییر الكمیة إلى قیم في صورة 

  .موازنات تخطیطیة، كموازنة المبیعات،والمشتریات
  :ءالرقابة وتقییم األدا .2

قیاس أعمال المرؤوسین وتصویبها بغرض التأكد من أن أهداف "وتعرف وظیفة الرقابة بأنها   
  ).93: 1995،المغربي" (د أنجزتالمشروع والخطط التي وضعت لتحقیقها ق
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لذلك تعني الرقابة بأن یقوم المدیرون بإتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد من أن كل أجزاء التنظیم   
 مخطط في مرحلة التخطیط، ولذلك یقوم المدیرون بدراسة ما یقدم لهم من تقاریر ًتعمل وفقا لما هو

محاسبیة وغیر محاسبیة، ومقارنتها بالخطط، ویطلق على تلك التقاریر التغذیة العكسیة، والتي تفید في 
عالة دارة الفوتعتبر التغذیة العكسیة مفتاح اإل. مراجعة الخطط الموضوعة، أو وضع إستراتیجیات جدیدة

الرقابة وأسالیب المحاسبة اإلداریة المالئمة لكل مرحلة أما مراحل ).84 :2011جمعة،(في أي منظمة 
  ):54- 52: 2007باسیلي،(بیل المثال فهي كما یلي على س

  تحدید اإلختصاصات والواجبات بوضوح  .أ 
ًتعمل إدارة المنشأة على ترتیب تنفیذ األداء الفعلي ترتیبا منطقیا ل على توضیح ً منتظما، یعمً

العالقات والتنسیق بین كافة المستویات اإلداریة عن طریق تفویض السلطات وتحدید المسؤولیات، 
ًوتتولى المحاسبة اإلستعانة مثال .ومساعدة القائمین على التنفیذ بحیث تتحقق األهداف بأقل التكالیف

خاص مسؤولین عن مراكز بأسلوب محاسبة المسؤولیة، حیث یتم ربط المعاییر الكمیة وقیمها بأش
مسؤولیة معینة، وتعتبر هذه المعاییر بمثابة المهام أواإلختصاصات الملقى على عاتق المسؤولین أمر 

  .تنفیذها فهي بمثابة األداء المخطط
  تحدید مدى كفاءة األداء الفعلي وتقویمه  .ب 

وهنا .ء المخططٕتهدف رقابة األداء إلى التحقق من مدى كفاءة األداء الفعلي والتزامه باألدا
اإلنحرافات، وتسجیلها، ٕقیاس نتائج األداء الفعلي ومقارنته باألداء المخطط، واكتشاف  تتولى المحاسبة

  ثم اقتراح ومراكز المسؤولیة التي وقعت فیها، عنها،لیلها لمعرفة أسبابها والمسؤولین وتحودراستها، 
وقد تعتمد على المقارنة بإیجاد العالقة بین .بالحلول الناجعة لتالفیها أو الحد منها في الوقت المناس

  .أرقام القوائم المالیة في الفترة نفسها أو في فترات سابقة بإتباع أسلوب التحلیل المالي
  :تخاذ القراراتإ .3
 وال یمكن فصل وظیفة اتخاذ ،ختیار أفضل بدیل من البدائل المتاحة إ القراراتبإتخاذیقصد     

 ویحتاج أي قرار إلى معلومات وتتأثر جودة القرارات بجودة .یة األخرىالقرارات عن الوظائف اإلدار
 ومن هنا تظهر أهمیة نظام المعلومات المحاسبي ودور .المعلومات المستخدمة في اتخاذ هذه القرارات

تخاذ إالمحاسب اإلداري في توفیر المعلومات المالئمة التي یحتاجها المدیرون للقیام بمسؤولیاتهم في 
  .)15 :2008 ،حسین(ات القرار

إن اتخاذ القرارات قد یمتد لفترة قصیرة أو طویلة األجل حسب طبیعة المشكلة اإلداریة التي     
،  والتسعیر،أوالصنع، والشراء تحدید مستوى اإلنتاج األمثل: هذه المشاكل  ومن أمثلة،حل تحتاج إلى

  .)56 :2007،باسیلي(واستمرار نشاط معین أو توقفه 
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ما سبق بأنة الیمكن أن تحقق أهداف اإلدارة بدون الدور الذي تقوم به أسالیب ویتضح م    
أي أن المحاسبة اإلداریة تساهم من خالل أسالیبها المتعددة والمتنوعة . المحاسبة اإلداریة في كل وظیفة

همیة ومن هنا تظهر أ. في توفیر المعلومات المالئمة إلدارة الشركة لمساعدتها في وظائفها المختلفة
  .نظام المعلومات المحاسبي ودور المحاسب اإلداري في توفیر تلك المعلومات

 

  :المحاسبة اإلداریة والسلوك األخالقي 2.1.4
 سـلوك محكـوم بـالقیم األخالقیـة اإلسـالمیة التـي تقـوم علـى للمسلم هـو إن نمط السلوك اإلنساني  

ًالمسؤولیة أمام اهللا أیا كان مصدر اإللتزام ذاتیا مع نفسه أ   اة القیم   ــــــــمما یلزم مراع ًو تعاقدیا مع الغیر،ً
  .)91 :2004،جيققنط(اإلنسانیة المرتبطة بهذا السلوك كالقناعة والصدق واألمانة والوفاء والعدل 

تجــاه الــشركات التــي إ اإلداریــین التــي یجــب أن یتحلــوا بهــا المحاســبین أمــا قواعــد الــسلوك األخالقــي      
 فتتمثــل  الــصادرة عــن المعهــد األمریكــي للمحاســبین اإلداریــینالجمهــور بــشكل عــام، وتجــاه ٕایعملـون بهــا و

  :),2013Institute of Management Accountants (بما یلي
 : ویتحمل المحاسبون اإلداریون مسؤولیة ما یلي:الكفاءة .1

 اتهمالمحافظة على مستوى مالئم من الخبرة المهنیة وذلك بالتطویرالمستمر لمعارفهم ومهار -
 .ًأداء الواجبات المهنیة وفقا للقوانین والتعلیمات والمعاییر المهنیة -
تــوفیر المعلومــات والتوصــیات التــي تــدعم إتخــاذ القــرار، بحیــث تكــون واضــحة ومــوجزة فــي  -

 .الوقت المناسب
 :ویتحمل المحاسبون اإلداریون مسؤولیة ما یلي: السریة .2

 .سماح بذلك، أو وجود مطلب قانونيالمحافظة على سریة المعلومات إال في حالة ال -
إعـــالم جمیـــع األطـــراف ذات العالقـــة بمـــا یتعلـــق بـــسریة المعلومـــات التـــي یحـــصلون علیهـــا  -

 .خالل عملهم ومتابعة أنشطة المرؤوسین للتأكد من المحافظة على السریة
اإلمتنــاع عــن إســتخدام المعلومــات الــسریة التــي تتــاح لهــم مــن خــالل العمــل وذلــك للحــصول  -

 .اسب غیر أخالقیة أو غیر قانونیةعلى مك
 :ویتحمل المحاسبون اإلداریون مسؤولیة ما یلي: األمانة والموضوعیة .3

 .توصیل المعلومات بعدالة وأمانة -
اإلفـصاح عـن جمیــع المعلومـات المالئمـة التــي یمكـن التوقــع بدرجـة معقولـة أنهــا تـؤثر علــى  -

 .ت التي یعدونهافهم مستخدم المعلومات للتقاریر أوالتحلیالت أوالتوصیا
   عملة ً یجب على المحاسب اإلداري أن یتمتع بالكفاءة لیكون قادرا على إنجازهً وطبقا لهذه القواعد فإن

المتمثــــل بإتخــــاذ القــــرارات الخاصــــة باإلختیــــار بــــین نظــــم المعلومــــات البدیلــــة وتقــــدیم المعلومــــات لــــإلدارة 
 عـن الـشركة لغیرالمختـصین فیحـافظ بـذلك علـى  وأن الینقل أیـه معلومـات-لمساعدتها في إتخاذ القرارات



 الفصل الثاني 
 

24  24

ًسـریة هـذه المعلومــات وأن یكـون أمینـا وموضــوعیا فـي نقــل المعلومـات للجهـات المختــصة كـإدارة الــشركة  ً
ورؤسـاء األقـسام ومـا شــابة لیتمكنـوا مـن إتخــاذ القـرارات اإلداریـة المختلفـة والمتالئمــة مـع حاجـات الــشركة 

   ).8: 2002ظاهر،(
  

 :  اإلداریةةبتطور المحاس 2.1.5

 عنــــدما قــــام المجلــــس األنجلــــو األمریكــــي للكفایــــة 1950ظهــــر تعبیــــر المحاســــبة اإلداریــــة عــــام   
اإلنتاجیة بتشكیل فریق إسمه فریق المحاسبة اإلداریة، وقام هـذا الفریـق بزیـارة بعـض المنـشآت الـصناعیة 

 أوضـح والـذي )المحاسـبة اإلداریـة( الفریــق تقریـره تحــت عنــوان وقـد نـشرفي الوالیات المتحدة األمریكیة، 
أن المحاســـبة اإلداریـــة هـــي عـــرض للمعلومـــات المحاســـبیة بـــصورة تـــؤدي إلـــى مـــساعدة اإلدارة علـــى فیـــه 

 ، وكمــا أوصــى بــضرورة قیــام محاســب التكــالیفالیومـــیة للمـــنظمة وضــع الــسـیاسات وتــصریف العملیــات
جهـوده فـي تـوفیر معلومـات ي المنشأة، وتركیزاكل اإلدارة والعملیات الفنیة فعلى مشبمجهودأكبر للتعرف 

  ).13: 2007الفضل وآخرون،(تؤدي إلى ترشید سیاسة اإلدارة وزیادة مقدرتها في إتخاذ القرارات 
المحاسبة راحل تطور فرضتها الظروف البیئیة،وقد إستجابت لقد مرت المحاسبة اإلداریة بم

ٕة واقتصادیة تقبل التحلیل الكمي والتفسیر اإلداریة لهذه التطورات ألن مصادر بیاناتها محاسبی
ت إمكانیة ضخمة وتعطي األسالیب الریاضیة واإلحصائیة والتشغیل االلكتروني للبیانا، يالسلوك

التطور لما تقدمه البیئة التقنیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة  وتظل الحاجة إلى.للمحاسب اإلداري
نتیجة ذلك إتسعت و اإلغتنام، ً وفرصا تنتظروالسیاسیة من تغیرات تبرز مشاكل تستدعي الحل

  ).4: 2004زید ومرعي، أبو (صادرها وتعدد میادین خدمتها  بامتداد مةمجاالت المحاسبة اإلداری
 تطــور نوعیــة وجــودة المعلومــات التــي  یقــصد بــهاإلداریــة فــي الوقــت الحاضــرفتطــور المحاســبة   

 المنـشأة المـستویات اإلداریـة داخـل مـدراء فـي مختلـفالوقت الحاضرلمساعدة ال تحتاجها إدارة المنشأة في
 األداء والتنظــیم والتوجیــه وتوزیــع المــوارد وتقیــیم التخطــیط تقــع ضــمن مجــاالت التــي  اتخــاذ القــراراتفــي  

 ًحــــــــدیثا اإلداریــــــــة ةتطــــــــور المحاســــــــبالعوامــــــــل قــــــــد ســــــــاهمت فــــــــي   مجموعــــــــة مــــــــنوهنــــــــاك .والرقابــــــــة
   ):34 :2004حارس،(منها
 األســواق النفتــاحفــسة بــین الــشركات علــى إخــتالف أنواعهــا ومجــاالت عملهــا نتیجــة إزدیــاد حــدة المنا .1

  . على بعضها البعض
 وبـــــشكل المعلومــــات تقنیـــــة واإللكترونیــــات واالتـــــصاالت مجــــاالت الهائلــــة فـــــي التكنولوجیـــــة ة الثــــور  .2

  .متسارع
تحقیــق أهــدافها فــي  یــسهم ممــاللمــوارد المتاحــة فیهــا  رغبــة كــل شــركة فــي تحقیــق االســتغالل األمثــل .3

  . وتعظیم األرباح
المـستمر والمتـسارع فـي أذواق  ً زیادة االهتمــام بالنوعیــــــة والجــــودة إلرضــــاء المـستهلك،ونظـــرا للتغیـر  .4
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  . الشاملة فقد تبنت كثیر من الشركات لنظام مراقبة الجودة. المستهلكین
داریــة جدیــدة تتــصف بالكفــاءة والفعالیــة مــن  وأســالیب وممارســات إطــرقســتخدام إلجــوء اإلدارة إلــى   .5

 .  فیها من ناحیة ثانیةالمتصارعةناحیة وتتماشى مع البیئة الخارجیة والتغیرات 
من أن تطور المحاسبة اإلداریة تمثل بوجود العدید ) 14: 2007(ویرى الفضل وآخرون   

ة المستخدمة لخدمة اإلدارة في  واألسالیب والنظم المحاسبیتالدراسات التي تناولت تاریخ تطور األدوا
وستتناول . المحاسبة اإلداریةأسالیب المنشأة، والتي یمكن اعتبارها دراسة تاریخیة بهدف تفسیر تطور 

  .المحاسبة اإلداریةأسالیب الباحثة في الفقرة التالیة العدید من تلك الدراسات بهدف تفسیر تطور 
  

  : اإلداریة ةالمحاسبمراحل تطور 2.1.5.1
 ،اإلداریــةات التــي حــدثت فــي أســالیب المحاســبة  بتلــك التطــورالــدولي للمحاســبینتم اإلتحــاد      وقــد إهــ

ي ـــــوهورة أربعــــــــة مراحــــــــــل ة اإلداریـــــــــــــة فــي صــــــرالمحاسبــًا لتطـور وتغیــــعرض نـًرا تـضمـتقریـدرـــأصحیـث 
:(International Federation of Accountants,1998)               

 وركزت على تحدید التكلفة والرقابة المالیة من خالل ):1950ما قبل عام (المرحلة األولى  .1
  .استخدام الموازنات وأسالیب محاسبة التكالیف

 وتغیر التركیز من تحدید التكلفة والرقابة المالیة إلى ):1965 -1950من عام (المرحلة الثانیة  .2
 والرقابة اإلداریة من خالل استخدام بعض األسالیب مثل توفیر المعلومات ألغراض التخطیط
  .محاسبة المسؤولیة و تحلیل القرارات

 تحول التركیز إلى تقلیل الفاقد في الموارد المستخدمة ):1985-1965من عام (المرحلة الثالثة  .3
  . في المنشأة من خالل استخدام تحلیل العملیات وأسالیب إدارة التكلفة

وفیها تحول اهتمام المحاسبة اإلداریة إلى تولید ):  حتى اآلن-1985من عام (المرحلة الرابعة  .4
أو خلق قیمة من خالل االستخدام الكفء للموارد بواسطة استخدام األسالیب التي تعتمد على 

 . فحص العوامل التي تضیف قیمة للعمیل، وذوي المصالح في المنشأة
 بة اإلداریــة تــم ذكرهــا بواســطة العدیــد مــن البــاحثین،مراحــل تطــور وتغیــر المحاســوالجــدیر بالــذكر أن 
  :على النحو التالي) 56 -55: 2002صبري،(وعلى سبیل المثال

 ُوهي المرحلة التي نظر فیها للمحاسبة اإلداریة بإعتبارهـا وظیفـة فنیـة تهـدف لقیـاس: المرحلة األولى .1
 . التكلفة، وبقیت حتى بدایة الخمسینات

ـــة الثانیـــة .2 ـــة إعتبارالمحاســـبة اإلداریـــة وظیفـــة إداریـــة تعمـــل علـــى تـــوفیر البیانـــات وهـــي مرح: المرحل ل
 . 1965و1950المحاسبیة المناسبة لغرض خدمة وظائف اإلدارة من تخطیط ورقابة، وسادت بین 

ـــة شـــملت أهـــداف المـــرحلتین األولـــى والثانیـــة مـــع التركیـــز علـــى تحلیـــل : المرحلـــة الثالثـــة .3 وهـــي مرحل
 .1985ها، وسادت حتى بغرض تخفیضالتكلفة بیانات 
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ــــى فعالیــــة إســــتخدام المــــصادر : المرحلــــة الرابعــــة .4 ــــة مــــع التركیــــز عل وتــــشمل أهــــداف المراحــــل الثالث
 . حتى اآلن1985 وهي المرحلة من عام ،المتاحة

  :  كمایليات عنهاـــــ معلوموقدمواالسابقة  مراحل التطور عن Ashton et. al.(1995) ركما عب
ًكــان التركیــز األساســي منــصبا علــى تحدیــد التكلفــة، ) لتكلفــة والرقابــة المالیــةتحدیــد ا(المرحلــة األولــى  .1

و  وكانــت تكنولوجیــا اإلنتــاج بــسیطة وتعتمــد علــى مــرور المنــتج علــى عــدة مراحــل إنتاجیــة متعاقبــة،
كمــــا أن تكلفــــة المــــواد واألجــــور كــــان یمكــــن . إعتمــــدت العملیــــات اإلنتاجیــــة علــــى العنــــصر البــــشري

اعتمـدت سـرعة اإلنتـاج علـى مـدى سـرعة العنـصر البـشري وبالتـالي فقـد كـان مـن تحدیدها بسهولة، و
. الطبیعـي أن یـتم تخــصیص األعبـاء اإلضــافیة علـى المنتجـات علــى أسـاس ســاعات العمـل المباشــر

ومـن ثـم فقـد تـم التركیـز علـى األمـور الداخلیـة . ولم یكن هناك منافسة على أساس الجـودة أو الـسعر
ولــم یتـوافر لـدى المنــشآت أیـة دوافـع لتخفـیض التكــالیف حیـث كـان العــرف . ةخاصـة الطاقـة اإلنتاجیـ

وبالتــالي مهمــا زادت التكــالیف یمكـــن تحمیلهــا للعمیــل فــي ظـــل . الــسائد هــو تحمیــل العمیــل بالتكلفـــة
 .إنخفاض حدة المنافسة في تلك المرحلة

وفــي تلــك المرحلــة لــم تأخــذ ) تــوفیر المعلومــات ألغــراض التخطــیط والرقابــة اإلداریــة(المرحلــة الثانیــة  .2
ٕبزمــام المبــادرة المحاســبة اإلداریــة وانمــا كانــت تعتمــد علــى رد الفعــل فقــط، حیــث یــتم تحدیــد المــشكلة 

   .الموازناتبعد وقوع االنحرافات عن الخطط أوفقط واتخاذ القرارات التصحیحیة 

ركات الـشحـدة منافـسة یـادة وشهدت تلـك المرحلـة ز)تقلیل الفاقد في الموارد المستخدمة(المرحلة الثالثة .3
  مثــل تحكــم( تكنولوجیــا التــصنیع التكنولوجیــة فــي مجــالتوظهور المخترعــاالغربیــة،الیابانیــة للــشركات 

وترتــب ، ) الشخــصيرمثــل ظهــور الكمبیــوت(توتكنولوجیــا المعلومــا،)عملیــات التــصنیعالكمبیــوتر فــي 
ومــات التــي یمكــن اســـتخدامها وزیــادة مقــدار المعلعلــى ذلــك ســهولة تغیــر حجــم ومواصــفات اإلنتاج،

  .المدیرینبواسطة 
شهدت زیادة مضطردة في حدة المنافسة وعدم التأكد في ) خلق قیمة تولید أو(المرحلة الرابعة  .4

األسواق المحلیة والعالمیة، وتالحق المخترعات التكنولوجیة في مجال التصنیع وتكنولوجیا 
ویمكن النظر . ًتقاربا بین المستویات التنظیمیةالمعلومات،كما أن الهیكل التنظیمي قد أصبح أكثر 

 .،وبالتالي فإنه یجب توفیر المعلومات لكل المستویات التنظیمیةFlatإلیه على أنه هیكل مستوى 
 : تلك المراحل األربعة ومدى التداخل فیما بینها) 2(ویوضح الشكل رقم 
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 تطور المحاسبة اإلداریةمراحل ) 2(شكل رقم                                  
Evolution of Management Accounting 

  
(IFAC, 1998) :المصدر   

أن كــل مرحلــة مــن المراحـل الــسابقة ظهــرت نتیجــة ) 1998(ویـرى االتحـاد الــدولي للمحاسـبین   
 ممـا یترتـب علیـه تعـدیل أوتغییـر ألسـالیب المحاسـبة اإلداریـة المـستخدمة للظروف التي تواجـه المنـشآت

األسـالیب  لمراحل السابقة، ولقد ورد في قائمة المفاهیم الخاصة بذلك التقریـر أن كـل مرحلـة تتـضمنفي ا
المرحلـــة الـــسابقة وبعـــض األســـالیب الجدیـــدة مـــع إجـــراء بعـــض التعـــدیالت علـــى األســـالیب المناســـبة  مـــن

  .للمراحل السابقة بما یتمشى مع الظروف الجدیدة في بیئة العمل اإلداري
 ًتطورااألقل   في المرحلة األولى والثانیة هياإلداریةأسالیب المحاسبة ر أن وأوضح التقری 

  .)الحدیثة(ًوأن أسالیب المرحلة الثالثة والرابعة هي األكثر تطورا  )التقلیدیة(
 األسـالیب فیهـا تقـف التـي المرحلـة  لتحدیـد:ووعلیـه فالهـدف مـن تحدیـد مراحـل التطـور هـ  
علـى مـدى  تعـرفبمعنـى آخـر ال.اإلتحـاد الـدولي للمحاسـبینلتقریـر  اًوفقـ التطـور مراحـل مـن المطبقـة

ـــــدولي  مـــــن خـــــالل المراحـــــل األربعـــــة لتقریرالتطـــــور فـــــي تطبیـــــق أســـــالیب المحاســـــبة اإلداریـــــة اإلتحـــــاد ال
   .International Federation of Accountants (IFAC)للمحاسبین
ه، إال أن العدید من الباحثین وبالرغم أن التقریر لم یقم بذكر أسالیب كل مرحلة على حد  

قد قاموا ,Adelegan,2004)2004 (Abdel-kader&Luther;المهتمین بتطویر المحاسبة اإلداریة 
ًیوضح مراحل تطور المحاسبة اإلداریة وفقا ) 1(والجدول رقم . أسالیب كل مرحلة على حدهبتصنیف 

  :  رحلة على حدهومحور التركیز لكل مرحلة وأسالیب كل م) ,IFAC 1998(لتقریر 
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   مراحل تطور المحاسبة اإلداریة وأسالیب كل مرحلة(1)جدول رقم 
  

  الرابعة المرحلة  الثالثة المرحلة  الثانیة المرحلة  األولي المرحلة  تطور مراحل
 البیــــــــــــــــان

  
  الیفالتك تحدید

  المالیة والرقابة
الالزمة   المعلوماتتوفیر

  والرقابة للتخطیط
     من الفاقد خفضت

  موارد المنشأة
 خالل من القیمة خلق

  للموارد الكفء ستخدامالا
  اآلن حتى 1985  1985 -  1965  1965 -  1950  1950 قبل ما  الفترة الزمنیة

 المحاسبة اإلداریة دور 
  

 إلدارة تقنى ضروري نشاط
  المنشأة

لتدعیم  تتوفیر معلوما
 اإلداري المستوى عملیات

  المتوسط

فیها  بما ردالموا إدارة
 للتدعیم  المعلومات

 بالتركیز لألرباح المباشر
  لمدخالتا على

 من للمخرجات مباشر دعم
 للموارد األمثل االستغالل لخال

  المعلومات ًخصوصاو

 بكل الخاصة األسالیب
  مرحلة       

 تكلفــة وعــاء اسـتخدام •
   واحــدعلى)  تحمیــللمعــد(

  ككل مستوى المصنع
 للرقابــة علـــىالموازنــات  •
  تكالیفال
  المرنة  الموازنات •
  مالیة بمقاییس ءتقییم األدا •
االســـــــــــــــــتثمارات  تقیـــــــــــــــــیم •

ـــ الرأســـمالیة ة أســـاس فتـــرى عل
 االسترداد

  العائد المحاسبي دلعمو أ
  

اســتخدام معــدالت التكلفــة  •
  على مستوى  األقسام

استخدام معامـل االنحـدار  •
  أو أسالیب منحنى التعلم

  الموازنات للتخطیط  •
لیــــــل ًالموازنـــــات وفقــــــا لتح •

  الحساسیة
الموازنات للتخطیط طویل  •

 )اإلستراتیجیة(األجل 
  محاسبة المسؤولیة •
تقییم األداء بمقاییس غیر  •

  مالیة متعلقة بالعملیات 
  تحلیل التعادل   •
 تحلیل ربحیة المنتجات •
  تحلیل التباین االنحرافات •
نمـــــاذج وتقیـــــیم المخـــــزون  •

  السلعي 
ــــــــــــــــیم االســــــــــــــــتثمارات  • تقی

الرأسـمالیة علـى أسـاس طــرق 
  التدفق النقدي المخصوم 

  التنبؤ طویل األجل •
الفـــــــصل بـــــــین التكـــــــالیف  •

   والمتغیرةةالثابت

التكلفـــــة علــــــى أســــــاس  •
 األنشطة

أســاس  علــى الموازنــات •
 األنشطة

  تكالیف الجودة  •
 الموازنات الصفریة •
ـــــیم األداء • بمقـــــاییس  تقی

ــــــــــة  ــــــــــة المتعلق ــــــــــر مالی غی
 بالعاملین

 تقیـــــــــــــــــــیم الخطـــــــــــــــــــر   •
للمـــــشروعات االســـــتثماریة 

ام االحتمــــــــــاالت باســــــــــتخد
 والمحاكاة

 تقیـــــــــیم المــــــــــشروعات   •
ًالرأسمالیة وفقا  االستثماریة

  لتحلیل الحساسیة

 المستهدفة التكلفة •
 غیـر بمقـاییس ألداء اتقیـیم  •

 بالمستهلك  ةــــــــــمتعلقمالیة 
اس ــــــــــأس علـى األداء  تقیـیم •

 االقتـصادیة المـضافة ةــــــالقیم
 المتبقي أوالدخل

  رجعیةالم اییسقالم •
 تحلیل الربحیة للمستهلك •
 رأس تكلفة وحساب استخدام •

النقــــــــــــدي  للتــــــــــــدفق الــــــــــــــــــــــالم
ــــیم المخــــصوم  االســــتثمارات لتقی
 الرأسمالیة

 األسهم لحملة القیمة تحلیل •
  الصناعة تحلیل •
 التنافــسي تحلیــل الوضــع •

 للمنشأة
 القیمة سلسلة تحلیل •
 المنتج حیاة دورة تحلیل  •
 نبـی التكامـل إمكانیـات  •

 الموردین ل منلك القیمة سلسلة
 والمستهلكین

ــــــتحلی •  اطـــــــــــــــــــــــــــــنق لــــــ
 للمنافسین وةـــــوالق فــــــــــــــــالضع

  
  Adelegan,2004) 2004 (Abdel-kader&Luther;:المصدر  

  

 ةـــــاسبــــــالمح الیبـــــأس  تقـسیمىإلـ الـسابق والتـصنیف ةــــــاألربع المراحـل تلـك خـالل من ةـــــالباحث قامت وقد
  :التالي) 2( رقم  الجدول في كما حدیثة وأسالیب تقلیدیة أسالیب ىإلاإلداریـــة 
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   أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة والحدیثة(2)جدول رقم 
  

 الحدیثة التقلیدیة اإلداریة المحاسبة أسالیب

 التكلفة أسالیب

  التكلفة تخصیص طرق •
 ككل المصنع مستوي على -
   حدة على قسم لكل  -

 التعلم منحني أسالیب •

 النشاط أساس علي التكلفة •
 المستهدفة  التكلفة •
  إدارة الجودة الشاملة •
   نظم التدفق العكسي •
 المواصفات أساس علي التكلفة تحدید •
 كایزن •

 أسالیب التخطیط

 التكالیف علي للرقابة الموازنات •
 للتخطیط الموازنات •
 مرنةال الموازنات •
 الموازنات الثابتة •
 "اإلستراتیجیة" األجل طویلة الموازنات •

  الموازنات على أساس األنشطة •
 الموازنات الصفریة •

 األداء أسالیب الرقابة وتقییم

  المسؤولیة محاسبة •
 األداء لتقییم المالیة المقاییس •

 المحاسبي الربح -
  االستثمار على العائد معدل -
 المبیعات على العائد معدل -
   األصول على العائد -
  الملكیة حقوق على العائد -
  ربحیته إلى السهم سعر -

 " االنحرافات" التباین   تحلیل •
 المعیاریة التكالیف •
 أسعار التحویل الداخلي •
 المتبقي الدخل •

  األداء لتقییم المالیة غیر المقاییس •
  المستهلك رضاء -
  المحدد الوقت في التسلیم -
  االبتكار -
  الفریق أداء -

 جعیة المر المقاییس •
  )األقسام بین(المنظمة  داخل -
  )الشركات المتنافسة بین(المنظمة  خارج -

 المتوازن األداء بطاقة •
 المضافة  االقتصادیة القیمة •

  وترشید القرار دعم أسالیب
 

  )الربح –  الحجم - التكلفة(التعادل  تحلیل •
 المنتجات ربحیة تحلیل •
 االقتـصادي للمــشروعات العائـد تقیـیم طـرق  •

 یةاالستثمار
  االسترداد فترة -
 معدل العائد المحاسبي -
  الحالیة القیمة صافي -
  الداخلي العائد معدل -

 التفاضلي التحلیل أسالیب •

 األنشطة أساس على اإلدارة •
  القیود نظریة •
 تحلیل ربحیة العمالء •
 

 االستراتیجي التحلیل

 للمبیعات ولألرباح األجل طویل ؤالتنب •
 ولحجم وطبیعة األسواق

 األسهم لحملة القیمة تحلیل •
 المنتج حیاة دورة تحلیل •
  القیمة سلسلة تحلیل •
  الصناعة تحلیل  •
 للشركة التنافسي الوضع تحلیل •
 للتكلفة االستراتیجي التحلیل •
 اإلستراتیجیة اإلداریة المحاسبة  •

  )إعداد الباحثة:(المصدر
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  :المحاسبة اإلداریةأسالیب  خصائص معلومات 2.1.5.2
 ةكالدقــة والنطــاق وتكــرار عملیــمــات المحاســبة اإلداریــة معلو لدة خــصائصعلــى الــرغم مــن وجــود عــ

 أناإل اإلســـــتخدام والفتـــــرة الزمنیـــــة والمالئمـــــة والتكامـــــل ومـــــستوى التجمیـــــع والوقتیـــــة ووســـــیلة اإلفـــــصاح،
یعتبراألسـاس الـذي یـستند إلیـة معظـم الكتـاب، والـذي یتمثـل فـي  Chenhall&Morris (1986)تـصنیف

  :وهيحاسبة اإلداریة المأسالیب أربعة خصائص لمعلومات 
  النطاق   .أ 

لمحاســبة اإلداریــة التقلیدیــة اأســالیب  حیــث . أبعــاد التركیــز والقیــاس الكمــي والبعــد الزمنــيقالنطــاب یقــصد
ًمعلومـــات ذات نطـــاق ضـــیق نظـــرا ألنهـــا معلومـــات داخلیـــة ومعبـــرا ع تـــوفر نهـــا بـــصورة مالیـــة أو نقدیـــة ً

 فهــي تــوفر معلومــات تــرتبط  اإلداریــة واســعة النطــاقالمحاســبةأســالیب أمــا . باألحــداث التاریخیــة وتــرتبط
وقــد )  ومبیعــات الــصناعة والنــصیب الــسوقيالنــاتج القــومي(الخارجیــة قــد تكــون معلومــات مالیــة  بالبیئــة
ًفــــضال عــــن تــــوفیر المعلومــــات الداخلیــــة كمــــا أنهــــا ) تفــــضیالت العمــــالء( معلومــــات غیــــر مالیــــة  تكــــون

، لــــذا یتــــضح مــــدى أهمیــــة عــــن تــــوفیر المعلومــــات التاریخیــــةًتوفرمعلومــــات ذات توجــــه مــــستقبلي فــــضال 
  .خاصیة إتساع نطاق معلومات المحاسبة اإلداریة في ترشید القرارات اإلداریة

 الوقتیة  .ب 
یقصد بالوقتیة مدى توفیر المعلومات المطلوبة والمالئمة في الوقـت المناسـب ألغـراض إتخـاذ القـرارات،  

ویـؤدي تـوفیر المعلومـات  .غیـر المتوقعـةالسـتجابة الـسریعة لألحـداث  اى قدرة المـدیرین علـوبالتالي زیادة
المحاسبة اإلداریـة فـي إعـداد التقـاریر الدوریـة المطلوبـة عـن أسالیب في الوقت المناسب إلى زیادة فعالیة 

األحـــداث الجاریـــة باإلضـــافة إلـــى إعـــداد تقـــاریر التغذیـــة العكـــسیة لتقیـــیم القـــرارات التـــي تـــم إتخاذهـــا فـــي 
  . يالماض

 التجمیع  .ج 
ألشـكال المختلفــة مـن تجمیـع المعلومــات، حیـث تقـدم المحاســبة اإلداریـة المعلومـات فــي االتجمیع بـ یقـصد

 أسـاس زمنـي أو علـى ى التجمیـع علـىعدة أشكال من التجمیع تتـراوح مـا بـین تـوفیر للمعلومـات الخـام إلـ
   .)أساس وظیفي(أساس مراكز المسؤولیة 

 التكامل .د 
ومــن ثــم فــإن معلومــات  داخــل المنــشأة،  التنــسیق بــین الوحــدات الفرعیــةعملیــة مــاتبتكامــل المعلو یقــصد

 التنــسیق تتــضمن معلومــات عــن تــأثیر القــرارات التــي تتخــذ ىالمحاســبة اإلداریــة التــي تــساعد علــأســالیب 
 یوضـــح (3)رقـــم والجـــدول  .فـــي أحـــد قطاعـــات المنـــشاة علـــى العملیـــات التـــي تـــتم فـــي بـــاقي القطاعـــات

  :المحاسبة اإلداریةأسالیب معلومات ص ملخص لخصائ
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  اإلداریةالمحاسبة أسالیب خصائص معلومات ) 3(جدول 
       محددات الخاصیة        الخاصیة

  
  النطاق 

 معلومات خارجیة  •
 معلومات غیر مالیة  •
  معلومات مستقبلیة •

  الوقتیة
 الدوریة في إعداد التقاریر •
  سرعة إعداد التقاریر •

  
  التجمیع

 أساس زمني  علىالتجمیع  •
  أساس وظیفي علىالتجمیع  •
  التجمیع على أساس نماذج اتخاذ القرارات •

  التكامل
 مراعاة أهداف األنشطة والعالقات المتداخلة داخل الوحدات الفرعیة  •
  .إعداد تقاریر عن العملیات المتداخلة بین الوحدات الفرعیة •
  (Chenhall & Morris,1986: 19): المصدر  

  

  األعمـال، التـي شـهدتها منظمـاتللتطـورات ًالمحاسـبة اإلداریـة تبعـا فیماسبق مراحل تطورناولت الباحثة ت
اإلداریة المحاسـبةوتـم تـصنیف أسـالیب   المحاسبة اإلداریة لكل مرحلة على حدة،بذكر أسالیوكذلك تم 

فـي الـضوء وسـیتم إلقـاء .  اإلداریـةتوضـیح خـصائص معلومـات المحاسـبةو ،إلى أسالیب تقلیدیـة وحدیثـة
المثــال ال الحـــصر  بإیجاز،وذلــك علــى ســبیل لمحاســـبة اإلداریــةا أهــم تلــك األســالیبعلــى الفقــرة التالیــة 

  . وافیة یخدم هدف البحث، وذلك ألن أدبیات المحاسبة اإلداریة قد تناولتها بصورةوبما 
  

 :اإلداریةالمحاسبة أسالیب   2.1.6

المعلومات المالئمة نوعة في توفیر ریة المتعددة والمتاإلداتساهم أسالیب وأدوات المحاسبة   
ٕإلدارة الشركة لتمكینها من القیام بوظائفها من تخطیط ورقابة وتقییم أداء واتخاذ للقرارات بشكل فعال 

 ). 159: 2000یحیى وآخرون،( وذلك من أجل تحقیق أهداف المنشأة 
  للتغیراتًوذلك تبعا ،مراحل زمنیة على  وتطورتاإلداریةالمحاسبة  أسالیب لقد ظهرت  

   .جتماعیة والسیاسیة في المجتمعاتإلقتصادیة واإلوالتطورات التي حصلت في الظروف ا
 عن تساؤل حول إجابة یتطلب أن تسبقه اإلداریة العلمیة للمحاسبة  األسالیبستعراضإإن   

بین  یتعلق بمدى التداخل اإلداریة، وهو ماًموضوع أثار جدال بین الذین كتبوا في مجال المحاسبة 
 أم، اإلداریةً جزءا من المحاسبة التكالیف وهل تعد محاسبة اإلداریة والمحاسبة التكالیفمحاسبة 
  لصحیح؟  اوهالعكس 

ًختلفــت آراء الكتــاب والبــاحثین حــول هــذا الموضــوع، فمــثالإ لقــد    ُ )Gray&Ricketts ( یعتبــرون
   .Copland&Foster; Daridson et.  al) أما من محاسبة التكالیف، المحاسبة اإلداریةهي جزء أن
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Hussey; Moscove et. al. ( فـأنهم یـرون أن محاسـبة التكـالیف تمثـل مجموعـة أو وحـدة فرعیـة مـن
كاتـــب مـــشهور فـــي هــذا المجـــال فإنـــه یـــرى أن محاســــبة التكـــالیف ) (Horngrenالمحاســبة اإلداریـــة، أمـــا

ــــــذلك فـــــــإن محاســـــــبة ــــــة، ل ــــــسمـى بالمحاســــــبة اإلداری ـــــــثة ت ــــــة تدعـــــــى بالمحـاســـــــبة الـداخلـــــــیة اإلدا الحدی ری
  ). 115 -114 :2001الصفار،(

أن محاســـبة التكـــالیف   بإعتبـــار)Horngren(إن الـــذي یؤیـــد هنـــا هـــو الـــرأي الـــذي ذهـــب إلیـــه   
الحدیثـــة تـــسمى بالمحاســـبة اإلداریـــة، ویرجـــع ذلـــك إلـــى إتـــساع نطـــاق إســـتخدام المعلومـــات التـــي توفرهـــا 

رارات اإلداریة المختلفة كافة، في حین كانـت إسـتخدام تلـك المعلومـات محاسبة التكالیف لیشمل خدمة الق
ًفـضال عـن أن تعـدد األسـالیب المـستخدمة فـي تـوفیر . مقتصرة في بادئ األمر علـى تحدیـد تكلفـة المنـتج

ٕوایــصال المعلومــات الالزمــة لعملیــة التخطــیط والرقابــة واتخــاذ القــرارات جعــل مــن محاســبة التكــالیف أحــد  ٕ
وفیمــا یلــي عــرض ألهــم أســالیب المحاســبة . حاســبة اإلداریــة الرئیــسة ولــیس األســلوب الوحیــدأســالیب الم

  : ًاإلداریة وفقا لتطورها التاریخي إلى
  .1950قبل عام  اإلداریة المحاسبة أسالیب .1
  .  1965 –1950 للمرحلة من اإلداریة المحاسبة أسالیب .2
   .حتى اآلن –1965 للمرحلة من اإلداریة المحاسبة أسالیب .3

   :1950قبل عام  اإلداریة المحاسبة أسالیب .1
 محاســبة التكــالیف أول تمتــد جــذورها إلــى القــرن الثــامن عــشر، حیــث تمثــلإن المحاســبة اإلداریــة 

  واســتخدمت رت خــالل أواخــر القــرن الثــامن عــشر،وقــد ظهــ أســالیب نظــام المحاســبة اإلداریة،أســلوب مــن
  وذلك لتوفیر ،التـجارة والزراعة وصـناعة متنوعة مـثلمشروعات  لمرحلة فيا التكالیف في تلك محاسبة

   (Hendriksen&Breda,1992:52). ةیـالمالالتقاریر معلومات إلعداد
فتم . لزیادة دقة أرقام تكالیف اإلنتاجكما ظهرت في نهایة القرن التاسع عشر عدة محاوالت    

  .اقة العاطلةتقدیم عدة طرق لتوزیع التكالیف الصناعیة ومعالجة تكالیف الط
التطورات التي حدثت فـي تلـك المرحلـة تمثلـت فـي تطـویر طـرق احتـساب التكـالیف إلـى طـرق ف   

فالتكــالیف فــي هــذه المرحلــة كانــت تخــصص علــى المنتجــات التــي ، أكثــر دقــة ومالئمــة ألعمــال المنظمــة
 هـدف  في تلك المرحلة كان ینـصب علـى تخـصیص جمیـع التكـالیف علـىأي أن التركیز ،صرفت علیها

 معـــین و بأســــلوب تخــــصیص مالئــــم ومفــــهوم، وقــــد أطلــــق علــــى تلـــك المرحلــــة منـهـــــج الحقـــــیقة المطـــــلقة
      ).4: 1997الرجبي،(
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   :1965 –1950 للمرحلة من اإلداریة المحاسبة أسالیب .2
أن ) 24-23 :1990(الــشیرازي، ویؤكــد علــى ذلــك 1950ظهــرت المحاســبة اإلداریــة فــي عــام   

  . ولیدة القرن العشریناإلداریة ةبر المحاسبیعتهناك من 
وقـــد شـــهد النـــصف األول مـــن هـــذا القـــرن محـــاوالت جـــادة لتطـــویر أنظمـــة التكـــالیف، حیـــث تزایـــد 

وكــذلك إتــسع نطــاق إهتمــام محاســبة التكــالیف مــن . اإلهتمــام بالتكــالیف المعیاریــة والموازنــات التخطیطیــة
ــــــى هــــــذه ال ــــــى الرقابــــــة عل ــــــاج إل ــــــة اإلنت ــــــاح  تحدیــــــد تكلف ــــــاج وتحــــــسین األرب ــــــاءة اإلنت تكــــــالیف لزیــــــادة كف

  ).4: 1997الرجبي،(
 فالتكالیف المعیاریة تهتم فقط بتقدیر التكالیف التي ینفقها مركز المسؤولیة من أجل تقدیم خدمة

 تساعد في ةلذلك فهي أدا).التكلفة(إنتاج منتج، وبالتالي تساعد فقط في قیاس األداء لمراكز اإلنفاق  أو
  ).31: 2009مكي، ( على عناصر التكالیف الرقابة

ُأما الموازنات التخطیطیة تعد خطة مستقبلیة لجمیع أنشطة المنظمة وأقسامها ولفترة مستقبلیة  
، یتم فیها تقدیر قیمة التكالیف واإلیرادات لكل وحدة مسؤولیة،وبالتالي فهي )عادة ما تكون سنه(محددة 

لذلك فهي أداة تخطیط ورقابة وتقییم األداء على مختلف . ولیةتساعد في قیاس أداء كافة مراكز المسؤ
  ).239: 2004الرجبي،(العملیات 
ـــة أیـــضا   أو الـــربح والحجـــموكلفــــة ت القـــة بـــینعالال تحلــــیل أســـلوب ًكمـــا ظهـــر خـــالل تلـــك المرحل

دات مایــسمى بنقطــة تعــادل التكــالیف مــع اإلیــرادات، والتــي تمثــل حجــم النــشاط الــذي تتعــادل عنــده اإلیــرا
مــع التكــالیف الكلیــة، وأي مــستوى نــشاط أعلــى مــن نقطــة التعــادل یحقــق ربــح، وأي مــستوى نــشاط  الكلیــة

ألسـالیب كـل Abdel-Kader&Luther(2004 (ً وفقـا لتـصنیف -اقـل مـن نقطـة التعـادل یحقـق خـسارة
إلنتـاج لـذلك یعـد هـذا األسـلوب مـن أدوات التخطـیط والتـي تـساعد اإلدارة فـي تخطـیط ا. مرحلة على حده

  ). 27: 2008الشراري،(إلستغالل األفضل للموارد المتاحةبما یمكن من الوصول إلى ا
كما یعود مفهوم نظام محاسبة المسؤولیة وفي كتابات متفرقة ألربعینیات القرن الماضي،   

وتطور مع تطور علم اإلدارة والمحاسبة، فأصبح من أهم أسالیب الرقابة وتقییم األداء المستخدمة 
عصر الحدیث، لما یوفره من معلومات وتقاریر عن األداء لمحاسبة المسؤولیة عن اإلنحرافات، بال

مل لنظام محاسبة حیث كان أول مقال علمي متكا). 30: 2007الجدبة،(وتفادي حدوثها في المستقبل 
 تبعته أبحاث -)(John A. Higginsوهو مقال لــــــ جون هینجیز (1952)- المسؤولیة في عام

 نظام إداري ةوتعد محاسبة المسؤولی). 413: 2002كحالة وحنان،( قاالت عدیدة لكتاب آخرین وم
محاسبي للمحاسبة عن التكالیف واإلیرادات وتقویم األداء، ویرتبط بالهیكل التنظیمي للمنشأة ویقوم على 

ذ األعمال أساس تقسیم المنشأة إلى مراكز مسؤولیة، وتفویض السلطات والصالحیات الالزمة لتنفی
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 على ضوء ومحاسبتهالموكلة لكل مركز، بهدف تحقیق رقابة فعالة وتقویم أداء كل مركز مسؤولیة، 
  ).146: 2009مكي،(ابیة الالزمة عن أداء ذلك المركزًالمعاییر الموضوعة مسبقا، وعمل التقاریر الرق

ة فـي اتخـاذ القـرارات  إسـتخدام األسـالیب الكمیـكـذلكومن التطورات في مجال المحاسبة اإلداریة   
،فهي مجموعــة وخاصــة عنــد ظهــور الحاســوب خــالل الخمــسیناتن قبــل الكثیــر مــن منظمــات األعمال،مــ

مـــن األدوات أو الطـــرق التـــي تـــستخدم مـــن قبـــل متخـــذ القـــرار لمعالجـــة مـــشكلة معینـــة أو لترشـــید القـــرار 
إســـتخدام أســـالیب بمعنـــى آخـــر ). 43: 2008عیــاش، (اإلداري المزمــع إتخـــاذه بخـــصوص حالـــة معینـــة 

   .بحوث العملیات للمساعدة في صنع القرار، لذلك فهي من أدوات التخطیط والرقابة
ومن التطـورات األخـرى فـي مجـال أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة ظهـور المحاسـبة الـسلوكیة، حیـث   

بة  الــبعض إن المحاســـَصـــورعنــدما ) 1965(یرجــع اإلهتمــام بالدراســـات المحاســبیة الــسلوكیة إلـــى عــام 
فـــــي الوقـــــت الـــــذي تعتمـــــد فیـــــه علـــــى مبـــــادئ ) ســـــیكولوجیة(ً تعتمـــــد كلیـــــا علـــــى مبـــــادئ نفـــــسیة اإلداریـــــة
 فالمحاســبة الــسلوكیة تهــدف إلــى الكــشف عــن تــأثیر المعلومــات الناتجــة ).75: 1988هاشــم،(محاســبیة

ل عــن نظــم المحاســبیة علــى ســلوك األفــراد العــاملین فــي المــشروع، والمــستخدمین لهــذه المعلومــات بــشك
عام، وكیفیة إحداث تغییـر فـي هـذا التـأثیر عـن طریـق إجـراء تغییـرات مماثلـة فـي المعلومـات المحاسـبیة، 
وتخـــتص المحاســــبة الــــسلوكیة بكیفیــــة إســــتخدام العملیــــات المحاســــبیة لمــــساعدة األفــــراد والتنظیمــــات فــــي 

ن جهـات أخـرى الوصول إلى األهداف التـي وضـعوها ألنفـسهم مـن قبـل أو تلـك األهـداف المحـددة لهـم مـ
ًفمثال إختالف اإلحتیاج للمعلومات من شخص إلى آخر، ومـن المهـم أن تتناسـب ). 76: 2006أحمد،(

  . التأثیر المطلوبسلوكهالمعلومات المحاسبیة المقدمة لكل شخص مع إحتاجاته حتى تؤثر على 
 :حتى اآلن –1965 للمرحلة من اإلداریة المحاسبة أسالیب .3

، ًأیضا تتطور اإلداریة المحاسبة أسالیبن إ، فر تتغیر باستمراألعمالاطالما إن بیئة منظمات 
ًطلبا كبیرا على المعلومات التي تقدمها المحاسبة  تولد وزیادة المنافسة االتكنولوجیفي  التغیرات إن حیث ً

  ).Hilton,1999 :23( اإلداریة
لتطــورات الــسریعة التــي  الحدیثــة نتیجــة ااألســالیب مــن دبظهــور العدیــتــسمت هــذه المرحلــة لــذلك إ

المنافـــسة بـــین المنظمـــات وزیـــادة  ،لكترونـــيإلنتـــشار تقنیـــات الحاســـب اإ مثـــل، األعمـــالحـــدثت فـــي بیئـــة 
ومــن أهــم تلــك األســالیب الحدیثــة للمحاســبة كلفــة، ت وأقــل  جــودةبــأعلىخــدمات تقــدیم   منتجـــات أوإلنتــاج

  :وهي) 3(اإلداریة موضحة بالشكل رقم 
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  2000 -1975یب المحاسبة اإلداریة للمرحلة من أسال )3(شكل رقم 
  

                              
                

  )BSC(بطاقة األداء المتوازن                                   

  )Toc( نظریة القیود                                                      

  TC)(التكلفة المستھدفة                                                       

  )Kaizen) CI التحسین المستمر                                                

  )ABM(اإلدارة على أساس األنشطة                                                  

  )ABC(التكالیف على أساس األنشطة  أسلوب                                                

  )VC(  تحلیالت سلسلة القیمة                                                                                

   ) JIT( أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد                                                                               

    )M) Q T إدارة الجودة الشاملة                                                                                                      

                                                                     2000        1995     1990     1985    1980     1975            
  )36: 2000السبوع،(:المصدر 

   : TQM) (Total Quality Management إدارة الجودة الشاملة  .1
فهــــو مــــن األســــالیب الحدیثــــة التــــي ظهــــرت فــــي بدایــــة الثمانینــــات مــــن القــــرن الماضــــي كفلــــسفة   

حقیـــق والتــي تعـــد إحــدى األولویـــات اإلســـتراتیجیة التــي یمكـــن للمنظمــة إســـتخدامها لتللتحــسین المـــستمر، 
 والتـــي تـــشتمل علـــى ،وتعـــرف بأنهـــا طریقـــة إدارة الجـــودة علـــى مـــستوى المنظمـــة ككـــل. المزایـــا التنافـــسیة

اإلجــراءات والتعلیمــات للقیــام بأنــشطة الــشركة المختلفــة بــالطرق واألســالیب التــي تــضمن الحــصول علــى 
الي إلتــزام الــشركة بتلــك ، وبالتــمنــتج أو خدمــة عالیــة الجــودة، ومتطابقــة مــع المواصــفات القیاســیة العالمیــة

، والتـي تعتبـر بمثابـة ISO یعطیها الحق في المطالبة بالحـصول علـى إحـدى شـهادات األیـزو اإلجراءات
حیـــث إن الهـــدف ). 6: 2010العـــالم،(جـــواز المـــرور نحـــو األســـواق العالمیـــة وتـــسویق وتوزیـــع منتجاتهـــا

 الل تطــویر جــودة المنتجـــات أوالــرئیس مــن هــذا األســلوب هــو إشــباع إحتیاجــات الزبــائن، وذلــك مــن خــ
لعمــــالء وتلبیــــة إحتیاجــــاتهم، ویــــستخدم مــــصطلح االخــــدمات مــــع تخفــــیض التكــــالیف ممــــا یحــــسن خدمــــة 

)TQM ( فــــي حالــــة تحــــسینات مــــستمرة لوصــــف كــــل وظــــائف منظمــــة األعمــــال التــــي تكــــون)النعیمــــي ،
ز العــــ أبــــو(هــــي  ةإدارة الجــــودة الــــشاملتطبیــــق أســــلوب ) مزایــــا(وبالتــــالي فــــإن منــــافع ).44-45: 2009

  :197): 2003 ي،علو
 . والتالف منهالمعیب اإلنتاج من للتخلص نتیجة اإلنتاج تكالیف تخفیض –
 .ضمان منتجات ذات جودة عالیة –
وتعزیز ربحیتها  للمنشأة السوقیةالشركة  ةحص زیادة وبالتالي العمالء رضاء زیادة –

 .وقدرتها التنافسیة
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  .التصحیحیة جراءاتلإل الحاجة قلةل العمال شكاوى انخفاض –
  :Just In Time (JIT) المحددلوقت اإلنتاج في اأسلوب .2
 ،ویعرف بأنــة نظــام إنتــاجي،فهــو مــن األســالیب الحدیثــة التــي ظهــرت فــي بدایــة عقــد الثمانینــات   

ً الرئیـسي إنتـاج نـوع محـدد مـن الوحـدات الـصناعیة أو المنتجـات المطلوبـة فـي الوقـت المحـدد تمامـا هدفه
هـذا یعنـي أن الوحـدات ). 141: 2008العـامري،(طلوبة دون السماح بالزیادة أو النقصان وبالكمیات الم
 إن. األدنـى المخـزون یـتم تخفیـضه لكـي یـصبح عنـد الحـد أنًسـتخدام فـورا كمـا إل شـراؤها لیتم إنتاجها أو

كـن األسلوب هو التخلص من الفاقد، حیث أن هـذا النظـام یـسعى إلـى تحقیـق أهـداف كثیـرة ولجوهر هذا 
 تـــــتلخص بـــــاآلتي هنـــــاك أهـــــداف رئیـــــسیة یـــــسعى المـــــدیرین إلـــــى تحقیقهـــــا مـــــن إســـــتخدام هـــــذا األســـــلوب

  ): 2004: 2001الحسین،(
 .القضاء على اإلنتاج الفائض، فاإلنتاج یكون حسب الطلب –

 . ٕالقضاء على وقت اإلنتظار وتخفیض وقت التهیئة واعادة التشغیل –

 .ًالتخلص تماما من اإلنتاج المعیب –

 ). إلى الصفر(المخزون إلى حدة األدنى تخفیض  –

  . التركیز على العملیات المنتجة فقط والتقلیل من الحركات الغیر ضروریة –
   :Value Chain Analysis (VC)  تحلیل سلسلة القیمةأسلوب .3

یقـــصد بسلـــسلة القیمـــة تحدیـــد التكلفـــة علـــى أســـاس سلـــسلة األنـــشطة الالزمـــة مـــن بدایـــة   
 إلـى تـسلیم المنـتج للعمیـل،أي سلـسلة األنـشطة التـي تؤدیهـا المنـشأة ًالتعامل مـع المـوردین وصـوال

ویترتب علیها إضافة قیمة للمنتجات أوالخدمات التي تقدمها المنشأة لعمالئهـا بدایـة مـن التعامـل 
ًمـــع المـــوردین وصـــوال إلـــى خدمـــة العمـــالء الممیـــزة مـــن خـــالل إســـتراتیجیة وتوجهـــات اإلدارة فـــي 

مختلفـــة مـــن البحـــوث والتطـــویر ثـــم التـــصمیم ثـــم اإلنتـــاج ثـــم التـــسویق ثـــم مراحـــل إنتـــاج المنـــتج ال
ألن منفعة المنتج أوالخدمة تزداد أوتـصبح ذات قیمـة ) Value("قیمة"ٕواستخدم مصطلح . التوزیع

، وفیمــا یلــي توضــیح للوظــائف Horngren,2000:6)( تـدریجيللمـستهلك النهــائي والزبــون بــشكل 
  ):29-28: 2007ین،حس( المتتالیة في سلسلة القیمة

 . ویقصد به جمع أفكار لمنتجات، أوخدمات، أو عملیات جدیدة: البحث والتطویر –

ویقــصد بــه وضــع التخطــیط التفــصیلي والهندســي للمنتجــات أو الخــدمات أو :  مالتــصمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ –
 .العملیات الجدیدة

ویقصد به عملیـة التحویـل المـادي لألفكـار والتـصمیم إلـى حقیقـة فـي صـورة : ج   اإلنـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــا –
 .منتجات مادیة أو خدمات مقدمة للعمالء
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تعــــریفهم بخــــصائص : األفــــراد بغــــرض) اإلتــــصال ب( ویقــــصد بــــه مخاطبــــه:  التـــســــــــــــــــــــــــــــــــــــویق –
افة إلـــى قیـــامهم بـــشراء هـــذه المنتجـــات أو المنتجـــات أو الخـــدمات التـــي تقـــدمها الـــشركة، باإلضـــ

 .الخدمات

ویقــصد بــه اآللیــة التــي ســیتم بهــا تــسلیم المنتجــات أوالخــدمات مــن خــالل قنــوات  :التوزیــــــــــــــــــــــــع   –
 . التوزیع المختلفة

وهي الخدمات اإلضافیة التي تقـدمها الـشركة للعمیـل بعـد البیـع مثـل الـضمان :  ءخدمة العمــــــال –
 إلخ.....واإلصالح والصیانة 

  :ABC (Activity Based Costing(أسلوب إحتساب التكالیف على أساس األنشطة  .4
ب ظهــر أســلوب التكلفــة علــى أســاس النــشاط خــالل فتــرة الثمانینــات مــن القــرن الماضــي كأســلو  

 نــشطةاأل علــى  یركــزأســلوببأنــه ) 784: 1995شــناف، أبو( عرفــه وقــد.بــدیل لنظــام التكــالیف التقلیــدي
، )كلفـةتوحـدة قیـاس تـرتبط بهـا ال( األساس ،)كلفةتهدف ال(ویعدها  تخصیص التكالیف الغیر مباشرة عند

 التــي تخــص التكــالیفوتــصنیف  بوصــفها وحــدات بنــاء لغــرض تجمیــع األنــشطةهــذه تكــالیف واســتخدام 
مجــال ط فــي لــذلك فــدور نظــام التكلفــة علــى أســاس النــشا، ) التــامالمنــتجمثــل وحــدات (آخــركلفــة ت هــدف

  المراكـزأو األقـسام علـى تنـصب أن یمكـن ال التكلفـة أن: تخـصیص التكـالیف غیـر المباشـرة یقـوم علـى
 ال  دونـهب والـذي والنـشاط الحـدث وهـو التكلفـة حـدوث فـي المباشـر الـسبب لـىع تنـصب ولكـن اإلنتاجیة

  .ًأصال التكلفة تنشأ
 الـصناعیة التكـالیف لتخـصیص أسـلوب: اوبنـاء علـى ذلـك عرفـت التكلفـة علـى أسـاس النـشاط علـى أنهـ

ً وذلك كبدیل للنظام التقلیدي الذي یعتمد فقط على معدل تحمیل واحد عـادة سـاعات العمـل -المباشرةرغی
 أو تكلفـة "تتطلـب " بأنـشطة تقـوم"  منظمـاتى إلـ تحتـاج المنتجـات أن فكـرة لـى عًاعتمـادا -المباشـر

 وذلـك مباشـرة المنتجات ىعل االعتماد من ًبدال األنشطة ىلع اشرة تعتمدبالم غیر التكالیف فتلك "موارد
، لـذلك فهـو یمثـل )51: 1998 ،عطیـة (األنـشطة لتلـك )المـسببة( المناسـبة التكلفـة محركـات باسـتخدام

ًمالئـــم جـــدا ) ABC (ســـلوباأل ویعتبـــر هـــذا .أداة هامـــة لتحدیـــد تكلفـــة اإلنتـــاج بـــصورة صـــحیحة وواقعیـــة
كلفــــة التقلیدیــــة تحتـــساب الإ أســــالیب فــــي الــــتخلص مـــن مــــشكالت مكانیتـــهإ بــــسبب اإلداریــــینللمحاســـبین 

فـــإن أســـلوب وعلیـــه ة، ا ینـــتج عنـــه مـــن قـــرارات تـــسعیر خاطئـــ ومـــةف غیـــر الدقیقـــیلاكـــتالمتمثلـــة بتوزیـــع ال
)(ABCعلــى األنــشطة بهــدف قیــاس تكلفــة إنتــاج المنــتج أو تقــدیم الخدمــة بدقــة  یركــز )،2010الیــامور :

  :هي)8: 1998 ،عطیة(ا أسلوب التكلفة على أساس النشاط  مزایقبمما سنستخلص و). 232
 عالقـة ضـوء فـي اإلضـافیة التكـالیف تخـصیص إمكانیـة نتیجـة المنتجـات لتكلفة أدق تحدید –

 الحكم خالل من على التكالیف الرقابة عملیات إتمام من اإلدارة یمكن بما والنتیجة، السبب
  .لها المسببة األنشطة في
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 بالتبویـب النـشاط أسـاس ىعلـ التكلفـة أسـلوب یأخـذ ال حیـث القـرارات، تخـاذا عملیـة ترشـید –
 المتـسببة األنـشطة وبـین التكلفـة بـین الـربط یـتم ٕوانمـا ومتغیـرة، ثابتـة ىإلـ للتكـالیف التقلیـدي

 التقلیدیـة، الـنظم ظـل فـي المختفیـة األنـشطة عـن تكـالیف الكـشف یـتم وبالتـالي فیهـا،
 المعلومات في كتمالإلا من عالي لتحقیق مستوى نتجاتالم تكالیف حساب عند وتضمینها

 .القرارات متخذي یدي بین المتوفرة
   :ABM( Activity Based Management (األنشطة إدارة أسلوب .5

ة مـــن خـــالل إدارة األنــــشطة التـــي تمارســـها، وقـــد أشــــار أیركـــز هـــذا األســـلوب علــــى إدارة المنـــش  
ــــــامور ــــــى) 230:2010(الی ــــــة علــــــى أســــــاس هــــــو (ABM) أن نظــــــام إل األنــــــشطة  أســــــلوب إلدارة التكلف

)ABCM(، من خالل إستخدام بیانات التكالیف لألنشطة التـي تتكـون منهـا المنـشأة فـي إتخـاذ العدیـد مـن
ـــــة  ـــــصمیم -القـــــرارات اإلداری  ومـــــن هـــــذه القـــــرارات إعـــــادة تـــــسعیر المنتجات،إســـــتبدال المنتجات،إعـــــادة ت

 -إلــــخ .....احل،إســــتثمار التكنولوجیــــا، فــــصل المنتجــــاتالمنتجــــات، إســــتراتیجیة تحــــسین العملیــــات والمر
تحـــسین ) ج(تخفـــیض إهـــدار أو إضـــاعة المـــوارد المتاحـــة ) ب(تخفـــیض التكلفـــة ) أ(والتـــي تـــستخدم فـــي 

وبهــذا . تحــسین ربحیــة المنظمــة) ه(تحــسین القیمــة لــدى المــستهلك أي زیــادة رضــا المــستهلك ) د(األداء 
 یــة انجــاز األنــشطة بــشكل أكثــر كفــاءة، والــتخلص مــن األنــشطةفــإن أســلوب إدارة األنــشطة یتــضمن عمل

   مـنالهـدففالعالقـة مـع الزبـائن والوكالء،التي ال تضیف قیمـة للزبون،وتحـسین تـصمیم المنتجات،وتطویر
)ABM(استهالك موارد المنظمة  رغبات الزبائن مقابل تخفیضٕاشباعهو (Atkinson et. al.,1997: 

  .  األنشطة بهدف إدارتها وتحسین كفاءتها  یركز على)ABM(أسلوب وعلیه فإن،  20)
   CI) (:Continuous Improvement-Kaizenر التحسین المستمأسلوب  .6

المهمــة التــي تقــوم علــى أســاس إدخــال التحــسینات بــصورة تدریجیــة  الحدیثــة وهــو أحــد التقنیــات  
الل تـــشجیع اإلقتراحـــات  خـــ مـــن- فـــي المكـــائن والمـــواد والعمـــل وطـــرق اإلنتـــاج-ومتتالیـــة علـــى اإلنتـــاج

 مـــن قبـــل فـــرق العمـــل فـــي الوحـــدة اإلقتـــصادیة، وتـــنعكس هـــذه التحـــسینات فـــي خفـــض التكلفـــةواألفكـــار 
وبــذلك یمكــن تعریفــة بأنــة الــسعي الــدءوب نحــو تطــویر األداء وتحــسین الجــودة . وتحــسین جــودة المنــتج

ٕارضــاء طمــوحهم وتحقیــق إلــى أدنــى حــد ممكــن مــن أجــل تلبیــة رغبــات المــستهلكین و وتخفــیض التكــالیف
هـدف أسـلوب (ویـتم تحقیـق هـدف تخفـیض التكلفـة . میزه تنافسیة للمنظمة وبالتالي زیادة حصتها السوقیة

) ب(إســتبعاد األنــشطة التــي التــضیف قیمــة للمنــتج مــن وجهــه نظــر المــستهلك ) أ: (مــن خــالل) كــایزن
التــالي إلــى تحــسین زمــن العملیــة الــتخلص مــن الفاقــد أو الهــدر فــي العملیــات قــدر اإلمكــان ممــا یــؤدي ب

هــدر اإلنتــاج الزائــد عــن الحــد، هــدر النقــل، هــدر : ومــن أنــواع الفاقــد أو الهــدر مــایلي.  وتكلفتهــا وجودتهــا
  ). 80-73: 2010عزت و محمد، (المرفوضات/التشغیل، هدر التخزین، هدر اإلصالح
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. أنــه هــدف النهایــة لـــهإدارة الــشركة أن تــؤمن بــأن التحـــسین عملیــة مــستمرة ولــذلك یجــب علــى   
ًوعلـى إدارة الـشركة أن تـدرك أیــضا أنهـا إذا لـم تتقــدم إلـى األمـام فإنهـا ســتتأخر إلـى الخلـف، فالتكنولوجیــا 
الجدیــدة متاحــة للجمیــع فــإذا لــم تحــصل علیهــا الــشركة وحــصل علیهــا المنافــسون زادت جــودة منتجــاتهم 

ًحـساب حـصة الـشركة التـي تتنـاقص تـدریجیا ٕوانخفضت تكالیفهم وبالتالي تزداد حصتهم في السوق على 
ولــذلك یركــز المــدیرون فــي الوقــت . بمــا قــد یــؤدي إلــى خــروج الــشركة مــن الــسوق) تتــأخر إلــى الخلــف(

الحاضـر علــى مقیـاس جدیــد لتقیـیم األداء وهــو المقارنـة مــع أفـضل منــافس فـي الــسوق، حیـث تــؤدي هــذه 
ن الــشركة وبــین أفــضل منــافس فــي الــسوق وبالتــالي بــی" الفجــوة التنافــسیة" المقارنــة إلــى تحدیــد مایــسمى 

تستطیع الشركة أن تضع الخطط المالئمة لتقلیل ما قد یوجد مـن فجـوات تنافـسیة بینهـا وبـین المنافـسین، 
وعلیـــه ). 30-31: 2007حـــسین،( ومـــن ثـــم العمـــل علـــى تجـــاوز هـــذه الفجـــوات وتحقیـــق مزایـــا تنافـــسیة

وفـــي الیابـــان . التحـــسین المـــستمروم الـــشركة نحـــو التقـــدم إلتـــزاضـــرورة :  المـــستمر یركـــز علـــىفالتحـــسین
 Kaizen ( شركة تویوتا تستخدم مصطلحأنكما  ، )Kaizen ("كایزن"یطلقون على التحسین المستمر

Management (لوصف التزامها نحو التقدم والتحسین المستمر )،25 :1996هورنجرن .(  
  :TC( Target Cost (التكلفة المستهدفة أسلوب .7

 فــي معظــم تطبیقــهفــي الیابــان، ولكنــة إنتــشر ) 1973(ر مفهــوم التكلفــة المــستهدفة فــي عــام ظهــ    
 إلـى العدیـد مـن دول العـالم ًالشركات الیابانیة بدءا من أوائل التـسعینیات، ثـم إمتـد إسـتخدام هـذا األسـلوب

 ).128: 2011عبــد الحفــیظ، (بعــد أن أثبــت نجـاح تطبیقــة فــي الیابـان) 1995(ًالمتقدمـة بــدءا مــن عـام 
 إدارةى علـ االقتـصادیة الوحـدة ساعدتـ التـي المحاسـبة اإلداریـة فـي الحدیثـة األسـالیب لـذلك تعتبـر مـن

 تـصمیم یـتم ال أنـه علـى األسـلوب هـذا فلـسفةوتقـوم ، الربحیـة وتعظـیم القیمـة لخلـق بكفـاءة التكلفـة
 لتلـك األمثـل سـتخداماال تحقیـق المتاحـة بهـدف الـصناعیة والتقنیـات اإلمكانیـات ضـوء علـى المنتجـات

 فـي ًمتفوقـا ًنجاحـا الـذي یحقـق الـسعر تقابـل  سـوفالتي المنتجات وتحدید تصمیم یتم ولكن ،اإلمكانیات
 علیـه االعتمـاد ٕوامكانیـةالمنـتج  جـودة ویـضمن المنتجـات تكـالیف خفـض ىإلـ یهـدف نشاط فهو السوق،

 مراحـل فـي التكلفـة لتخفـیض ةاألفكـار المحتملـ فحـص طریـق عـن وذلـك المـستهلك بمتطلبـات یفـي بمـا
علــى أنهــا مــدخل ) 131: 2011(لــذلك فقــد عرفهــا عبــد الحفــیظ .)287: 2005جــادو،(المنــتج تخطـیط

من مداخل المحاسبة اإلداریة إلدارة التكلفة، والذي یهـدف إلـى تخفـیض تكلفـة المنـتج فـي مرحلـة تـصمیم 
  . مالءالمنتج وتقدیم منتجات متنوعة ذات جودة عالیة تشبع حاجات الع

 یقــوم هــذا النظــام علــى أســاس البــدء بتحدیــد الــسعر المــستهدف الــذي یرغــب ویــستطیع العمیــل دفعــة   
للمنتج أو الخدمة ومن ثم تحدید هامش الربح الذي ترغب بتحقیقه الشركة، لیطرح هذا الهـامش بعـد ذلـك 

 یــسیر هــذا المــنهج  أخــرىةوبعبــار. مــن الــسعر المــستهدف لیــتم مــن خــالل ذلــك تحدیــد التكلفــة المــستهدفة
ــــى التكلفــــة  ــــسعر المــــستهدف وصــــوال إل ــــدأ مــــن ال ًبإتجــــاه معــــاكس للمــــنهج التقلیــــدي فــــي التــــسعیر،أي یب
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لتـسعیر المنتجـات مـدخل التكلفـة المـستهدفة  ونستخلص مما سبق أن ).161: 2011،جریرة( المستهدفة
  ):151: 2001عفیفي، ( من المزایا أهمهابالعدیدیمتاز 

ا أن ـــج، كمـلة تخطـیط وتـصمیم المنتــــة فـي مرحـــخاص الیفـــالتك خفـیضت فـي ةـــالمـساهم  -
ًخفض التكلفة یمثل هدفا إستراتیجیا یمكن من خالله تحقیق القدرة التنافسیة للمنشأة ً . 

 األطـراف جمیـع مـساهمة خـالل مـن المنظمـة أفـراد ىلـد الفریـق روح تنمیـة علـي العمـل  -
 .التكلفة خفض واحد هو لهدف

 مطابقـة عالیـة بجـودة منـتج تقـدیم وبالتـالي احتیاجاتـه وتلبیـة العمیـل بـاترغ تحقیـق  -
 .السوق التي حددها للمواصفات

 وكیـف یقدمـه ومـا احتیاجاتـه معرفة االعتبار في األخذ نتیجة السوق في الثبات على القدرة -
 .السوق لهذا یقدمه المنافسون

  :Theory of Constraints (TOC)القیود ) نظریة( أسلوب .8
في عام " لنظریة القیود" الشامل رحیث ظهر اإلطا ،د الحدیثة إلدارة القیوباألسالیهو أحد   

  المنشأة العامة إلدارةةبأنها النظری-صاحب فكرة نظریة القیود - Goldralt،والتي یراها )1991(
وعدم وتتمثل فلسفة نظریة القیود في وجود قید واحد على األقل بأي نظام،). 16: 2004،بالوهاعبد(

اإلعتراف بهذا یعني التسلیم بالقدرة الالنهائیة للوحدة اإلقتصادیة على اإلنتاج والتسویق وتحقیق 
كما أن .بأنة أي شئ یحد من قدرة الوحدة كنظام على تحقیق هدفها: وبهذا المعنى یعرف القید. األرباح

ة من خالل حفز الفكر للبحث وجود القید یحفز إدارة الوحدة اإلقتصادیة إلى إجراء تحسینات غیر عادی
ًوبناء علیه تمثل القیود عنصرا إیجابیا ولیس سلبیا، نظرا لتحفیزها لإلدارة إلى التقییم . عن حلول مبتكرة ً ً ً

  ). 556-555: 2001الكاشف،( تحسینهالمستمر لألداء بهدف
مان اإلسـتغالل ٕعملیة مستمرة لتحدید قیود النظـام وازالتهـا، لـض: وعلیه عرفت نظریة القیود بأنها  

ــــــة األمثــــــل للمــــــوارد وزیــــــادة المخرجــــــات للمنتجــــــات التامــــــة بــــــأكبر حجــــــم م مكــــــن لــــــضمان زیــــــادة الربحی
 بمــا أن أســاس نظریــة القیــود تؤكــد علــى أن التعامــل مــع القیــود یجــب أن ).6: 2012القیــسي، (للمنظمــة

  ): 29-28: 2011صموئیل،(یكون عملیة مستمرة،وذلك من خالل إتباع الخطوات التالیة 
أو قیـود ....) المـواد، اآلالت، األفـراد( وهذه القیود قد تكون مادیة مثل: تحدید قیود النظام .1

ومــن الــضروري تحدیــدها ).عــدم فعالیــة الــسیاسات واإلجــراءات اإلداریــة(غیــر مادیــة مثــل 
 .ًوفقا لمدى تأثیرها على الهدف المحدد للمنظمة

ــإن الهــدف هــو جعــل القیــد فعــاال بــأكبر إذا كانــت القیــود مادیــة، : إســتغالل قیــود النظــام .2 ف
 . مایمكن، أما القید اإلداري یجب أال یستغل بل یجب إستبعادة
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ــــى القیــــود ســــوف تحــــسن مــــن األداء، بمعنــــى زیــــادة : إســــتبعاد قیــــود النظــــام .3 التحــــسین عل
أداء الــصیانة المنتظمــة علــى القیــد لمنــع األعطــال، أوالطاقــة : مخرجــات القیــد مــن خــالل

 .راه مثل شراء آلة ثانیةاإلضافیة المشت
وذلـــك ألن نظریـــة القیـــد هـــي عملیـــة ). 1(إذا تـــم التغلـــب علـــى القیـــد إذهـــب إلـــى الخطـــوة  .4

 .تحسین مستمرة
  ): 18: 2010رفاعي،(وهيیق نظریة القیود المنظمة من تطبود على الفوائد التي تعهناك العدید من   

ة، حیــث تكــون الــشركة قــادرة علــى وهــو نتیجــة إلســتبعاد القیــود الجوهریــ: زیــادة معــدل التــدفق .1
 .تولید إیرادات عالیة عن طریق إنتاج حجم أعلى

وذلــك عنــدما تزیــد الــشركة معــدل التــدفق كنتیجــة إلســتبعاد : تخفــیض تكلفــة الوحــدة المنتجــة .2
القیود الجوهریة فإن التكلفة الثابتة یمكـن أن تنتـشر علـى مـدى حجـم كبیـر مـن اإلنتـاج ومـن 

 . لكل وحدة من معدل التدفق ستنخفضثم فإن التكلفة الثابتة
قــد یــؤدي زیــادة الــشركة معــدل التــدفق كنتیجــة إلســتبعاد معظــم : التــسلیم فــي الوقــت المحــدد .3

 .القیود الجوهریة إلى تلبیة إحتیاجات العمیل في الوقت المحدد
مــن خــالل التركیــز علــى القیــود : ًتخــصیص وقــت اإلدارة بالطریقــة التــي تحقــق عائــدا أعلــى .4

، فــإن وقــت اإلدارة  ســوف یــتم تخصیــصه نحــو حــل المــشكالت التــي تحــدث فهــذا الجوهریــة
ًیحقق أثرا إیجابیا   . أكبر) عائد(ً

     The Balanced Score Card: (BSC)المتوازن األداء أسلوب بطاقة .9
لقیاس أداء الشركات وتحقیق هذا األسلوب كوسیلة Kaplan&Norton(1996: 83)حیث قدم  

العوامل  عن  والتي تعبر،مجموعة من المقاییس المالیة وغیر المالیة یتضمن وهو التوازن الداخلي،
األسلوب صممت لتكمل بعضها البعض عناصر هذا و .والهامة التي تحقق نجاح المنظمةاألساسیة 

 هو أحد :بأن هذا األسلوبلذلك إعتبر  .في التعبیر عن المنظور العام الحالي والمستقبلي للمنظمة
ً، وهو یعد نظاما إداریا  التي ساهمت في ضبط أداء المنشآتریة الحدیثةاإلدااألسالیب  وخطة ً
 الجوانب :، یوازن هذا النظام ما بینٕواستراتیجیتها لتقییم أنشطة وأداء المنشأة وفق رؤیتها إستراتیجیة

. منشأة ورضا العمالء، وفاعلیة العملیات الداخلیة، وجوانب التعلم والتطویر واإلبداع في ال،المالیة
الشركة   فمن المهم أن تحاول،واحد على الجوانب أو األنشطة األخرى بحیث ال یطغى جانب أو نشاط

 زیادة األرباح ولكن یجب أن تحافظ على التمیز فیما تقوم به وتحاول إرضاء العمالء وتطویر أعمالها
 وخالصة. بأنها متوازنةلذلك یشار إلى بطاقة األداء حتى التفاجأ بأنها غیر قادرة على المنافسة، 

 العملیات یدعم والتطویر فالتعلم ،البعض بعضها یدعم نشاطات البطاقة األربعة  جوانب أوأن القول
 كما .المالیة اترالمؤش في یؤثر هذا وكل ،العمالءان كالهما في جودة خدمة ورضا ویؤثر الداخلیة



 الفصل الثاني 
 

42  42

 ومن خالل ذلك ،اف الخاصة بتطویر العملُتحقق الجوانب األربع التوازن بین األهداف المالیة واألهد
  ): 9-7: 2008العدیلي،( هيبطاقة األداء المتوازن دافأه من أهم أنیتبین 

ؤیـة والرسـالة إلـى مفـاهیم تنفیذیـة،مع توضـیح خـط إلى تهیئة إطار عمل لترجمة الر هدفت -
   .ه یخصكل فیماالشركة لیدعموا تنفیذها،في  الرؤیة والرسالة لجمیع العاملینومسار

  .نوعیة تحسن النظم التقلیدیة للرقابة والمحاسبة بإدخال الحقائق غیر المالیة واألكثر -
 .تعد طریقة لموازنة النواحي المالیة وغیر المالیة في الشركة  -
 .باإلستراتیجیةربط األهداف الخاصة بالمنظمة   -
 .بطاقة األداء المتوازن وسیلة لتحقیق إستراتیجیة الشركة -
  

-Burns&Scapens,2000;Chenhall&Langfield)دید من الدراسات مثل أكدت الع وقد  

Smith,1998( ،على أهمیة تطبیق الشركات ألسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة لضمان نجاحها 
   .ومن ثم تحسین األداء المالي لها

  

جــاز قـد تبــین مـن خــالل العــرض الـسابق أنــة تـم التطــرق إلــى بعـض أســالیب المحاسـبة اإلداریــة بإی
وذلــك علــى ســبیل المثــال ال الحــصر وبمــا یخــدم هــدف البحــث، وذلــك ألن أدبیــات المحاســبة اإلداریــة قــد 

  تناولتها بصورة وافیةـ 
التـــي  اســـتجابة للتطـــورات وذلـــك فـــي حالـــة تزایـــد مـــستمر اإلداریـــة المحاســـبة أســـالیب أنتبـــین كمــا 

لبیئــة التقنیــة واإلقتــصادیة واإلجتماعیــة ، وتظـل الحاجــة إلــى التطــور لمــا تقدمـة ااألعمــالبیـــئة   فــيتحـدث
ــــــام ــــــرز مــــــشاكل تــــــستدعي الحــــــل وفرصــــــا تنتظــــــر اإلغتن  أكــــــدهوهــــــذا مــــــا . ًوالــــــسیاسیة مــــــن تغیــــــرات تب

Flesher&Flesher(1979:297)وهـذا یعنـي أن عملیـة . ا هـي مـن نتـاج بیئتهـاإلداریةن المحاسبة  بأ
، لـذلك سـوف تتنـاول الباحثـة فـي ة والخارجیـالتطویر تتم من خالل مجموعـة مـن متغیـرات البیئـة الداخلیـة

المحاسـبة اإلداریــة أســالیب القـادم دراســة متغیـرات البیئــة الداخلیـة والخارجیــة التـي تـؤثر فــي تطـویر القـسم 
 شـامل یمكـن محاسـبيال یوجـد نظـام :"ًإسـتنادا إلـى النظریـة الـشرطیة للمحاسـبة اإلداریـة الـذي تـنص علـى

 یتوافـق مـع متغیـرات الـذي األمثل هـو المحاسبيٕ وانما النظام ،حاالت كل الظروف وفى كل الفيتطبیقه 
المحاســبة أســالیب  توافــق ى، ومــن ثــم فــإن فعالیــة أداء المنــشأة تتوقــف علــى مــدة والخارجیــةالبیئـة الداخلیــ

 متغیــرات البیئـــة الداخلیــة والخارجیـــة التــي تعمـــل فیهــا تلـــك فـــياإلداریــة لــدیها مـــع التغیــرات التـــي تحــدث 
عتمـاد علـى خواصـها الفنیـة فقـط، إل بااإلداریـة المحاسـبة أسـالیبستخدام إ وبمعنى آخر الیمكن. "المنشأة

  .        وامل التي تعرف بالعوامل الشرطیة یعتمد ذلك على مجموعة من العٕوانما
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  :مفهوم النظریة الشرطیة للمحاسبة اإلداریة 2.2
 أســالیب وتبــین أن ســبة اإلداریـة وأســالیبها العلمیـة،مفهــوم المحا الـسابق القــسم ت الباحثــة فـيتناولـ

، وتظـل األعمـالبیــئة   فـيالتـي تحـدث اسـتجابة للتطـورات وذلك في حالة تزاید مستمر اإلداریةالمحاسبة 
الحاجـــة إلـــى التطـــور لمـــا تقدمـــة البیئـــة التقنیـــة واإلقتـــصادیة واإلجتماعیـــة والـــسیاسیة مـــن تغیـــرات تبـــرز 

  ).4: 2004 ،أبو زید ومرعي( تنتظر اإلغتنام ًمشاكل تستدعي الحل وفرصا
      وهـــذا یعنـــي أن عملیـــة التطـــویر تـــتم مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن متغیـــرات البیئـــة الداخلیـــة والخارجیـــة 

دراســـة متغیـــرات البیئـــة الداخلیـــة   تحدیـــد والقـــسملعمـــل الـــشركات، لـــذلك ســـوف تتنـــاول الباحثـــة فـــي هـــذا 
 -إلــى النظریــة الــشرطیةًا إســتنادالمحاســبة اإلداریــة أســالیب یر وبیــان مــدى تأثیرهــا علــى تطــو والخارجیــة

ٕ وانمـا ، كـل الظـروف وفـى كـل الحـاالتفي شامل یمكن تطبیقه محاسبيوالتي تفترض أنه ال یوجد نظام 
، ومــن ثــم فــإن فعالیــة ة والخارجیــة یتوافــق مــع متغیــرات البیئــة الداخلیــالــذي األمثــل هــو المحاســبيالنظــام 

 فـــيالمحاســبة اإلداریــة لـــدیها مــع التغیــرات التـــي تحــدث أســـالیب  توافــق ىقــف علـــى مــدأداء المنــشأة تتو
  :من خالل التركیز على النقاط التالیة-المنشأةمتغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة التي تعمل فیها تلك 

 .  للنظریة الشرطیة وعالقتها بالمحاسبة اإلداریةم العااإلطار 2.2.1
 .متغیرات البیئة الخارجیة 2.2.2
 .غیرات البیئة الداخلیةمت 2.2.3
 .أهداف التطویر التنظیمي 2.2.4

  

 : للنظریة الشرطیة وعالقتها بالمحاسبة اإلداریةماإلطار العا 2.2.1
 Contingency or نظریـة الظرفیـة أو النظریـة الموقفیـة الالنظریة الـشرطیة یطلـق علیهـا إسـم   

Situational theory 8: 1979الدرة،(ریة، فكلمة الظرف أو الموقف كلمة أساسیة في تلك النظ .(  
 العوامـلثیر تـأإلـى مـدى  ة الـسلوك التنظیمـي والتـي تـشیرـــــــة لدراســـــــطریق هـي ة الـشرطیةــــنظریال 

 &Islam)الـشركـــــات  وأداءة علـى تـصمیم وعمـلـــــــــة والبیئـة الخارجیـــــــــا والثقافـــــــــالشرطیة مثل التكنولوجی
(Hu,2012:5159).   

 أســالیب رلتفــسیر تطــویعلــى كونهــا أداة   تقتــصرالدراســة هظریــة الــشرطیة فــي هــذًرا ألن النونظــ  
 أســالیب الخارجیــة المــؤثرة فــي تطــویر  البیئــة الداخلیــة ومــن خــالل تحدیــدها لمتغیــراتاإلداریــة المحاســبة 

 مـن  اإلداریـةبة عالقـة النظریـة الـشرطیة بالمحاسـالقـسم هذا في ستتناول الباحثةالمحاسبة اإلداریة، لذلك 
  :خالل النقاط التالیة

 .النظریة الشرطیة في التنظیم 2.2.1.1
 البیئة في تحدید شكل الهیكل التنظیمي   أثر 2.2.1.1.1

  . مجال المحاسبة اإلداریةفيالشرطیة النظریة  2.2.1.2
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  . مجال المحاسبة اإلداریةفيشرطیة  النظریة ال هدف  2.2.1.2.1
  . مجال المحاسبة اإلداریةفيشرطیة یة الستخدام النظرإأسباب   2.2.1.2.2

  . مجال المحاسبة اإلداریةفي وجه للنظریة الشرطیةنتقادات المإلا.2.2.1.2 3
 

  :في التنظیم النظریة الشرطیة 2.2.1.1
 والتـــي تعـــود إلـــى منتـــصف الـــستینات مـــن –نظریـــة التنظـــیم ى لنظریـــة الـــشرطیة إلـــ اتمتـــد جـــذور 

 وهـى تقـوم ،ولیة لها على دراسة الهیكل التنظیمـي للمنـشأةحیث انصبت التطبیقات األ -القرن الماضي
 ،التنظیمــي للمنــشأة علــى إفتــراض أساســي مــؤداه أنــه الیوجــد شــكل أمثــل یجــب أن یكــون علیــه الهیكــل

 ه هــذفیهــاي الجیــد ألي منــشأة یكــون مــشروطاً بــالظروف الخاصــة التــي تتواجــد ولكــن الهیكــل التنظیمــ
  Chenhall,2003:128).( المنشأة
ــــى أنــــة الیوجــــد تــــصمیم واحــــد أمثــــل لكــــل المنظمــــات یــــصلح ) 264: 1997(عــــسكرفــــق یت   عل

  للتطبیق في كل المواقف والظروف، فهناك العدید من العوامل الدینامیكیة المتشابكة سواء في المحیط
ًالـداخلي أو الخــارجي لكـل منظمــة یجـب إدراكهــا أوال، ثـم إختیــار التـصمیم أو الهیكــل التنظیمـي المناســب 

  .ضوء هذه العواملفي 
فجوهر النظریة التنظیمیة یتمحـور حـول توافـق األشـكال التنظیمیـة مـع محـیط العمـل، بمعنـى آخـر 
توافــق األشــكال التنظیمیــة مــع الظــروف البیئیة،لــذلك تحــافظ الــشركات ذات البیئــة المــستقرة والتــي تــؤدي 

غییـر الهیكلـي التغییـرات علـى محـیط نشاطات ثابتة على األشكال التنظیمیة الثابتة،لذلك یجب أن یتبع الت
 هنـا إلـى أن أي تنظـیم فـي منـشأة معینـة ةاإلشـاروتجدر (Nickerson&Zenger,2002:547). العمـل

 :(Drazin&van,1985:514) یتكون من ثالثة عناصر أساسیة وهى
    Organizational Contextالسیاق التنظیمي   .أ 

  .یاافة والبیئة والتكنولوجوهو یتضمن مجموعة من المتغیرات مثل الحجم والثق
    Organizational Structuralالهیكل التنظیمي   .ب 

  . تركز السلطة أو تفویضها أي درجة المركزیة أوالالمركزیةىوهو یشیر إلى مد 
   Organizational Controlالرقابة التنظیمیة   .ج 

  أدوات الرقابة اإلداریةًوهي تشمل نظم االتصال وتدفق المعلومات وتتضمن أیضا
  . المختلفة

فیمـــا بـــین بیئـــة المنـــشأة ) التوافـــق(فـــالمفهوم الرئیـــسي التـــي تعتمـــد علیـــه للنظریـــة الـــشرطیة هـــو المالئمـــة 
  ). 9: 1988الدیب، (وهیكلها وعملیاتها وذلك لكي تحقق المنشأة فعالیة في األداء 

ابقة الــذكر لكــي وعلیــه فــإن النظریــة الــشرطیة تحــاول الوصــول ألفــضل توفیــق للعناصــرالثالثة الــس      
  .تحقق المنشأة أفضل أداء
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ًلــذلك یعتمــد البــاحثون أیــضا فــي مجــال النظریــة الــشرطیة علــى العالقــة بــین بعــض المتغیــرات،      
وأداء المنـــشأة والـــذي یعكـــس فاعلیـــة ) الـــذي یتـــضمن ممارســـات المحاســـبة اإلداریـــة(والهیكـــل التنظیمـــي 

  ): 130: 1993 ،زایر(طیة للتنظیم على أساسین هما لذا تبنى النظریة الشر. وكفاءة عملیات المنشأة
ــــى - ــــالي للهیاكــــل التنظیمیــــة، وانمــــا التــــصمیم األفــــضل یعتمــــد عل ٕ عــــدم وجــــود تــــصمیم مث

  .الظروف التي تعمل فیها المنظمة
 وجــود مالئمــة بـــین الهیكــل التنظیمـــي والمحتــوى التنظیمــي والعوامـــل التنظیمیــة بوصـــفها  -

  .داءًأساسا لفاعلیة و كفاءة األ
والتـي تتـأثر الـة فـي متغیـرات البیئـة الداخلیـة أوضحت نظریة التنظیم أن الهیكل التنظیمي للمنشأة هو د و

وحیـــث أن الهیكـــل التنظیمـــي یتـــضمن نظـــم الرقابـــة اإلداریـــة والتـــي . فـــي نفـــس الوقـــت بالبیئـــة الخارجیـــة
ـــــتتــــضمن ممارس ــــــــ اذ ــــــــ وطــــرق وأنمــــاط إتخةیالرســــم  والمعلومــــات الرســــمیة وغیــــرةـات المحاســــبة اإلداری

 منـذ مجـال المحاسـبة اإلداریـة الشرطیة إلى النظریة إمتدت فقد (Anderron&Lanen,1999).تراراـالق
  .السبعینات من القرن الماضي

وقد ساعد ظهور المدخل الشرطي في نظریـة التنظـیم فـي بـروز المـدخل الـشرطي فـي المحاسـبة     
  .المعلومات المحاسبیةاإلداریة وخاصة في نواحي تصمیم نظم 

  

 : للمنشأةأثر البیئة في تحدید شكل الهیكل التنظیمي 2.2.1.1.1
 المیكــانیكي یناســب المنــشآت التــي تعمــل فــي بیئــة مــستقرة،التنظیمــي الهرمــي أواآللــي أولهیكــل ا  

 ً، ونظــرا إلســتقرار)القــراراتإتخــاذ مركزیــة أي (تكــون فیــه ســلطة إتخــاذ القــرارات مركــزة لــدى اإلدارة العلیــا
، ویـتم ةیئة فإنـه یـسهل القـدرة علـى التنبـؤ ویـؤدي ذلـك إلـى تـسهیل إعـداد الخطـط ووضـع معـاییر الرقابـالب

 الرقابــة أكثــر مــن التخطــیط فــي هــذا الــنمط حیــث تكــون الرقابــة مركــزة فــي مــستوى اإلدارة ىالتركیــز علــ
 خاللهـا قیـاس أداء  التـي یمكـن مـنت المعلومـاء محدد بدقة ویرجع ذلك إلـى تـوافرالعلیا، ونظام تقییم أدا

الـدینامیكي یناسـب المنـشآت التـي تعمـل فـي ین أن الهیكل التنظیمي العـضوي أوفي ح. المرؤوس بسهولة
ًونظـرا لمـا  بیئة متغیرة غیر مستقرة متقلبة،التنظیم الـدینامیكي یتمیـز بالمرونـة النـسبیة فـي هیكـل القـرارات،

لتنبـؤ فـإن اإلدارة تعتمـد علـى وضـع الخطـط علـى تتصف به البیئة من عدم التأكد وصعوبة القـدرة علـى ا
الرقابـة مـن عملیـة ونطاق رقابـة واسـع لكـل وظیفـة تـسهل ،فًعلومات أقل وضوحا ودقة في تقدیر التكالیم

 بعــض األفكــار عــن الجوانــب الحرجــة حیــث یمكــن متابعتهــا والتأكــد مــن مطابقتهــا ء إعطــاء المــدراخــالل
  ).90: 2004عطاس،( أكثر من الموضوعي ير الشخصللخطة،وتعتمد تقییم األداء على التقدی
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  : مجال المحاسبة اإلداریةفيالشرطیة النظریة  2.2.1.2
لتالفـى وذلـك الـسبعینیات مـن القـرن الماضـي،  ظهرت النظریة الشرطیة في المجال المحاسبي منذ  

صمیم تـالبیئیـة عنـد عتبار المتغیرات إلنتقادات التي وجهت للمداخل التقلیدیة لعدم أخذها في اإلالعدید من ا
ومنهـا  ویمكن مالحظة ذلك من خالل كتابات الباحثین في تلـك الفتـرة، ،وتشغیل نظم المعلومات المحاسبیة

التــي أوضــح فیهــا أن تــصمیم أي نظــام تخطــیط  Dermer(1973:511-513) علــى ســبیل المثــال دراســة
التي Tricker(1976:27)  ك دراسةوكذل.ورقابة یجب أن یعتمد على طبیعة العوامل التنظیمیة في المنشأة

وبالتـالي الیوجـد  . الـشرطیةبینت أن فاعلیة النظم الرقابیة تعتمد على مدى توافـق تلـك الـنظم مـع المتغیـرات
  . معینه ٕبحد ذاته، وانما یوجد نظام متفاعل مع عوامل ٍنظام رقابي مرض

لى تصمیم أسـالیب المحاسـبة عإلداریة على المتغیرات التي تؤثروقد ركز جزء من بحث المحاسبة ا  
  .(Chapman,1997: 189)اإلداریة وذلك لتمكین المدراءإلتخاذ قرارات أكثر فاعلیه في بیئة عملهم

  أنـة الیوجـد نظـام محاسـبي على إفتراض ةــــالمحاسبة اإلداری الــــة الشرطیة في مجــــالنظری وتبنى  
  مـنالتطبیـق یكـون مـشروطـــــ بعـدد إن ل الظـروف، بـلات وفـي كـبشكل متســــاوي في جمیع المنظمـــیطبق  

  ).140  :2004البدران،( شرطیةأنها نظمالمحاسبة اإلداریة ینظرلها على نظم الشرطیة،لذلك فإن  العوامل
یمكــن  یكــون مقبــول ولالیوجــد نظــام محاســبي شــاممــع ذلــك بأنــة  :413Otley(1980(قكمــا یتفــ  

ي المالئم للمنـشأة المعینـة ن خصائص النظام المحاسبألف وذلك على كل الشركات وفي كل الظرو تطبیقه
 تحدیــد صــفات إلــى،ولذلك تهــدف النظریــة الــشرطیة ةأعلــى الحــاالت والظــروف الخاصــة لهــذه المنــش تعتمــد

  .وتوضیح كیفیة المقابلةالمناسبة بینهما،أوسمات محددة للنظام المحاسبي والتي ترتبط بتوافر ظروف معینة
ً أن النظـــام المحاســـبي المالئـــم یكـــون مـــشروطا ى علـــHaldma&Laats(2002:379)یؤكـــد كمـــا  

بمتغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة التي یعمل فیها ذلك النظام ومـن ثـم فـإن التـصمیم الجیـد والفعـال للنظـام 
ًوفقـا و . مقدرته على التوافق مع متغیرات البیئـة الداخلیـة والخارجیـة المحیطـة بـهىالمحاسبي یعتمد على مد
 تـــوفیرتــستطیع  أن تتوافــق مــع تلـــك المتغیــرات حتـــى یجـــبالمحاســـبة اإلداریــة نظــم للنظریــة الــشرطیة فـــإن 

 والتـي كثـر فاعلیـة فـي بیئـة عملهـم صـحیحة وأقـراراتالتـي تمكـنهم مـن إتخـاذ   المالئمـة للمـدیرینتالمعلومـا
ة اإلداریــة علــى المبــادئ اآلتیــة لــذا ترتكــز النظریــة الــشرطیة فــي المحاســب .تــؤدى إلــى تحــسین أداء المنــشاة

   ):9 :1997الفضل،(
الیوجــد تــصمیم مثــالي لــنظم المحاســبة اإلداریــة یــصلح لجمیــع المنظمات،بــل إن التــصمیم   .أ 

 .األمثل یعتمد على عوامل المحتوى التنظیمي
إن األداء الفاعــل للمنظمـــة یتحقـــق كلمـــا كـــان هنالــك تطـــابق بـــین تـــصمیم نظـــم المحاســـبة   .ب 

 . المحتوى التنظیمياإلداریة وعوامل 
     ):84 :1985العطار،(الجوهریة التالیة الشرطي في المحاسبة اإلداریة األركان مفهوم المدخل یعتمدكما 

 .عدم وجود طریقة واحدة تنطبق في جمیع الظروف واألحوال  .أ 
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  .  فیهاتستخدم نقطة ضعف طالما أن لكل طریقة ظروف خاصةًتعدد الطرق الیعد عیبا أو  .ب 
ذلــك عــدم وجــود نظــام محاســبي واحــد ینطبــق علــى جمیــع المنــشآت وفــي كــل یترتــب علــى   .ج 

 . الظروف والمواقف
نتیجـــة لمـــا تقـــدم، یقـــع علـــى عـــاتق النظریـــة الـــشرطیة فـــي المحاســـبة اإلداریـــة تحدیـــد النظـــام   .د 

المحاسبي الذي یرتبط بظروف معینة ومحددة علـى أن تجـرى المالئمـة بینهمـا، حیـث تـؤدي 
 . المالئمة إلى أداء أفضل

ك  عمـل تلـیـة تحـاول تفـسیر كیف ومـن ثـم فهـيلمنـشآت، وجود إخـتالف بـین االنظریة الشرطیة تؤكد علىف
 مالئمـةكثـر األتـصرفات التـصمیمات وفهي تهتم بالذلك كلمختلفة، و المنشآت في ظل الظروف والمواقف

ــــــــة حجــــــــرإعتبــــــــار وبالتالي یمكــــــــنواقــــــــف معینــــــــة،لم ــــــــةالزاویــــــــة فــــــــي تلــــــــك الن مفهوم التوافــــــــق بمثاب   ظری
لمحاســـبي فـــي اقتـــراح كیفیـــة تـــصمیم  فـــي الفكـــر بمعنـــى تـــسهم النظریـــة الـــشرطیة.:22)1993الـــشناوي،(

الـشرطیة التــي ) العوامـل(النظـام المحاسـبي بـصورة تعكـس مقــدرة هـذا النظـام علـى التكیـف مــع المتغیـرات 
  .تفرضها البیئة الداخلیة والخارجیة للتنظیمات

  

 : مجال المحاسبة اإلداریةفية  النظریة الشرطی هدف  2.2.1.2.1
  ):10-8: 1979الدرة، (توضیح مایلية إلى ــــــالمحاسبة اإلداری مجال الشرطیة في ةــــــالنظری تهدف 
  .عدم وجود نظام محاسبي واحد ینطبق على جمیع المنشآت وفي كل الظروف والمواقف  .أ 
   " ة مــــاـــــــه نتیجـوقــــع شــــئ مــــا، ترتبــــت علیــــإذا "ة األســــلوب األتــــي فــــي التفكیــــرـــة الــــشرطیـــــــتتبنــــى النظری  .ب 

(IF-Then Relationships)، وتحـاول أن تحـدد مختلـف العالقــات بـین الحـدث والنتیجـة، وأن تقــدم
 .إقتراحات عامة للممارسات اإلداریة تطبق حسب مقتضى الحال

، ممـا یعنــي والتـي تعـدها األفـضل بالنـسبة لموقــف بیئـي معـینلنظریـة الـشرطیة إجابـة واحــدة فقط،تقـدم ا .ج 
  . عدم وجود فرصة لإلختیار لدیها فیما بین البدائل المختلفة بصدد تصمیم نظام محاسبي مناسب

على تزوید المدیرین بـأدوات تـساعدهم علـى تنمیـة مهـاراتهم الفنیـة واإلنـسانیة  تحرص النظریة الشرطیة  .د 
ت علــى مقــدرة المــدیرین والفكریــة التــي یحتــاجون إلیهــا فــي تــصریف أعمــالهم، وتعتمــد كــل تلــك المهــارا

 .الشخصیة
ًالمـدیرون لیــسوا أحــرارا فـي إدارة منظمــاتهم بأســلوب یعكـس هــواهم الشخــصي وتحیـزاتهم، بــل علــیهم أن   .ه 

والخــروج ،)ة المحیطــة بهــم متغیــرة أو ســاكنةكــأن تكــون البیئــ(یراعــوا مجموعــة الظــروف التــي تــواجههم 
البـد مـن مواءمـة مؤسـساتهم مـع التغیـرات  بمعنـى.رخآلتصلح سالیب وممارسات قد تصلح لظرف والبأ

  .اإلنجاز  القدرة علىالتي تطرأ على الشرطیة بهدف الحصول على المزید من التكیف مع
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ــ  .و   عنــد بحــث مــشكلة أو ظــاهرة ةاألساســیالعناصرشرطیة علــى البحــث عــن المتغیــرات أوتحــث النظریــة ال
تــصمیم أیــة منظمــة مــا  عنــدعتبارأن تؤخــذ بعــین اإل یجــب  التــياألساســیة المتغیــرات ومــن، إداریــة مــا

 .البیئة الخارجیة والقوى البشریة والتكنولوجیا: یأتي
ـــذلك فالهـــدف األساســـي مـــن إعتمـــاد النظریـــة الـــشرطیة فـــي بحـــوث المحاســـبة اإلداریـــة یـــسمح      ل

للباحثین بتحدید مزیج من ممارسـات المحاسـبة اإلداریـة والعوامـل الـشرطیة التـي تحقـق أعلـى مـستوى فـي 
، وبالتـــــالي یكـــــون بإمكـــــان الـــــشركات أن تكیـــــف تركیبتهـــــا وطـــــرق عملهـــــا مـــــع البیئـــــة التـــــي تعمـــــل األداء
  .Brandau et. al.,2012)(فیها

  للمحاسبة اإلداریة والمدخـــل الشرطيالتنظیميویمكن تمثیل العالقة بین العوامل الشرطیة والهیكل   
  :   (4)بالشكل رقم 

  الشرطي والمدخل التنظیمي والهیكل لشرطیةا العوامل بین  العالقة(4)الشكل رقم 
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )89: 1985العطار،:(المصدر
وقــد ، التنظیمــي  نظریــة التنظــیم والهیكــلى أثــرت علــقــد المتغیــرات الــشرطیة أن (4)یوضــح الــشكل رقــم 
نعكس إوقــــد،المحاســــبة اإلداریة فــــي الــــشرطي یكــــل التنظیمــــي بــــدورهما علــــى المــــدخلأثــــرت التنظــــیم واله

  .تقییم األداء ونظم المعلومات من  كلىاإلداریة علالمحاسبة  دخل الشرطي فيمال

  المتغیرات الشرطیة

خل امثل تد أخرى لعوام  الحجم  البیئة  التكنولوجیا
  بین وحدات المنظمة

 

  التنظیميلالتنظیم والهیك

 إنعكس   بدورة على 

  المدخل الشرطي للمحاسبة اإلداریة
  لمعلوماتنظم ا  تقییم األداء
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 ال یوجــد نظــام معلومــات محاســبي أمثــل یــصلح علــى أنــة) 4(فــي الــشكل رقــم ) 1985العطــار،(ویؤكــد 
 ونظـام ،لكل البیئات ولكـل المنـشآت، فنظـام المعلومـات الـذي یالئـم بیئـة سـاكنة ال یناسـب بیئـة دینامیكیـة

مــات الــذي یتناســب مــع منــشأة یتــسم هیكلهــا التنظیمــي بطــابع الالمركزیــة ال یتوافــق مــع تلــك التــي المعلو
  .یتصف هیكلها التنظیمي بالطابع المركزي

ــإن العــرض الــسابق هــو تأكیــد علــى تــأثیر المتغیــرات البیئیــة فــي تــصمیم نظــم وأســالیب    ًوأخیــرا ف
 بــأثر تلــك المتغیـرات فــي تــصمیم نظمهــا وأســالیبهاالمحاسـبة اإلداریــة، لــذا یتطلــب مـن الــشركات اإلهتمــام 

ٕالمحاســبیة، حیـــث الیوجـــد نظــام محاســـبي مرضـــي بحـــد ذاتــه، وانمـــا یوجـــد نظــام متفاعـــل مـــع المتغیـــرات 
  . المحیطة بالمنشأة

ومـن الجــدیر بالـذكر أن هنــاك مجموعـة مــن األسـباب التــي أدت إلـى إســتخدام النظریـة الــشرطیة     
ً العدیـــد مــن اإلنتقــادات لهــذا اإلســـتخدام، وفیمــا یلــي شـــرحا أن هنــاك، كمــا فــي مجــال المحاســبة اإلداریـــة

ألسـباب إســتخدام النظریـة الــشرطیة فــي مجـال المحاســبة اإلداریـة واإلنتقــادات الموجهــه لهـا ومحاولــة الــرد 
  .على تلك اإلنتقادات

  

  : مجال المحاسبة اإلداریةفياستخدام النظریة الشرطیة أسباب  2.2.1.2.2
  :منهااب ــــة من األسبـــــة إلى مجموعــــــــال المحاسبة اإلداریـــــة الشرطیة في مجــــــتخدام النظرییرجع إس

 والهیكـل التنظیمـي التكنولوجیـا المتعارضة للدراسـات التجریبیـة مـن خـالل مفـاهیم مثـل ج النتائلتفسیر  .أ 
 ام المحاســـبي مـــن موقــــفخـــتالف النظـــإوالتي قـــدمت كمتغیـــرات لتفـــسیر أســــباب ،والظـــروف البیئیـــة

ـــــة الـــــشرطیة إ فـــــيأســـــهم بـــــصورة كبیـــــرة  قـــــدر،خآل اإلداریـــــة  المحاســـــبة  مجـــــالفـــــيســـــتخدام النظری
(Otly,1980:414).نتــائج  االختالفــات بــینأن النظریــة الــشرطیة هــي وســیلة ضــروریة لتفــسیر أي 

 .البحوث التجریبیة
 عمـل المنـشأة ببیئـةالتأكـد المحـیط التكنولوجي السریع وظروف التغیر وعدم االستقرار وعـدم  التطور  .ب 

 تـصمیم نظـم معلومـات فـيالـشرطي   بتطبیق المـدخلاإلهتمام زیادة إلىقد دفع  األخیرة السنواتفي 
  ).2002علي، (المحاسبة اإلداریة 

 تطبیــق بعــض أسـالیب المحاســبة اإلداریــة فـيالــشركات  إحجــام بعـض و أتعـرف علــى أسـباب فــشللل .ج 
 ، مــن خـــالل دراســة العوامــل المرتبطـــة بنجــاح التطبیـــقالمطلــوب منهـــاالحدیثــة وعــدم تحقیـــق العائــد 

وتحدیــد الظــروف والحــاالت التــي تــستخدم فیهــا مثــل تلــك األســالیب بنجــاح وقــد تــم ذلــك مــن خــالل 
   (Tillma,2005:102)..االستعانة بالنظریة الشرطیة

ًمحاسـبي هـام جـدا لـضمان  مجال المحاسبة بأن السیاق التنظیمي للنظام الفي األكادیمیینمع إدراك   .د 
 االســتعانة بالنظریــة الــشرطیة إلــى ى ممــا أدالماضــي بدایــة الــسبعینیات مــن القــرن فــيفعالیتــه وذلــك 

  ).;1985Otley,1980،العطار( مجال تصمیم نظم المعلومات المحاسبیة إليمن مجال التنظیم 
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ســبي مــن تزایــد علــى مــا یــشهده الفكــر المحا) 76-75: 1997(فــي هــذا الــصدد یؤكــد شــحاتة    
علـــى األنظمـــة والممارســـات المحاســـبیة وتطورهـــا فـــي الـــدول  اإلعتـــراف بأهمیـــة تـــأثیر المتغیـــرات البیئیـــة 

حیــث تــستخدم تلــك المتغیــرات كأســاس لتفــسیر وجــود أو تطــور نظــام محاســبي أو ممارســات . المختلفــة
أسباب نجـاح أو یة، أولتفـسیرألنظمـة والممارسـات المحاسـبمحاسبیة معینة، أو لتفسیر أوجه التشابه بین ا

  . فشل بعض المنشآت
المتغیرات البیئیة فـي تـصمیم نظمهـا المحاسـبیة، حیـث وعلیه یتطلب من المنشآت اإلهتمام بأثر   

  . ٕالیوجد نظام محاسبي مرضي بحد ذاته، وانما یوجد نظام متفاعل مع المتغیرات المحیطة بالمنشأة
  

  : والرد علیهافي مجال المحاسبة اإلداریة الشرطیة االنتقادات الموجه للنظریة .2.2.1.2 3
 المحاسـبة اإلداریـة تحـت ظـل عوامـل أسـالیب الـشرطي تركیـزه علـى تـصمیم المـدخلإن ما یمیـز   
 الــشرطي مــن منطقیــة فــي التــصمیم المحاســبي، إال أنــه لــم یــسلم المــدخلوعلــى الــرغم ممــا یــوفره ، مختلفــة

  :)2004بدران،Innes&Mitchell,1990;Otley,1980; (منها من اإلنتقادات
عنـد تــصمیم  اإلعتبــاربعـین عـدد العوامــل الـشرطیة التــي یتعـین أن تؤخــذ علــى أنـه لـیس هنالــك إتفـاق   .أ 

یـرى  (Dermer,1973; Burns& Stalker,1961) الكتـاب مثـل فـبعض –اإلداریـة المحاسبةنظم 
 Merchantل مثـــــآلخـــــر اأن حجـــــم المنـــــشأة هـــــو العامـــــل الـــــشرطي الرئیـــــسي،في حـــــین أن الـــــبعض 

 فیــران أن المتغیــرات الموقفیــة یمكــن waterhouse&Tiessen (1978) یــرى التقنیــة،أما(1981)
 عـــــدم تحـدیـــــد الـعوامـــــل Otly(1980)لــــذلك یفـــضل  أن تتمثـــل فــــي المتغیــــرات البیئیـــة والتقنیــــة فقــــط،

 تحدیــد إلــى تعــددت إختالفــاتهم للمتغیــرات الــشرطیة -وذلــك لتباینهــا مــن منظمــة إلــى أخــرى الــشرطیة
هنالـــك  إن صـــعوبة وضــع تعریــف محــدد لتلــك العوامــل،إالإلــى  ماهیــة كــل متغیــر شــرطي، ممــا أدى

  . النظري والعمليلإلهتمام تحتاج فهيومن ثم ،على حتمیة تأثر عملیة التصمیم بهذه العوامل إتفاق
واضــح مــا إذا المحاســبة اإلداریــة فلــیس مــن الونظــم الــشرطیة  المتغیــرات صــعوبة تحدیــد العالقــة بــین  .ب 

 أنهمـا یـؤثران مـن خـالل أمالمحاسبة اإلداریـة بـصورة مباشـرة نظم  في یؤثران اكانت البیئة والتكنولوجی
  . تأثیرهما على الهیكل التنظیمي

  نظــمتقــدم النظریــة الــشرطیة تحلیــل مقــارن ســاكن بمعنــى أنهــا تحــاول أن توجــد تفــسیر ألســباب وجــود  .ج 
 نقطة زمنیـة معینـة وال توضـح كیـف وصـلت لهـذا فيل الشركة  شكل معین داخفيالمحاسبة اإلداریة 

  .الشكل
ــــى)1985،العطــــار;1993زایــــر، ;1997،الفــــضل( أكــــد   اإلنتقــــادات التــــي وجهــــت تلــــك  أن  عل

ًحد ذاتها وانما هي منصبة أساسـا في  الشرطیةللنظریة الشرطیة لم توجه للنظریة علـى أوجـه قـصور فـي  ٕ
دف مــن بیــان هــذه اإلنتقــادات تحدیــد جوانــب القــصور فــي الدراســات  والهــ،الدراســات التــي إعتمــدت علیهــا

الشرطیة ومحاولة تجاوزها في الدراسات المستقبلیة،على سـبیل المثـال هنـاك قـصور فـي معظـم الدراسـات 
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ولـم  ةاإلداریـالمحاسـبة أسـالیب أخذت تأثیر عامل شرطي واحد علـى تـصمیم السائدة في المحاسبة حیث 
الــرغم مــن فائــدة ذلــك فــي تحدیــد  على،مجتمعــة یة متعــددة بــصورة متداخلــة أول شــرطتــدرس تــأثیر عوامــ

لــذا فــان الباحــث قــد یعــرف لمــاذا تــسلك منظمــة أو مجموعــة مــن المنظمــات  ،فاعلیــة تــصمیم نظــم الرقابــة
ًسلوكا معینا في تكیفها مع المحیط الذي تعمل فیه  ً  

ـــادات إال أنــ      ى مــدار الــسنوات األخیــرة كــان هنــاكعلــ مــن المالحــظ ةوعلــى الــرغم مــن تلــك اإلنتقـ
 سـبیل المثـال دراسـة ىأهمیتهـا علـ أكـدت علـى الـشرطیة النظریـة إعتمـدت علـى التيالعدید من الدراسات 

 تــصمیم ىعلــى الــرغم مــن أن تطبیــق مفــاهیم النظریــة الــشرطیة علــ ه بأنــأوضــححیــث ) 1997 (عثمــان
ود والمحـددات المفروضــة علـى النظریـة الــشرطیة المحاسـبة اإلداریــة یواجـه بالعدیـد مــن القیـ نظـموتـشغیل 

 البیئیــة الــشرطیة  التعــرف علــى طبیعــة المتغیــراتفــي هــذا التطبیــق قــد أثبــت فعالیتــه أنبــصفة عامــة اإل 
 Innes&Mitchell (1990) وكــذلك دراســة . المــؤثرة علــى تــصمیم وتــشغیل نظــم المحاســبة اإلداریــة

 هنــاك العدیــد أن وجهــت للنظریــة الــشرطیة إال التــيت نتقــاداإلحیــث أوضــحا أنــه علــى الــرغم مــن بعــض ا
  . المحاسبة اإلداریة  نظمر تفسیر تطویفيالتجریبیة التي أیدت أهمیة المتغیرات الشرطیة  الدراسات من

ً لــذلك كانــت تلــك النظریــة األكثــر ترشــیحا ،نظریــة الــشرطیة لهــا تــأثیر علــى التنظــیمولطالمــا أن ال 
   ,Priem&Rosenstein). 0200 :515 ( قبل العلماء نظریة متمیزة من110من بین 
ترشـــیح  باإلضــافة إلــى  إعتمــدت علــى النظریــة الــشرطیةالتــيتعــدد الدراســات أن  ة الباحثــوتــرى  

 فـــي مجــال البحـــوث  مهمــةاكونهــ العلمــاء للنظریــة الـــشرطیة مــن بـــین عــدد كبیــر مـــن النظریــات المتمیـــزة
بمـا یقـضي ،ًنظریـة الـشرطیة مالئمـة عملیاالهمیـة قـد تكـون وبفـضل هـذه األالمرتبطة بالمحاسبة اإلداریة، 

  . ة توجه للنظریة الشرطیالتينتقادات إلعلى العدید من ا
 أن األبحـــاث األولیـــة للنظریـــة الـــشرطیة فـــي علـــى Chenhall(2003(وفـــي هـــذا الـــصدد یؤكـــد    

ا والهیكــل التنظیمـــي قــد ركـــزت علــى أهمیـــة تــأثیر البیئـــة الخارجیــة والتكنولوجیـــاإلداریـــة مجــال المحاســبة 
ًوالحجم على تصمیم نظم الرقابة اإلداریـة والتـي تعتبـر المحاسـبة اإلداریـة جـزء منهـا، وحدیثــــــا فقـد ركـزت 

نظـــم التــصنیع المرنـــة ونظـــم (األبحـــــــــاث المحاســـبیة علــى تـــــــأثیر الجوانــب المعاصـــرة للبیئــــة والتكنولوجیــا 
 المحاســبة اإلداریــة باإلضــافة نظــمعلــى تــصمیم ) قیــت المنــضبطالجــودة الــشاملة ونظــم اإلنتــاج فــي التو

  .لتقدیمها لمتغیرات جدیدة مثل اإلستراتیجیة
 المحاســبة اإلداریــة  فــي تطــویر أســالیبقــد تــؤثر المتغیــرات البیئیــة التــي یمكــن أن تــصنفلــذلك     

) وعـــدم التأكـــد البیئـــيالمنافـــسة ( متغیـــرات البیئـــة الخارجیـــة والتـــي ســـتتناولها الباحثـــة فـــي هـــذا القـــسم إلـــى
 ).صنیع واإلستراتیجیة وحجم المنشأةالهیكل التنظیمي وتكنولوجیا الت(ومتغیرات البیئة الداخلیة

  

 : متغیرات البیئة الخارجیة 2.2.2
     المقــصود بالبیئــة الخارجیــة فهــي التــي تقــع خــارج حــدود المنظمــة،والتي التــستطیع المنظمــة أن تــؤثر 
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) عوامــــل(متغیــــراتوتتــــضمن الخارجیــــة ال تقــــع تحــــت ســــیطرة المنظمة،فیهــــا بــــشكل كبیــــر،أي أن البیئــــة 
نــاول فــي هــذا القــسم تلــك لــذلك ســیتم ت.)99: 2005ســعد والموســوي،( تــرتبط بــشكل مباشــر بالمنظمــةال

  .المحاسبة اإلداریةأسالیب  تؤثر على تطویروالتي قد الخارجیة التي تسمى متغیرات البیئة المتغیرات 
  

 :المنافسة  2.2.2.1

رطیة  إحدى أهـم العوامـل التـي تناولتهـا الدراسـات التـي إعتمـدت علـى النظریـة  الـشةنافسالمتعتبر  
فــــي   المنافــــسة بأنهــــا النــــزاعبویقــــصد  المحاســــبة اإلداریة،أنظمــــةفات فــــي اإلختالوذلــــك مــــن أجــــل تفــــسیر

ر الـشامل مــن خـالل عــدد ویمكن توصــیف مـدى شــدة المنافـسة التــي تواجههـا الــشركة مـن المنظــوالـسوق،
 التكنولوجیـة  ومـدى التغیـراتق الـسو فـي الرئیـسین المنافـسین عـدد:الـشركة مثـل تواجه يلعناصر الت امن

في الصناعة ومدى تقدیم منتجات جدیدة ومدى تخفیض األسعار في الـسوق ألغـراض المـضاربة ومـدى 
  ;2004العطاس،(تقدیم المنافسین لعروض خاصة للعمالء والتغیرات في السیاسات واللوائح الحكومیة 

.(Chonga et. al.,2005   
 المحاســـــبة  نظــــمعلى تطــــویر تأثیرالمنافـــــسةمــــدىولقــــد تناولــــت العدیــــد مـــــن الدراســــات الــــسابقة   
  )  O'connorعلى سبیل المثال العدید من الدول أجریت في حیث توصلت تلك الدراســــات التي،اإلداریة

et. al.,2004;Haldma&Laats,2002;Szychta,2002;Luther&Longden,2001;Ande- 
(rson&Lanen,1999لإلســتجابة غوط علــى المــدیرین قــد أدت إلــى زیــادة الــض زیــادة المنافــسةن إلــى أ

 نظـم أهـم أسـباب تغیـر وتطـویر ومن ثم كانت مـن المالئمة للفرص والتهدیدات الناتجة عن هذه المنافسة
  . في تلك الدولةالمحاسبة اإلداری

  وتقلیــــل الجــــودةفــــة وتحــــسینالتكل ه محــــاوالت تخفــــیض یــــرتبط بــــة المنافــــسعنــــصروذلــــك ألن    
اإلداریـــة  المحاســبة نظـــملــدیها  تتطـــور التـــي تعمــل فـــي بیئــة تنافـــسیة یتوقــع أن فالــشركات وبالتاليالفاقــد،
 التكــالیف وتقیــیم األداء نظــمذلــك ألن  وة غیــر تنافــسیالتــي تعمــل فــي ظــروف الــشركات أكبــرمن بــصورة

ًالمالئمة تعتبرعنصرا هاما وجو  التـي تعمـل فـي ظـل ظـروف الـشركات ،أي أنالمنشأة وبقائهـاًهریا إلستمرارً
التكلفــة ًأســالیب المحاســبة اإلداریــة األكثــر تعقیــدا مثــل  ىأكبــر علــتــضع إهتمــام رتفــاع المنافــسة بإ تتــسم

ًوالمقارنـة باألفـضل نظـرا والمقـاییس المتعـددة لتقیـیم األداء التكلفـة المـستهدفة و ABCعلى أساس النـشاط 
 حـسینالت أفكـارًن الشركات فـي ظـل المنافـسة تـسعى لمقارنـة أدائهـا بالمنافـسین كمـا أنهـا تطبـق أیـضا أل
  ;Libby&  (Al-omiria&Drury,2007;Zuriekat,2006;Hoqueet et. al.,2001  رالمـستم 

(Waterhouse,1996;Otley,1994 ،دــــــویؤكMia&Clark (1999)  زیادة المنافـسة یـرتبط على أن
 اإلسـتراتیجیات المحاسـبة اإلداریـة فـي صـیاغة وتطبیـق ومتابعـة  نظـممعلوماتلل ادة إستخدام المدیرینبزی

 باإلضـــافة إلـــى أن إســــتخدام المـــدیرین لتلـــك المعلومــــات لكـــي یـــستطیعوا التعامــــل مـــع ظـــروف المنافــــسة
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 أن تــساعدهم فــي جهــود إضــافة القیمــة، كــل ذلــك یــنعكس علــى تحــسن األداء ومــن ثــم الربحیــة فــي ظــل
  .البقاء في السوق أصبح لألفضل

، وكــذلك اإلهتمــام ببیانــات البیئــة التنافــسیة تعتبــر العامــل الهــام المــدعم لتطــویر مقــاییس األداءف  
ًالمنافـسة بــین الــشركات مـن خــالل عناصـر بخــالف الــسعر إعتبـرت عــامال هامــا أدى التكـالیف حیــث أن  ً

 فـي تقیـیم مجـاالت المنافـسة ةاألداء المالیـور مقـاییس ًنظـرا لقـص إلى التغیر والتطـویر فـي مقـاییس األداء
ًمثــل الجــودة ورضــا العمــالء بخــالف الــسعر، وفــي نفــس الوقــت یــزداد اإلهتمــام بمعلومــات التكــالیف نظــرا 

 &Innes)        وتحـسین الجـودة التكلفـة المزایا التنافسیة مـن خـالل خفـض اإلدارة الحفاظ علىلحاجة 
 .(Mitchell,1990التكالیفونظم تقییم األداء نظم ىعلتؤثر أن زیادة المنافسة  هذا یعني  .  

یكـون لـدیها المنافـسة ه حـد التي تعمل في ظل ظـروف تتـسم بإرتفـاع الشركاتعلى سبیل المثال   
 وخــدماتها عــن تلــك التــي یقــدمها المنافــسون وهــذا یــنعكس علــى زیــادة خطــوط اإلنتــاج امنتجاتهــدافــع لتمیز

تتقابــل مــع رغبــات وطلبــات دیالت علــى المنتجــات أوالخــدمات التــي تقــدمها حتــى ٕواجــراء المزیــد مــن التعــ
التكـالیف لـضمان دقـة  حاسـبة اإلداریـة التـي تتعلـق بقیـاسالم نظـم ومن ثـم فإنهـا تحتـاج لتطـویر العمالء،

نه في ظـل زیـادة المنافـسة یكـون هـامش ربـح المنتجـات ألقیاس تكلفة المنتجات في حالة تعدد المنتجات،
 إتخـاذ قـرارات یـؤدي إلـىعـدم دقـة تكلفـة اإلنتـاج ، فًا ممـا یـدعم الحاجـة لقیـاس تكـالیف اإلنتـاج بدقـةصغیر

ألنه إذا تـم تحدیـد تكلفـة المنـتج بأقـل مـن التكلفـة الحقیقیـة فـإن الـشركة تجـد أن المنـتج قـد -غیر صحیحة
اجـه، كمـا أنـه فـي یحقق هامش ربح صغیر على الرغم من أنه في الحقیقة یحقق خـسائر وتـستمر فـي إنت

حالة تحدید تكلفة المنـتج بـأكثر مـن التكلفـة الحقیقیـة فـإن الـشركة تجـد أن المنـتج یحقـق خـسائر وتـضطر 
نظــم  تطــویرالــشركة تجــد أنــه یجــب   ولــذلك فــإن-یرإلیقافــه علــى الــرغم مــن أنــه یحقــق هــامش ربــح صــغ

 التكلفـة علـى أسـاس النــشاط المحاسـبة اإلداریـة الخاصـة بقیـاس تكـالیف اإلنتـاج مـن خـالل تطبیـق مـدخل
ABC (Al-omiria&Drury,2007)، قیـــاسنظـــم تطـــویر ىعلتـــؤثر  المنافـــسةحـــدةزیـــادة أن هـــذا یعنـــي  

  .، بهدف قیاس تكلفة المنتجات بدقة ومن ثم إتخاذ قرارات مناسبةالتكالیف
رة تتجـه لإلعتمـاد بـصو المنافـسةه حـد التي تعمل في ظل ظروف تتسم بإرتفـاع الشركاتكما أن     

لتقــیم األداء مقارنـــة بالـــشركات التــي تواجـــه بمنافـــسة ) مالیـــة وغیــر مالیـــة(المتعـــددة  مقــاییس الى علـــأكبــر
هامـــة لـــیس فقـــط لتتبـــع األداء المـــالي للـــشركة ولكـــن وتكـــون جوهریـــة  ألن تلـــك المقـــاییس وذلكمنخفـــضة،

وهـى تعتبـر مؤشـرات هامـة  العملیـات اإلنتاجیـة ومـدى كفـاءة والجـودة ًضا لتتبع رضا العمـالء واإلبتكـارأی
 لـألداءالحادة،وبـذلك فـإن إسـتخدام الـشركة للمقـاییس المتعـددة لتحقیق المزایا التنافسیة ومواجهـة المنافـسة 

 ;Zuriekat,2006)    یمكنها من قیاس كـل العناصـر التـي قـد تكـون مـصدر لتحقیـق أي مزایـا تنافـسیة
(Hoque et. al.,2001، تقیم األداءتطویرنظم ى علرتؤث  المنافسةحدةزیادة بمعنى .  
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  لذلك فـإن زیـادة المنافـسة تـؤثرت أكثر دقة حول التكلفة واألداء، فالبیئة التنافسیة تتطلب معلوما  
  فـي نظـم وأسـالیب المحاسـبة اإلداریـة الخاصـة بهـا تكـون قـادرة علـى) تطـویر(ل تغیـرات على المنشأة لعم

 المـــشاكلوالتوقیـــت المناســـب لمواجهـــه العدیـــد مـــن  معلومـــات تتـــصف بالدقـــة والوضـــوح والمالئمـــةتـــأمین 
   (Hoque et. al.,2001).والربحیةاجیة والجودة وخدمة العمالء ورضاالعمیل المنتج واإلنتتكلفةكتحدید

 ؤالتنبــــوتكــــرار  المنافــــسة تحفـــز المــــدیرین علـــى زیــــادة مـــدى حــــدةزیـــادة عـــالوة علــــى ذلـــك فــــإن   
خــذي القــرارات یحتــاجون لإلســتجابة الــسریعة وتوصــیل أثــار ًواإلتــصال مــن خــالل الموازنــات نظــرا ألن مت

 فإنــه مــع زیــادة وعلیــه، اإلتجاهـات فــي الظــروف البیئیــة قبـل أن تــصبح مــشكلة یــصعب التعامــل معهـاتغیر
فإن الموازنات تستخدم بـصورة كبیـرة للتنبـؤ بالمـستقبل وتوصـیل النتـائج للمـستویات اإلداریـة شدة المنافسة 

ــــــــی إال أنــــــــه الیــــــــتم اإلعتمــــــــاد علــــــــى،والتنظیمیــــــــة المالئمــــــــة  م األداءالموازنــــــــات ألغــــــــراض الرقابــــــــة وتقی
Sharma,2002)(،المنافسة یكون هناك حاجة أكبـر لفحـص ومتابعـة البیئـة حدةما أنه في ظل زیادة ك 

 ولمشاركة المرؤوسین في إعداد الموازنـات بحیـث تتـیح لهـم فرصـة تجمیـع وتـشغیل المعلومـات ،الخارجیة
ًأثـرا إیجابیـا الموازنـات لهـا د، وبالتالي فالمشاركة فـي إعـداموازنةالمرتبطة بال تحقـق الرضـا عـن  مـن حیـث ً

          حــدةزیــادة ،هــذا یعنــي أن (Chonga et. al.,2005)األداء ومن ثــم یــسهم ذلــك فــي تحــسنالعمــل،
  . الموازنات نظم علىتؤثر المنافسة 

نتجـات جدیـدة لألسـواق فـي أسـرع لـشركات تقـدیم ما زیادة المنافسة تتطلب مـنوعلیه یمكن القول بأن 
 وذلــك لمواجهــه المنافــسة والحــصول علــى مزایــا تنافــسیة  ممكنــةممكــن وبــأعلى جــودة وبأقــل تكلفــة وقــت

 المحاسبــــة أســـالیب أن تـــوفر یتطلـــب ذلـــك تمكـــن الـــشركة مـــن البقـــاء واإلســـتمراریة فـــي الـــسوق، ولتحقیـــق
كمـا یجـب   المعلومـات الداخلیـةىلـعتقتصر  البیئــة الخارجیــة وال ناإلداریة معلومــات عن المنــــافسین وع
 المحاســبة اإلداریــة  أســالیبأن،أي افة لتوفیرهــا للمعلومــات المالیــةأن تــوفر معلومــات غیــر مالیــة باإلضــ

هـذا یعنـي أنـة مـع زیـادة .التقلیدیة التي توفر معلومات مالیة داخلیة فقط ال تكفي لمواجهة البیئة التنافـسیة
الخاصـة اسـبة اإلداریـة  المحأسـالیبفـي ) تطـویر( دة المنافـسة فـإن الـشركات سـوف تقـوم بعمـل تغیـراتح

ر ًبهـــا بغـــرض الحـــصول علـــى المعلومـــات الـــضروریة،أي أن زیـــادة المنافـــسة تـــنعكس إیجابیـــا علـــى تطـــوی
   . اإلداریةبةالمحاس أسالیبفي تطویر الإلى تؤدي زیادة المنافسة  أدقبمعنى  المحاسبة اإلداریة،أسالیب

  

    :يالتأكد البیئعدم  2.2.2.2
التــي إعتمــدت علــى النظریــة  الدراســاتالعوامــل الهامــة التــي تناولتهــا  البیئــي مــن عــدم التأكــدیعتبر    

الــشرطیة وذلــك مــن أجــل تفــسیر أســباب اإلخــتالف فــي إســتخدام أســالیب المحاســبة اإلداریــة مــن منظمــة 
 یــصعب ةغیــر مــستقرل المنــشآت فــي ظــل ظــروف بیئیــة بعــدم التأكــد البیئــي أن تعمــویقــصد . إلــى أخــرى
 ذات  العالقــة بنــشاط التعلیمــات الحكومیــة التغیــرات فــي ینتج عــدم التأكــد البیئــي مـنًغالبــا مــاو،فیهـا التنبؤ

التقـدم فـي تقنیـة اإلنتـاج ونظـم التـصنیع المـستخدمة تقدیم منتجات جدیـدة وكٕالمنشأة وازدیاد حدة المنافسة 
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ج اإلنتـا خطـوط فـي تنوعفي معدالت دوران حیاه المنتجات وحدوث التغیرات و عمالءال في أذواق تغیرو 
  ). 95: 2004عطاس،(
  . المحاســــبة اإلداریــــةســــات تــــأثیر عــــدم التأكــــد البیئــــي علــــى نظــــمولقــــد تناولــــت العدیــــد مــــن الدرا    

 والرقابـة  منظـالتنظیمـي و الهیكـل علـى تـؤثر ؤ فیهـا التنبـ یـصعبي التـالبیئـة أن الدراسـاتوتوصلت تلـك 
  المحاسـبة نظـم تطـویر  یـؤثر فـيالتأكـد البیئـي عـدم أن،أي الموازنـة والموازنـة الرقابیـة ٕاألداء واعداد تقویم

    زیــادة درجــة إلــى یــؤدي المنافــسین تبتــصرفاالتنبــؤ  ةالبیئــي وصــعوب التأكــد عــدم زیــادةأن بمعنى اإلداریــة
  ).;Otley,1978) Luther&Longden,2001 ةاإلداری المحاسبة تعقیدنظم

ُعلــى ســبیل المثــال المنــشآت التــي تعمــل فــي ظــروف تتــسم بعــدم التأكــد تحــاول التكیــف مــع تلــك      َ
المتغیـــــرات مــــــن خــــــالل تـــــشجیع المــــــشاركة الفعالــــــة لعــــــدد أكبـــــرمن األشــــــخاص،واإلتجاه نحــــــو تفــــــویض 

  .Otley,1994)(الصالحیات للمستویات الدنیا،أي المزید من الالمركزیة 
كانـــت المنـــشأة تعمـــل فـــي ظـــروف تتـــسم بعـــدم التأكـــد وصـــعوبة التنبـــؤ كلمـــا زاد كلمـــا كمـــا أنـــة   

 التـي تعمـل فـي ظـروف تتـسم بالتأكـد المنشآت المحاسبة اإلداریة بصورة أكبر من أسالیبإعتمادها على 
رتفـاع عـدم التأكـد البیئـي تـضع بإفضالً عن أن المنشآت التي تعمل في ظل ظروف تتسم ،وسهولة التنبؤ

ًبـــر علـــى أســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة األكثـــر تعقیـــدا مثـــل التكلفـــة المـــستهدفة وتقیـــیم األداء مـــن إهتمــام أك
 وتحلیــل ربحیــة العمــالء وتحلیــل طــة بــالعمالء وتحلیــل سلــسلة القیمــةخــالل المقــاییس غیــر المالیــة المرتب

  .)2008،يالشیشین(Abdel-kader&Luther,2008;جوانب القوة والضعف للمنافسین
ـــ ظــل ظــروف بیئیــة تتــسم بعــدم التأكــد كلمفــيتعمــل المنــشأة كلمــا كانــت  وبالمثــل    إســتخداما زاد ــ

  أنحیـث ،(El–Shishini,2001) وازنــــ األداء المتــــة في شكل بطاقةالمـالیــوغیرة ـالیــ الممقاییس األداء
 فـي التعــرف علــى تـساعد المــدیرین ة فــي ظـل زیــادة عـدم التأكــد البیئــيـإسـتخدام مقــاییس األداء غیـر مالیــ

 فــي تحــسین ُیــسهم ومــن ثــم التغیــرات التــي تحــدث فــي بیئــة األعمــال وتقیــیم مــدى تحقیــق أهــداف الــشركة
ـــ أي أن عـــدم التأكـــد البیئـــي ،أداء المنـــشاة  لتقیـــیم المتعـــددةخدام مقـــاییس األداء ســـتإ ى مـــدىلـــه تـــأثیر عل

 التأكــد التــي تواجــه المنــشأة هــذا یعنــي أن هنــاك عالقــة طردیــة بــین درجــة عــدم.)(Hoque,2005 األداء
وعــدد أســالیب المحاســبة اإلداریــة التــي تــستخدمها هــذه المنــشأة، بمعنــى أن هنــاك عالقــة بــین حالــة عــدم 

  .التأكد البیئي والتغیرات التي تطرأ على نظم وأسالیب المحاسبة اإلداریة
،  والرقابـةتخطـیط إلـى صـعوبة فـي عملیـة الیـؤدي زیادة عدم التأكد البیئـي وعالوة على ذلك فإن  

وذلك ألنة كلما زاد عدم التأكد البیئـي سـیؤدي إلـى صـعوبة التنبـؤ باألحـداث المـستقبلیة حیـث أن المنـشأه 
ًسـتواجه ظروفـا متنوعــة یـصعب التنبـؤ بهــا ولـذلك تـزداد أهمیــة مـشاركة المـستویات اإلداریــة المختلفـة فــي 

 تطلب تعـدیالت بـصورة مـستمرةی عـدم التأكـد سـكمـا أن زیـادة إعداد الموازنات حتى تقلل من عـدم التأكـد،
  اإلدارةً األداء الفعلي نادرا ما یتوافق مع الموازنة وذلك لیس بـسبب عـدم كفـاءة هذا یجعلالموازناتعلى 
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   البیئي یـؤدي إلـى،كمـا أن زیـادة عـدم التأكـد (Ezzamel,1990)المـستمرة نتیجـة للتغیـرات البیئیـةولكـن 
  لاإلتــصاالموازنــات ألغــراض علــى تمــاد اإلع حیــث یــزداد  الرقابــة الرســمیةإســتخدام أســالیبالحاجــة إلــى 

  .    والرقابة
 ةوأكثــر شــمولیویترتــب علــى زیــادة عــدم التأكــد البیئــي زیــادة أهمیــة المعلومــات ذات نطــاق واســع     

كـون هنـاك ًمن تلك التي تقدمها أسالیب المحاسـبة اإلداریـة التقلیدیـة، نظـرا ألن زیـادة عـدم التأكـد البیئـي ی
خارجیــة ( وبطلــب الـسوق ومــن ثـم فــإن المعلومـات واســعة النطـاقنصـعوبة فــي التنبـؤ بتــصرفات المنافـسی

 ومــن ثــمُ تـسهم فــي تحــسن لتقیــیم تـصرفات المنافــسین وطلــب الـسوقتكـون هامــة )  ومــستقبلیةةوغیـر مالیــ
    .(Agbejule,2005;Chenhall&Morris,1986) المنشأة أداء

ن زیـــادة المنافــسة أدت إلــى زیــادة عــدم التأكـــد للظــروف التــي تعمــل فیهـــا یمكــن القــول بــأوعلیــه   
وحیــــث أن المنــــشأة وبالتــــالي زیــــادة أهمیــــة المعلومــــات عــــن المنافــــسین والعمــــالء واألســــواق الخارجیــــة، 

 الزیـادة فـي عـدم التأكـد البیئـي البـد أن  فـإن،المحاسبة اإلداریـة هـي المـسؤوله عـن تـوفیر تلـك المعلومـات
بمعنى أدق زیادة عـدم التأكـد البیئـي یـؤدي إلـى التطـویر محاسبة اإلداریة،  الأسالیبطویر في یصاحبها ت

  .المحاسبة اإلداریة أسالیب في
  

 : الداخلیةمتغیرات البیئة  2.2.3
المقصود بالبیئة الداخلیـة هـي التـي تقـع داخـل حـدود المنظمـة، والتـي تـستطیع المنظمـة أن تـؤثر   

تـرتبط بـشكل مباشـر ) عوامـل(ع تحـت سـیطرة المنظمـة، وتتـضمن متغیـرات فیها،أي أن البیئـة الداخلیـة تقـ
لــذلك ســیتم تنــاول فــي هــذا القــسم تلــك المتغیــرات التــي تــسمى  .)99: 2005ســعد والموســوي،(بالمنظمــة

  .المحاسبة اإلداریة أسالیب ریتؤثر على تطومتغیرات البیئة الداخلیة والتي قد 
 

        : تكنولوجیا التصنیع  2.2.3.1
النظریــــة العوامـــل التــــي تناولتهـــا الدراســـات الـــسابقة فـــي مجـــال أقـــدم  التـــصنیع مـــن تكنولوجیـــا یعتبـــر
 منتجـات ویـشمل ذلـك اآللیـات  إلـى المنـشأةمـدخالت التـصنیع طریقـة تحویـل تكنولوجیـاب ویقـصد.الـشرطیة

 :Chenhall,2003) لٕ واجـراءات العمـل المـستخدمة فـي عملیـة التحویـم والمواد الخانومهارات العاملی
  المحاســبة اإلداریــةنظــم تــأثیر تكنولوجیــا التــصنیع علــى تــصمیم ىاألولــ،ولقــد تناولــت الدراســات ) 139

لهــا تــأثیر ) المراحــل إتبــاع أســلوب األوامــر أو(وتوصــلت إلــى أن الطبیعــة التــي تــتم فیهــا العملیــة اإلنتاجیــة
 فـــي تـــصمیم نظـــم الرقابـــة علـــى نـــوع المعلومـــات التـــي یمكـــن توفیرهـــا بمعنـــى أن تكنولوجیـــا اإلنتـــاج تـــؤثر

  . (Otley,1980:414-415)اإلداریة
السنوات األخیرة قد تنامى أهمیة هذا المتغیر لما شهدته بیئـة األعمـال المعاصـرة مـن إال أن في    

 التطــــورات بــــأن زیـــادة المنافــــسة بــــینر تلـــك سیعالمیــــة ســـریعة ومتالحقــــة،ویمكن تفــــ تطـــورات تكنولوجیــــة
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  اوالتطــویر ممــ توجیــه مبـالغ خیالیــة للبحـوث ى إلـىارة تـدفق رأس المــال أدتــساع األسـواق وغــزٕاو الـشركات
  (AMT)المتقدمـة نظـم التـصنیع  فظهـرت واإلتصاالتاإلنتاج التكنولوجي في وسائل التقدم اهذعنهانتج 

  الجـــودة الـــشاملة ٕ وادارةFMS)(التـــصنیع المرنـــة ونظـــم )JIT(التوقیـــت المنـــضبط اإلنتـــاج فـــيمثـــل نظـــم 
)TQM( اآللــي الحاسـب  التـصنیع المتكاملـة مـعونظـم)CIM(،اإلنــدفاع  وقـد أدت كـل هـذه التطـورات إلـى

 اإللتــزام بمتطلبــات ىعلــ ر التركیــز الكبیــ فــي عملیــات التــصمیم واإلنتــاج والتخــزین مــعةنحــو األوتوماتیكیــ
 وعلــــى  المخــــزون،عملیــــات اإلنتــــاج،وعلى تخفــــیض مــــستویات الجــــودة أثنــــاء تــــصمیم المنتجــــات وخــــالل

 حـــسین،( ةفــللتكل تخفــیض مــن كــل ذلــك علــى رتــباإلنتــاج والتــسلیم،وما یت الــالزم لعملیــات یرالوقتتقــص
  وفالتكــالی هیكــل مــن كــل ى علــیثــةالحد  تكنولوجیــا التــصنیعاتتــأثیر نفهنالــك العدیــد مــ).16 :2000
   (Kerremans et. al.,1991) : فيجتكلفة المنت مكونات

  . ثابتة  أصبحت تكالیف التكالیف معظم أي أن تكالیف المتغیرةال ىالثابتة إل ف نسبة التكالیزیادة  .أ 
نخفاض تكلفة العمل المباشر حیـث أصـبحت تكلفـة غیـر جوهریـة، فـي حـین أن التكـالیف اإلضـافیة إ  .ب 

ًغیر المباشرة أصبحت جزءا هاما من تكلفة المنتج ً. 
عنـد حـساب معــدالت ً سـاعات تــشغیل اآلالت بـدال مـن سـاعات العمــل المباشـر ىعتمـاد علـإلزیـادة ا  .ج 

 .التحمیل للتكالیف اإلضافیة
 تهیئـة النظـام ىزیادة أهمیة دور وموقع المحاسـب اإلداري فـي ظـل بیئـة التـصنیع الحدیثـة لقدرتـه علـ  .د 

  .المحاسبي لیتوافق مع التغیرات التي حدثت في بیئة اإلنتاج
انــب المعاصــرة لتكنولوجیــا تجهــت أبحــاث النظریــة الــشرطیة ألخــذ الجوإًعامــا األخیــرة لــذلك عبــر العــشرین 

المحاســــــــبة  نظــــــــمفــــــــي دراســــــــة عالقــــــــة تكنولوجیــــــــا التــــــــصنیع بتــــــــصمیم  )FMS,TQM,JIT(التــــــــصنیع
 يتـــأثیر جـــوهر لهـــا الحدیثـــة التـــصنیع تكنولوجیـــا وتوصـــلت إلـــى أن.)(Chenhall,2003:141اإلداریـــة

ل تلــــك حیـــث یتطلــــب إســـتخدام مثـــ. (Innes&Mitchell,1990)المحاســــبة اإلداریـــة نظـــم ریتطـــو ىعلـــ
 مـــن تلـــك التـــي تقـــدمها أســـالیب ةوأكثـــر شـــمولیتكنولوجیـــا التـــصنیع الحدیثـــة معلومـــات ذات نطـــاق واســـع 

 القــرارات إتخــاذًالمحاســبة اإلداریــة التقلیدیــة، نظــرا ألن تلــك المعلومــات یــستخدمها مــدیري الــشركات فــي 
خــزون والمبیعــات والنــصیب تغذیــة عكــسیة عــن الجوانــب التــشغیلیة مثــل التكلفــة واإلنتــاج والمألنهــا تــوفر 

  تـــــوفیرتــــستطع،بمعنــــى أن أســــالیب المحاســــبة اإلداریــــة التقلیدیــــة لــــم Mia&Winata,2008)(الــــسوقي
ــــیم  ــــشركامعلومــــات مالئمــــة لحــــل المــــشاكل ولتقی ــــذلك.ت التــــي تطبــــق أســــالیب تــــصنیع حدیثــــةاألداء لل  ل

 أســالیب المحاســبة اإلداریــة ىعلــ ًهتمامــا أكبــرإتــضع  الحدیثــة التــصنیع تكنولوجیــاالتــي تطبــق  الــشركاتف
سـتخدام الكـفء للمـوارد إلخـالل ا على إضـافة القیمـة مـن سالیب التي تركزاأل تلك خاصةًاألكثر تعقیدا و

أســـلوب التكلفـــة علـــى أســـاس والمالیـــة  غیـــر مثـــل التكلفـــة المـــستهدفة وتقیـــیم األداء مـــن خـــالل المقـــاییس
القــــوة  جوانــــب العمــــالء وتحلیــــل وتحلیــــل ربحیــــةوتحلیــــل سلــــسلة القیمــــة یب رقابــــة الجــــودة وأســــالالنــــشاط 
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   ;Abdel-Kader&Luther,2008). 2003سلیم، (والضعف في المنافسین
 فــي یجعــل نظــم التكــالیف (JIT)تطبــق نظــم اإلنتــاج فــي الوقــت المنــضبط التــي الــشركات ًمــثال   

 علـــى أســـاس  تلـــك الـــشركات لتطبیـــق نظـــام التكلفـــةحیـــث تتجـــهً تطبقـــه أكثـــر تعقیـــدا التـــيالـــشركات تلـــك 
سـتبعاد األنـشطة التـي ال تـضیف قیمـة ومـن ثـم إ ى تقـوم علـJIT)(ً نظـرا ألن فلـسفة نظـام  ABCالنـشاط

 لتحلیــل األنــشطة ً یكــون لــدیها حــافزاJIT)(المنــضبط   التوقیــتفــي اإلنتــاج تطبــق نظــام التــيالــشركة  فــإن
 ُف یــسهم بــصورة أوســو (JIT)أي أن تطبیــق نظــام   ABCلــب نظــامو ولفهــم مــسببات التكلفــة وهــذا هــ

  .ABC (AL-omiria&Drury,2007)المناسبة لتطبیق نظام  األجواء توفیر بأخرى في
یـرتبط بـصورة جوهریـة مـع إسـتخدام مقـاییس األداء  الحدیثـة التـصنیع تكنولوجیـاكما أن إسـتخدام   
قــاییس مالیــة یجعــل ، فمقــاییس األداء التقلیدیــة تعتبــر غیــر كافیــة ألنهــا م)المالیــة وغیــر المالیــة(المتعــددة 

 –الــشركات تركــز علــى األربــاح فــي األجــل القــصیر وبالتــالي فهــي قاصــرة فــي أخــذ المنــافع اإلســتراتیجیة
التــــي توفرهــــا تكنولوجیـــا التــــصنیع الحدیثــــة فـــي الحــــسبان عنــــد التقیــــیم -مثـــل الجــــودة والمرونــــة واإلبتكـــار
 یجــــب ، لــــذلك1995Smith,2003;-(Bains&Langfieldحــــسین، (لــــصعوبة التعبیــــر المــــالي عنهــــا

وللتغلـــب علـــى ذلــك القـــصور إقتـــرح . بجانـــب المقـــاییس المالیــةةالتحــول إلـــى إســتخدام مقـــاییس غیـــر مالیــ
) BSC(إستخدام أحـد أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة الحدیثـة وهـي بطاقـة األداء المتـوازن ) 2004(العطاس

ًالیــة فحــسب، بــل أیــضا مــن نــواحي والتــي تــسمح للمــدیرین بتقیــیم أداء الــشركة لــیس فقــط مــن الناحیــة الم
لذلك فإن الشركات التي تستخدم نظـم التـصنیع الحدیثـة تمیـل أكثـر نحـو .رضاء العمیل والكفاءة واإلبتكار
  .إستخدام بطاقة األداء المتوازن

 ;Mignogna,2003;Brugeman&Slagmulder,1995) وفـي هـذا الــصدد یـضیف        
 جـانبین ى علـالتركیـزالبـد مـن  بأنـة  تكنولوجیـا التـصنیع الحدیثـةفيكیفیـة تقیـیم اإلسـتثمار) 2004منـدور،

فــي نظــم ســتثمارات إلا  لتقیــیمة غیركافیــ التقلیدیــةًالجانــب المــالي والجانــب اإلســتراتیجي معــا،ألن األســالیب
ـــداخلي وصـــافي القیمـــة إلا معـــدل العائـــد علـــى(التـــصنیع الحدیثـــة ســـتثماروفترة اإلســـترداد ومعـــدل العائـــد ال

 مثــل  المنــافع اإلســتراتیجیةأخــذ فــي نهــا تركــز علــى الجانــب المــالي فقــط وبالتــالي فهــي قاصــرةأل)الحالیــة
 عنــه، لــذلك یجــب إســتخدام يالتعبیــر المــالفي الحــسبان عنــد التقیــیم لــصعوبة الجــودة والمرونــة واإلبتكــار

ٕ واجـراء تغییـر المقتـرح مـع إسـتراتیجیة الـشركة الجانب اإلستراتیجي من خالل التأكد مـن توافـق اإلسـتثمار
حیـــث التكنولوجیـــا المثلـــى تكـــون - یتواكـــب مـــع التكنولوجیـــا الحدیثـــةحتـــىفـــي الهیكـــل التنظیمـــي للـــشركة 

 - التنظیمیــة وطبیعــة المنــتجلوالهیاكــ )قیــادة التكلفــة أوالتنویــع والتمیــز(مــشروطة باألهــداف اإلســتراتیجیة
  .باإلضافة للجانب المالي

 المحاســبة اإلداریــة حتــى نظــم  أن یــصاحبه تطــویر فــيالتطویر فــي نظــم اإلنتــاج یجــب لــذلك فــ  
بمعنـى أن التوافـق بـین نظـم ،  (Sim&Killough,1998) هذا التطویر ثماره ویتحـسن أداء المنـشأةىیؤت
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 .ًاإلنتاج وتصمیم نظم الرقابة هام جدا ویسهم في تحسین أداء المنشأة
  ون إنتـــاج منتجـــات نمطیـــة تتحـــول مـــ جعـــل الـــشركات المنافـــسةزیـــادةوعلیـــه یمكـــن القـــول بـــأن   

مــع طلبــات ورغبــات العمــالء   إنتــاج منتجــات تتوافــقىعتبــارات الجــودة إلــ إلدون النظــر بكمیــات كبیــرة 
قـد ) ISO(الجـودة األیـزو  شـهاداتىعلـ  للحـصول إتجهتالشركات العدید من أن كماعالیة،وذات جودة 

جعـل أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة التقلیدیـة  تطورات في تكنولوجیا التصنیع وأسالیب اإلنتاج،مما یى إلىأد
 المحاســبة اإلداریــة حتــى تتوافــق أســالیب ضــرورة تطــویر بممــا یتطلــالتتوافــق مــع بیئــة التــصنیع الحدیثــة 

 المحاسـبة اإلداریـة هـام أسـالیبوتطـویر أي أن التوافق بـین تكنولوجیـا تـصنیع الحدیثـة .مع تلك التطورات
كنولوجیـا تو أسـالیب اإلنتـاجي ر فـیتطـوالبمعنـى أدق . تحـسین األداءوذلك لـضمان فعالیـة التكنولوجیـا فـي

  . المحاسبة اإلداریةأسالیبتطویر في ال ىإل ؤديیالمستخدمة  عالتصنی
  

  :اإلستراتیجیة 2.2.3.2
 للحـصول األهمیـة غایـة فـي ًأمـرا امـ شـركة لـدى باإلسـتراتیجیة التنافـسیة المتعلقـة القـرارات تعـد  

 الشركة،فالتصمیم التنظیمـي األمثـل یعتمـد علـى اإلسـتراتیجیة مـن أداء یرلتطو وكذلك تنافسیة میزة  على
  .(Pertusa et. al.,2010:1282)عوامل أخرى  بین

 ;Hamilton&Shergill,1992;Suzuki,1980;Rumelt,1974) وأیدت بحوث عدیدة مثل  
Chandler,1962(  ــــذ إســــتراتیجي، وبإتبــــبــــأن اع هــــذا ًالهیكــــل التنظیمــــي حــــصریا بــــصفته عنــــصر تنفی

 مفهـوم یعـزز المنهج، فإن تأثیر اإلستراتیجیة على أداء الشركة یشق طریقه عبر الهیكل التنظیمـي، ممـا
  ). (Okumus,2003:82التنافسیة  المیزة تحقیق في یساهم مصدر أنه على التنظیمي الهیكل

 حیــث أن   يأمـر ضــرور ةتنتهجهـا المنــشأ يإن مالءمـة أســالیب نظـم الرقابــة مـع اإلســتراتیجیة التــ  
      وذلــكتإتخــاذ القــرارا تتطلــب ضــرورة أن یــدعم نظــام المحاســبة اإلداریــة عملیــة ةتنفیــذ اإلســتراتیجیفعالیـة 

   ).103 :2004عطاس،( التنافسیةيالمرتبطة بالنواح الالزمة لحلول المشاكل تالمعلوماتوفیرمن خالل 
كــن أن تتبعهــا الــشركات فــي وقــد حــاول بعــض البــاحثین تقــدیم تــصنیف لإلســتراتیجیات التــي یم  

ٕســـبیل تحقیـــق المزایـــا التنافـــسیة واســـتخدمت مـــصطلحـات مختلفـــة للتعبیـــر عـــن ذات اإلســـتراتیجیة، وعلـــى 
النـــوع األول تقـــدیم المنـــتج أوالخدمـــة بأقـــل تكلفـــة : نوعـــان مـــن اإلســـتراتیجیاتPorterســـبیل المثـــال قـــدم 

الخدمـة  أمـا النـوع الثـاني تقـدیم المنـتج أو عةقدمها المنافسون فـي نفـس الـصناممكنة أي بتكلفة أقل مما ی
 ویمكـن  التـي یقـدمها المنافـسون فـي نفـس الـصناعةمواصفات ممیـزة تختلـف عـن المنتجـات أو الخـدماتب

تقــدیم المنــتج بجــودة أعلــى مــن المنافــسین وتــصمیم أفــضل : عــدة أشــكال تقــوم علــىالتمیــز أن یتخــذ هــذا 
  نـــــوع ثالـــــث مـــــن االســـــتراتیجیات وهـــــوMiles&Snowمقـــــدو،وتـــــسلیم المنـــــتج فـــــي الوقـــــت المتفـــــق علیه

 علـى وأطلـق،ممیـزة ة وتقـدیم المنـتج بمواصـفات خلـیط مـن إسـتراتیجیتي تقـدیم المنـتج بأقـل تكلفـةإستراتیجی
ــــك مــــصطلح  Miles&Snowٕ واســــتخدمFisher,1995:35)."(اإلســــتراتیجیة التحلیلیــــة"تیجیةاإلســــترا تل



 الفصل الثاني 
 

60  60

 تقـدیم إسـتراتیجیة عنللتعبیـر الطموحـةمـصطلح و لمنتج بأقل تكلفةتقدیم ا  إستراتیجیةنللتعبیر عالمدافعة 
                       Gupta&Govi-،كمــا إســتخدم )Anderson&Lanen,1999:(388–385 المنــتج بمواصــفات ممیــزة

)1984( ndarajanعن إستراتیجیة تقدیم المنـتج بأقـل تكلفـة ومـصطلح البنـاء  للتعبیرمصطلح الحصاد 
ویمكـــــن القـــــول بــــأن هنـــــاك ثالثـــــة أنـــــواع مـــــن . تراتیجیة تقـــــدیم المنـــــتج بمواصــــفات ممیـــــزةإســـــ للتعبیــــرعن

ٕاإلسـتراتیجیات وهـي إســتراتیجیة تقـدیم المنــتج بأقـل تكلفـة ممكنــة أوالمدافعـة أوالحــصاد، واسـتراتیجیة تقــدیم 
  .لتحلیلیةٕ أوالطموحة أوالبناء، واستراتیجیة خلیط أواإلستراتیجیة ا- التمیز-المنتج بمواصفات ممیزة

 ):ترشــید النفقــات(تقــدیم المنــتج بأقــل تكلفــة ممكنــة   إســتراتیجیةتطبــقالــشركات التــي ویالحــظ أن   
حیـث تنـافس -أي فـي ظـل درجـة منخفـضة مـن عـدم التأكـد-ًتعمل في بیئة أكثر إستقرارا یمكن التنبـؤ بهـا

اإلعتمــاد علــى مــن خــالل إنتــاج ســلع نمطیــة ذات الهــامش ربــح المــنخفض، وتحقــق الكفــاءة مــن خــالل 
علـى كفـاءة اسـتخدام  جهودهـا تركـزٕمجموعة من أسـالیب اإلنتـاج الروتینیـة واقتـصادیات الحجـم الكبیـر، و

 أي محاولــة الوصــول إلــى أقــل تكلفــة ممكنــة مقارنــة بالمنافــسین وذلــك مــن خــالل الرقابــة المحكمــة التكلفــة
 التـــي تتبـــع ت الـــشركابینمـــا.رعلـــسا نخفـــاضإمكـــن أن یـــؤدي بالمقابـــل إلـــى الم مـــنعلـــى التكـــالیف والـــذي 

أي فـي -تعمل في بیئة تتسم بـالتغیرات الـسریعة غیـر المتوقعـة: المنتج بمواصفات ممیزة تقدیم إستراتیجیة
 أي مـن خـالل إنتـاج منتجـات تحیـث تنـافس مـن خـالل تمییـز المنتجـا-ظل درجة عالیة مـن عـدم التأكـد

 ل علــى المیــزة  التنافــسیة مــن خــالل التمیــزذات ســمات خاصــة وفریــدة وتقابــل إحتیاجــات العمالء،وتحــص
 (Jermias&Gani,2004:187;David et. al.,2002:868) في الجـودة والمرونـة وتـصمیم المنـتج

 إختیـار نـوع اإلسـتراتیجیة المالئمـة التـي تطبقهـا المنـشأة تعـد شـرطیة بمعنـى تعتمـد بـأنلذلك یمكـن القـول 
  . على وضع المنشأة

 المدافعـة بمـستوى مـنخفض مـن حالـة عـدم التأكـد البیئـي، والـذي یـؤدي یرتبط إختیـار إسـتراتیجیة  
لــذلك اإلدارة العلیــا هــي التــي تــضع أهــداف موازنــة ثــم یــتم - الهیكــل مركــزي-إلــى مركزیــة إتخــاذ القــرارات

 تعتمـد علـى تحقیـق أهـداف الموازنـة، بینمـا تـرتبط ةالحوافز محددتوصیلها إلى باقي أجزاء المنشأة، فنظم 
ــــار إ ــــى زیــــادة إختی ســــتراتیجیة الطموحــــة بمــــستوى مرتفــــع مــــن حالــــة عــــدم التأكــــد البیئي،والــــذي یــــؤدي إل

 لــذلك وحــدات األعمــال الفرعیــة هــي التــي تقــوم بإعــداد الموازنــة ثــم ترســل - الهیكــل المركــزي–الالمركزیــة
ألعلـــى مـــن خـــالل الهیكـــل التنظیمـــي بعـــد سلـــسلة مـــن اإلجتماعـــات، فـــنظم الحـــوافز تعتمـــد علـــى التقیـــیم 

  .  (Simons,1990) للرؤساء الشخصي
 وأوضــحت  المحاســبة اإلداریــة،بــنظمعالقــة اإلســتراتیجیة وتناولــت العدیــد مــن الدراســات الــسابقة   

علـى ممارسـات المحاسـبة  المنتجـات تركـزتمیزنتائج الدراسات السابقة أن الـشركات التـي تتبـع إسـتراتیجیة 
ـــــة ـــــراإلداری ـــــشركات  مـــــن  بـــــصورة أكب ـــــع التـــــيال ،أي أن تحـــــول الـــــشركة  التكلفـــــة  خفـــــضراتیجیةإســـــت تتب

بــصورة أكبــر مــن الممارســات  ســات المحاســبة اإلداریــة المتقدمــةیــرتبط بإســتخدام ممار ســتراتیجیة التمیــزإل
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 ونظــم علــى أســاس النــشاطوالمحاســبة األفــضل واإلدارة والمقارنــة ب الجــودة مثــل بــرامج تحــسین( التقلیدیــة
 المحاســبة اإلداریــة التــي تــوفر ونظــم وأســالیب التخطــیط اإلســتراتیجي التــصنیع الحدیثــة والــنظم المتكاملــة

مقــاییس عــن رضــا العمــالء والتــسلیم فــي الوقــت المناســب ومقــاییس األنــشطة اإلنتاجیــة الرئیــسیة والجــودة 
اعد العمـــال أن ًنظـــرا ألن تلـــك الممارســـات المتقدمـــة یمكـــن أن تـــس) ومقـــاییس األداء المرتبطـــة بالعـــاملین

   المناسـب،الوقـت لجودة وخدمة العمـالء والتـسلیم فـيى تحقیق أولویات التمیز مثل اعلكبرأة یركزوا بصور
ـــــالي هـــــذا یحـــــس ـــــشركةعلى كـــــل مـــــن تمیزمنتجاتهـــــا ورضـــــا العمـــــالء نوبالت            )Jermias& مـــــن مقـــــدرة ال

Gani,2004;Baines&Langfield-Smith,2003;Chenhall&Langfield-Smith,1998 (   .  
 التكــالیف مــن خـــالل تخفــیض ىاإلســتراتیجیة المدافعـــة تركــز علــتطبــق لــشركات التــي اكمــا أن   

ــإن ذلــك یــدفعها  ســتخدام مقــاییس األداء المالیــة، وفــي المقابــل الــشركات إلتحــسینات العملیــات ومــن ثــم ف
 األســـواق والمنتجــــات ى التمیــــز مـــن خـــالل التركیــــز علـــتركـــز علـــى اإلســـتراتیجیة الطموحــــة تطبـــقالتـــي 

 ىًومن ثم فإن ذلك یدفعها ألن تكون أقل إسـتخداما للمقـاییس المالیـة وتركیزهـا األكبـر یكـون علـالجدیدة، 
ـــــة ـــــر المالی ـــــاییس غی ـــــق اإلســـــتراتیجیةأي،المق ـــــي تطب ـــــشركات الت  أقـــــل) خفـــــض التكلفـــــة( المدافعـــــة  أن ال

في المالیـــة، المقـــاییس ىًســـتخدام مقـــاییس األداء المتعـــددة نظـــرا ألن تركیزهـــا األكبـــر یكـــون علـــإلحتمـــاالً إ
 مقـــاییس األداء ســـتخدامإلحتمـــاالً إأكثـــر ) زالتمیـــ(جیة الطموحـــةحـــین أن الـــشركات التـــي تطبـــق اإلســـتراتی

        ,Zuriekat). 200 ;6المالیةغیر المقاییسى مع التركیزبصورة أكبر عل-المالیة وغیر المالیة-المتعددة 
   (Govindarajan&Fisher,1990  

 ىتركــز علــ تتعامــل فــي عــدد محــدود مــن المنتجــات إلســتراتیجیة المدافعــةاتطبــق الــشركات التــي كمــا أن 
 طویــل وهــذا یتطلــب اإلســتثمار فــي تكنولوجیــا تــصنیع تمكــن مــن اإلنتــاج بتكــارإل حــساب اىالكفــاءة علــ

لــى المعلومــات المالیــة عتمــاد عإلبكمیــات كبیــرة لمنتجــات نمطیــة ومــن ثــم فــان ذلــك یتوافــق مــع ااألجــل و
ن ذلـك إ محدودیة المنتجات یقلل من الحاجة للمتابعة الدقیقة للبیئة الخارجیة ومـن ثـم فـ،كما أنوالتاریخیة

 مالیـةال داخلیـةوبالتالي فـإن معلومـات المحاسـبة اإلداریـة الة،  المعلومات الداخلیىعتماد علإلیتوافق مع ا
ـــــة  ـــــضیق -التاریخی ـــــع إســـــتر -ذات النطـــــاق ال ـــــي تتب ـــــشركات الت ـــــر مالءمـــــة لمـــــدیري ال اتیجیة تكـــــون أكث

تركــز علــى البحــث عــن المنتجــات واألســواق   طموحــةالاإلســتراتیجیة  تطبــقالــشركات التــي بینمــا .مدافعــة
مرنـة تكنولوجیا وتقـوم بتطبیـق  الخارجیـةتقوم بمتابعة عـدد كبیـر مـن المتغیـرات واألحـداث البیئیـةفالجدیدة 

 ثــم فــإن     العمــالء ومــنالــسریعة للتغیــرات فــي طلبــات ورغبــات وتفــضیالتستجابةإلحتــى تــتمكن مــن ا
لتلــــك  مالءمــــةتكــــون أكثر -واســــعة النطــــاق - ذات التوجــــه المــــستقبليةا لمالیــــغیــــرالمعلومــــات الخارجیــــة 

 الــشركاتك تلــومــات لمــدیري اإلداریــة لتلــك النوعیــة مــن المعل المحاســبة نظــم كماأن تــوفیر،اإلســتراتیجیة
 &Chonga&Chong,1997;Abernethy)  األداء تحسین إتخاذ القرارات ومن ثم تحـسین  فيیسهم
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(Guthrie,1994، ةـــــــیاإلدار المحاسـبة أسـالیب معلومـات نطـاق اإلستراتیجیة المتبعة وفالتوافق مابین  
  ).    |1999السوافیري، (أداء الشركةذ القرارات ومن ثم یسهم في تحسین یحسن من فعالیة إتخا

 میــزة للحـصول علـى إســتراتیجیة مناسـبة ي إلـى تبنـاتالـشرك دفعتـ المنافــسة بـأن یمكـن القـولوعلیـه       
إسـتراتیجیة ،وأن لكـل المنتجـاتالتكلفـة أوتمیز ذلك من خالل خفضو ، وكذلك لتطویر أداء الشركةتنافسیة

  . أسالیب محاسبة إداریة تتوافق معها حتى تحقق المنشأة تحسن في األداءوظروف تناسب تطبیقها،
 المحاسـبة اإلداریــة حتـى تتوافــق  أســالیبلتنافــسیة یتطلـب تطـویرة ااإلسـتراتیجی والشـك فـإن تبنــى  

میـزة تنافـسیة ولكـن یجـب للحصول علـى مع اإلستراتیجیة الجدیدة،ألنه ال یكفى تبنى الشركة إلستراتیجیة 
 ةتبنـى الـشرك أدق فـإنبمعنـى . المحاسـبة اإلداریـةأسـالیبمـع  التـي تنتهجهـا الـشركة اإلسـتراتیجیةمالءمة 

  . المحاسبة اإلداریةأسالیبتطویر في ال تنافسیة یؤدي إلى إلستراتیجیة
  

  :الهیكل التنظیمي  2.2.3.3

 مــن العوامــل الهامــة التــي تناولتهــا الدراســات الــسابقة فــي مجــال النظریــة الهیكــل التنظیمــيیعتبــر   
زیــة مرك( یعنــي فالهیكل المركــزي،ةـة أو الالمركزیـــــــــدرجــة المركزیویقــصد بالهیكــل التنظیمــي أي .الــشرطیة

تكــون الـــسلطة والمـــسؤولیة مركــزة لـــدى اإلدارة العلیـــا حیــث تكـــون مـــسؤولة عـــن أي  )ســلطة إتخـــاذ القـــرار
تكـــون أي  )المركزیــة ســلطة إتخـــاذ القــرار( یعنـــيالمركــزيالالهیكــل ،أمإالتخطــیط والرقابــة واتخـــاذ القرارات

یكـــون لـــدیهم مـــسؤولیة الـــسلطة موزعـــة علـــى المـــستویات اإلداریـــة لـــذلك فـــإن مـــدیري األقـــسام واإلدارات 
 إلتــزام المــوظفین تـشاركیة تزیــد مـنٕالتخطـیط والرقابــة واتخـاذ القــرارات بمعنـى أن الــشركة تملــك بیئـة عمــل 

وتطبـــق  al.,2010:517 et. (Huang( ا فیهـــكتهم وهـــذا یحـــسن مرونـــة الـــشركة وروح االبتكـــارومـــشار
لقــرارات فــي الوقــت المناســب ن إتخــاذ االالمركزیــة فــي التنظیمــات الكبیــرة لكــي تــتمكن الوحــدات الفرعیــة مــ

حجــم : وتتوقــف درجــة الالمركزیــة علــى عوامــل تختلــف مــن منظمــة ألخــرى منهــا) 202: 1994،الــدرة (
: 2004عطــاس،  (المنظمــة وتوافرالمــدیرون األكفــاء وتــوافر أســالیب الرقابــة الرســمیة ودینامیكیــة المنــشأه

  التخطـــیط تـــوفیر المعلومـــات الالزمـــة ألغـــراضى علـــتـــساعد المحاســـبة اإلداریـــة أســـالیب أن وبمـــا،)91
 المحاسـبة اإلداریـة یجـب أسـالیبلـذلك فـإن  تخاذ القرارات والتي تتأثر بطبیعة الهیكـل التنظیمـيٕاوالرقابة و

  .المعلومات التي تالئم ذلك الهیكل ة لتوفیرأن تتوافق مع طبیعة الهیكل التنظیمي للمنشأ
 المحاسـبة اإلداریـة وذلـك ألن بـنظم نمـط الهیكـل التنظیمـي ولقد تناولت الدراسات الـسابقة عالقـة  

طبیعة الهیكل التنظیمي ألي شركة قد تؤثر على ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلداریة المطبقـة فـي تلـك 
الــشركة، فالــشركات التــي تتــسم بالالمركزیــة تعتمــد علــى ممارســات المحاســبة اإلداریــة بــصورة أكبــر مــن 

ركزیـــــة، حتـــــى تـــــتمكن مـــــن توفیرالمعلومـــــات المالئمـــــة للمـــــدیرین الالمركـــــزیین الـــــشركات التـــــي تتـــــسم بالم
 .);2008Abdel-kader&luther,2008الشیشیني،(ٕلمساعدتهم في التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات

 ، تعـــد موازنتهـــا مـــن خـــالل مـــشاركة جمیـــعالالمركزیـــةب تتـــسم الـــشركات فـــيعلـــى ســـبیل المثـــال   
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فـإن ذلـك یجعـل الموازنـات أكثـر واقعیـة وتحفـز العـاملین الـذین یـشاركوا ت،  المـستویامختلففي  المدیرین
علــى التفاعــل بــین الرؤســاء والمرؤوســین اً المركزیــة تــنعكس ســلبأن  حــین فــيفــي إعــدادها علــى تحقیقهــا، 

.)(Ezzamel,1990  الموازنــةائل وآلیــات تحقیــق أهــدافخــالل فتــرة إعــداد الموازنــة وأثنــاء مناقــشة وســ
 آلیـات الرقابـة الرسـمیة ومـن ثـم فـإن الهیاكـل الالمركزیـة ىركات الالمركزیـة تركـز علـأن الـشكما   

أي أنـه مـع زیـادة حجـم المنـشآة ،تـصال والرقابـة وتقیـیم األداءإلا ًتكون أكثر إستخداما للموازنـات ألغـراض
ــإن الــشركات الكبیــرة ذات األنــشطة المت تــصال والرقابــة أكثــر صــعوبةإلتــصبح عملیــات ا   نوعــةومــن ثــم ف

 الموازنــاتتلــك الــنظم الموازنــات وعلیــه یــزداد إســتخدام مــن و  والرقابــةتــصالإلتمیــل لتطبیــق نظــم رســمیة ل
الــشركات الــصغیرة تمیــل لتطبیــق نظــم وآلیــات غیــر  فــي حــین أناألداء، تــصال والرقابــة وتقیــیم إلكآلیــة ل

لتـي تتـسم بالالمركزیـة ،كمـا تحتـاج الـشركة ا(Sharma,2002) االتـصال والرقابـةفيرسمیة أو شخصیة 
 المحیطــة بأنهــا غیــر مؤكــدة، وعلیــه یجــب أن یعكــس نظــام المحاســبة ةلقــدرة أكبــر للتنبــؤ حیــث تتمیزالبیئــ

 ٕاإلداریة تلك الخصائص مـن حیـث التركیـز علـى البیئـة الخارجیـة والتفاعـل معهـا واسـتخدام البیانـات غیـر
) خارجیــة وغیــر مالیــة ومــستقبلیة(اســعة النطــاقالمالیــة وذات التوجــه المــستقبلي، ولــذلك فــإن المعلومــات و

ً نظــرا لتنــوع المــشاكل والقــرارات التــي یواجهونهــا مثــل قــرارات التــسعیر الالمركــزیین للمــدیرینتكــون مفیــدة 
وأن نظـم المحاسـبة اإلداریـة التـي تـوفر معلومـات ، والتسویق ورقابة المخزون فهم بحاجة لمعلومات أكثـر

ٕالمدیرین في حل المشكالت واتخاذ القرارات المختلفـة ومـن ثـم تحـسن مـن ذات نطاق واسع تساعد هؤالء 
،.al.,2003;Gul&Chia,1994) (Soobaroyen&Poorundersing,2008;Chang etأدائهــم

 الالمركزیــــــــةبــــــــین درجة طردیــــــــة عالقــــــــةوجود Chenhall&Morris)1986( ةــــــــــدراس وأثبتــــــــت  
ي كلمــا زادت درجــة الالمركزیــة زاد إســتخدام أســالیب أ.المحاســبةاإلداریةممارســــــات وأســالیب   ٕواســتخدام

 المحاســـبة اإلداریـــة،بمعنى أســالیبإرتبـــاط نمــط الهیكـــل التنظیمــي بتطـــویر المحاســبة اإلداریة،هـــذا یعنــي 
  . المحاسبة اإلداریةأسالیبأدق التحول نحو الهیاكل الالمركزیة یؤدي إلى التطویر في 

  

  :حجم المنشأة  2.2.3.4
العوامـــل الهامـــة التـــي تناولتهـــا الدراســـات الـــسابقة فـــي مجـــال النظریـــة یعتبـــر حجـــم المنـــشأة مـــن   

الــشرطیة،حیث إرتــبط تطــور المحاســبة اإلداریــة خــالل أواخــر القــرن التاســع عــشر وأوائــل القــرن العــشرین 
  ).98: 2004عطاس،(بتطور منشآت كبیرة الحجم ومتنوعة النشاطات 

 المحاســبة اإلداریــة،وأن تلــك نظــمة بتطــویر ولقــد تناولــت الدراســات الــسابقة عالقــة حجــم المنــشأ  
 المحاســــبة نظـــمٕ تــــأثیراختالف حجـــم المنــــشأة علـــى تطــــویر نالدراســـات قـــد توصــــلت لنتـــائج متباینــــة بـــشأ

. الدراســات تلــك إلخــتالف البیئــات التــي أجریــت فیهــاو المتبعــة ة البحثیــإلخــتالف األســالیبًاإلداریــة نظــرا 
 )2001Seaman,&Williams; :    علــى ســبیل المثـالالدراسـاتًقلـیال مــن تلــك  ً عــدداحیـث توصــل

م المنـشأة ال یـرتبط بـصورة حجـ أن إلـى )1997الفـضل،;Libby&warehouse,1996;1990رمضان،
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ـــة   نظــمالتغیرات فــيمــع عــدد جوهریــة ـــات  تلــكة غالبیــبینمــا.المحاســبة اإلداریـ  ســبیل المثــال     علــى الدراســـ
;Szychta,2002;Schroder&Sohal,1999;Chenhall&La-   2005Uliana, (Waweru& 

 (ngfield-Smith,1998;Ezzamel,1990حجـم المنـشأة یـرتبط باسـتخدام إلـى أن زیـادة توصـلت  قد
 نظــــم تطــــویریــــؤثرعلى  المنــــشأة حجــــم أنأي ،عــــدد أكبــــر مــــن ممارســــات وأســــالیب المحاســــبة اإلداریــــة

بة المحاسـ م أكبر علـى ممارسـات وأسـالیبإهتماًفضال عن أن الشركات الكبیرة تضع ، المحاسبة اإلداریة
 المتعــددة وتقیــیم األداء مــن خــالل المقــاییس ABCالتكلفــة المــستهدفة ونظــام :ًاإلداریــة األكثــر تعقیــدا مثــل

ـــــل ربحیـــــة العمـــــالء، باإلضـــــافة إلـــــى تطبیقهـــــا ) بطاقـــــة األداء المتوازنـــــة( ـــــل سلـــــسلة القیمـــــة وتحلی وتحلی
ــــشرك،للممارســــات التقلیدیــــة قــــط علــــى الممارســــات التقلیدیــــة ات صــــغیرة الحجــــم تركــــز ف فــــي حــــین أن ال

الموازنــة الثابتــة والموازنــة المرنــة وتقیــیم األداء مــن خــالل المقــاییس المالیــة وتقیــیم االســتثمارات مــن :مثــل
   ,Abdel-kader& Luther)  التعـادل وتحلیـل العائـد المحاسـبي لخالل طریقة فترة االسـترداد ومعـد

(2008;Al-omri&Drury,2007;Zuriekat,2006;El Shini,2001;Hoque&James,2000 
المحاسـبة اإلداریـة، فكلمـا  نظم الرقابـة وجبة بین حجم المنشأة ودرجة تعقید هناك عالقة إرتباط موأي أن

ألن المنــشآت كبیــرة الحجــم یتــوافر لــدیها وذلــك  -حاســبة اإلداریــةالمنظــم   تعقــدزاد حجــم المنــشأة كلمــا زاد
لتــصمیم نظــم محاســبة إداریــة معقــدة وتطبیــق أســالیب محاســبة إداریــة ) المالیــة والبــشریة(المــوارد الالزمــة 

عالوة على أن زیـادة حجـم المنـشأة سـوف یـؤدي إلـى صـعوبة ، صورة أكبر من المنشآت الصغیرةحدیثة ب
ـــاً عــن ذلــك تلجــأ إلــى إســتخدام نظــم رســمیة للرقابــة  مثــل قیــام اإلدارة بمراقبــة األنــشطة التــشغیلیة وعوضــــ

 -Chenhall, Kader&Luther,2008; (Abdelسلطة ومن ثم المزید من الالمركزيالزیادة تفویض 
كمــــا أن الــــشركات الكبیــــرة الحجــــم ذات األنــــشطة المتعــــددة والمنتجــــات المتنوعــــة تطبــــق أحــــدث  )2003

 أسـالیبوهـذا یعنـي أنـة زیـادة حجـم المنـشأة یـساعد علـى تطـویر .األسالیب بما یدعم من موقفها التنافـسي
  .حاسبة اإلداریةالمر أسالیب التغیر في حجم المنشأة یؤدي إلى تطوی المحاسبة اإلداریة، بمعنى أدق

عــدد العـاملین بالمنــشأة، قیمــة :ًوعـادة مــا یـتم قیــاس حجــم المنـشأة علــى أســاس اإلعتبـارات التالیــة  
  .المبیعات السنویة، قیمة األصول، قیمة األسهم

   
  تطـــویر  الخارجیـــة والداخلیـــة وتأثیرهـــا فـــيالتحلیلیـــة لمتغیـــرات البیئـــة الدراســـة وبعـــد اإلنتهـــاء مـــن  
المحاسـبة اإلداریـة تـتم مـن خـالل مجموعـة مـن  أسالیب  عملیة تطویراإلداریة تبین أنالمحاسبة أسالیب 

ــــارة عــــن المنافــــسة وعــــدم التأكــــد البیئــــي  ــــة الــــشرطیة عب المتغیــــرات وهــــي كمــــا إقترحتهــــا دراســــات النظری
  . وتكنولوجیا التصنیع واإلستراتیجیة والهیكل التنظیمي وحجم المنشأة
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  .تأثیرمتغیرالبیئة الخارجیة  نظام الرقابة اإلداریة في ظلأهم سمات) 4(قم الباحثة في الجدول ر وتلخص
   المحاسبة اإلداریةأسالیبأثر البیئة الخارجیة في تصمیم )  4(جدول رقم   

  
  
  
  
  
  
  
  

البيئة   م
الهيكل   اإلستراتيجية   التقنية  الخارجية

الخصائص   الحجم  التنظيمي
  التنظيمية

أسلوب 
  الرقابة

ة آليات المحاسبة اإلداري
  المالئمة

  منشآت  .1
تعمل  في 
بیئة تتسم 
بإنخفاض 
  درجة عدم 
  التأكدالبیئي

  )ساكنة(
أن  أي

البیئة 
الخارجیة 
                         التحظى 
  باألهمیة
  الكبیرة

یتطلب 
اإلستثمار 

في 
تكنولوجیا 
تصنیع 

تمكن من 
اإلنتاج 
طویل 

األجل لعدد 
محدود من 
المنتجات 
 وبكمیات
  كبیرة

ات منتج(
نمطیة، 
   وأسالیب 
  اإلنتاج
  )روتینیة

تقــــــــــــــــــــــــــدیم 
المنــــــــــــــــــــتج 
بأقــل تكلفــة 
ممكنــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــة  مقارن
بالمنافــسین 
للحـــــــــصول 
على المیزة 

  التنافسیة

 /اآللـــــــــــــــــــــــي
  يیالمیكانیك

إزدیـــــــــــــــــــــاد  (
الرســـــــمیة و 
ــــــــــــــــــــة  مركزی

إتخـــــــــــــــــــــــــــاذ  
  )القرارات

شركات 
  صغیرة

تركز 
على 
كفاءة 

إستخدام 
 التكلفة
على 

   حساب  
  اإلبتكار
من 

خالل 
 تحسینات
  العملیات
أي 

محاولة 
الوصول 
 إلى أقل 

 تكلفة
ممكنة 
مقارنة 
بالمنافس

ین وذلك 
من 

خالل 
الرقابة 
المحكمة 
على 

التكالیف 
والذي 
یؤدي 
إلى 

إنخفاض 
  السعر

رقابة 
        ذاتیة
  أي

تطبیق 
نظم غیر 
   رسمیة 
أو 

شخصیة 
في 

   اإلتصال 
  والرقابة

 عدم الحاجة لمتابعة البیئة -
ــــــةألنها ت ــــــافس مــــــنالخارجی  ن

خـــــــالل عـــــــدد محـــــــدود مــــــــن 
المنتجـــــــات ومــــــــن ثـــــــم فــــــــإن 
المعلومات المحاسبة اإلداریة 
الداخلیة،المالیة،التاریخیـــــــــــــــــة 

تكـــون ) ذات نطـــاق الـــضیق(
ــــك  أكثــــر مالءمــــة لمــــدیري تل

  .الشركات
 تركـــــــز علـــــــى ممارســــــــات -

وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة  
ـــــــــــة  ـــــــــــل الموازن التقلیدیـــــــــــة مث
الثابتة، الموازنة المرنة، تقییم 
األداء مــــــن خــــــالل مقــــــاییس 

  مالیة،
تقیــــیم اإلســــتثمار مــــن خــــالل 

ومعـدل  طریقة فترة اإلسترداد
ـــــــل  العائـــــــد المحاســـــــبي، تحلی

  .التعادل
ــــــــــــــشكل -  إعدادالموازنــــــــــــــة ب

مركــــزي والیــــتم تعــــدیلهاخالل 
  سنةالموازنة

 نظــــم الحــــوافز والمكافــــآت -
ــــى تحقیــــق  محــــددة تعتمــــد عل

  أهداف الموازنة



 الفصل الثاني 
 

66  66

  )إعداد الباحـــثة:(المصدر
  البیئـــة متغیـــرات مباشـــرعلى تأثیرأن متغیـــرات البیئـــة الخارجیـــة لهـــا )4( الجـــدول رقـــم مـــن یتـــضح  
أي أن المتغیــرات البیئیــة تــأثیر واضــح علــى .أســالیب المحاســبة اإلداریــةعلــى تــصمیم ، وبالتــالي ةالداخلیــ

  .نظم الرقابة المحاسبیة والبد من أخذها باإلعتبار عند تصمیم تلك النظم
ـــنظم مـــصممعلـــى ذلـــك بأنـــة یجـــب أن یهـــتم )377: 1996(عربـــي ویؤكـــد    تـــصمیم نظـــم عنـــد ال

جـد نظـام یوال  المبتغاة،حیـثةالـنظم المحاسـبی علـى  بیئـة تلـك المنـشأةأثربـي المنـشأة المحاسبة اإلداریـة فـ
كمــــا أن . بالمنــــشأهالمحیطــــة ٕوانما یوجــــد نظــــام متفاعــــل مــــع المتغیــــراتمحاســــبي مرضــــي فــــي حــــد ذاتــــه،

    . التنظیمیةة والتصمیم هي أساس لوجود الفاعلیالمالئمة بین المتغیرات البیئیة

2.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منشآت تعمل 
ــــــــــــة   ــــــــــــي بیئ ف
تتــسم بإرتفــاع 
درجـــــــة عـــــــدم 

التأكد البیئي           
 /حركیــة( 
  )عدائیة 

أن  أي   
البیئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــة  الخارجی
ـــــر مؤكـــــدة  غی
ــــذلك تحتــــاج  ل
ــــــة     لقــــــدرة عالی

            من التنبؤ

تطبیــــــــــــــــــــــق 
ـــــــــــا  تكنولوجی
مرنــــة حتــــى 
تـــتمكن مــــن 
اإلســـــــــتجابة 
الـــــــــــــــــسریعة 
للتغیـــــــــــــــرات 
فـــي طلبـــات 
ـــــــــــــــــات  ورغب

 یالتوتفــــض
  العمالء

تقدیم المنتج 
     بمواصـــــفات 

  ممیزة
التمیــز فــي (

الجــــــــــــــــــــــودة 
ـــــــــــــــة  والمرون
ـــــــــــــــصمیم  وت
منتجاتهــــــــــــــا 
للحـــــــــــــصول 
علــى المیـــزة 

  )التنافسیة

  العضوي
إنخفــاض (

الرسمیة و 
ــــــــــــــــــــــادة  زی
الالمركزیة 
والمرونــــــــة 
وتفـــــــویض 
الـــــــــــــسلطة 
والمــشاركة 
فــي إتخــاذ 

  )القرارات

شـــــركات 
  كبیرة

تركــــــــــــــز علــــــــــــــى 
التمیــــــــــــز  فــــــــــــي 

ونـــة الجـــودة والمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــصمیم  وت

منتجاتهـــــــــا مـــــــــن 
خـــــــــالل إضـــــــــافة 
ـــــدة  منتجـــــات جدی
ــــر  ومبتكــــرة والتغی

  فیها بإستمرار

رقابة آلیـة 
أي  

تطبیــــــــــــــق 
نظــــــــــــــــــــــــم  
رســـــــــــــــمیة 
لإلتـــــصال 

  والرقابة

ـــــــــــة  الحاجـــــــــــة لمتابعـــــــــــة  - البیئ
 ألنها تنافس مـن خـالل ةالخارجی

إنتــاج منتجــات تقابــل إحتیاجـــات 
العمالء، ومن ثم فإن المعلومات 

ــــــر الما ــــــة وغی لیــــــة وذات الخارجی
) واسعة النطاق(التوجه المستقبلي

تكون أكثـر مالءمـة لمـدیري تلـك 
  .الشركات

 تركز على ممارسات وأسالیب -
ـــــــة  المتقدمـــــــة  المحاســـــــبة اإلداری

ـــدا ( ـــك -)ًاألكثـــر تعقی  خاصـــة تل
ــــــى  ــــــي تركــــــز عل الممارســــــات الت
إضـــــــــافة القیمــــــــــة مـــــــــن خــــــــــالل 
اإلســـتخدام الكـــفء للمـــوارد مثـــل 

كلفـة علـى التكلفة المستهدفة ، الت
أساس النشاط، وتقییم األداء مـن 

بطاقـــة ( خـــالل مقـــاییس متعـــددة 
، تحلیـــل سلـــسلة )األداء المتـــوازن

 -لقیمـــة، تحلیـــل ربحیـــة العمـــالءا
 لتــــــــوافر المـــــــوارد المالیــــــــة ًانظـــــــر

والبـــشریة لتـــصمیم وتطبیـــق نظـــم 
ـــــدعم مـــــن  ـــــدة، كـــــذلك بمـــــا ی معق

  .موقفها التنافسي
ــــــة مــــــن خــــــالل -  إعــــــداد الموازن

ــــــرة المــــــشاركة  ــــــشآت كبی ألن المن
الحجـــم تحتـــاج لمعلومـــات أكثـــر، 
ـــــصورة مـــــستمرة فـــــي  تعـــــدیالت ب

  .الموازنة
 نظم الحوافز والمكافآت تعتمـد -

  .على التقییم الشخصي للرؤساء
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 )العوامــــل( المحاســــبة اإلداریــــة بــــالمتغیراتأســــالیبأثر كیفیــــة تــــ) 5(وكمــــا یلخــــص الــــشكل رقــــم  
  . یجب على المنظمة أن تتكیف مع بیئتها من أجل إستمرارها وبقائها ونموهالذلك، ةـالشرطی

   المحاسبة اإلداریة والعوامل الشرطیةأسالیبالعالقة بین )  5(شكل رقم 
  

  

  
  
  

  
  

  )إعداد الباحـــثة:(المصدر
  :أهداف التطویر التنظیمي2.2.4  

وان كــان ،  المنظمــات الحدیثــة مــن عملیـة التطــویر التنظیمــيإلیهـااألهــداف التــي تــسعى  تعـددت   
الهـــدف األســـاس یتمثـــل فـــي تحـــسین الفعالیـــة التنظیمیـــة للمنظمـــة مـــن رفـــع قـــدرتها وفعالیتهـــا لمواجهـــة 

  ):16: 2004عطاس،(األهداف  تلكوفیما یلي أهم،التغیرات المحیطة بها وتحقیق أهدافها بكفاءة
تحقیق التوازن بـین المنظمـة والبیئـة التـي تعمـل مـن خاللهـا، حیـث یعمـل التطـویر التنظیمـي  .1

 .  المنظمة على التكیف مع المتغیرات البیئیةقدرةعلى زیادة 
العمــل علــى إیجــاد نظــام تفــاعلي داخــل المنظمــة یقــوم علــى المركزیــة الــسلطة والتوســع فــي  .2

 . اتخاذ القراراتعملیة المشاركة في
تحقیـق أكبـر درجـة مـن التعــاون والتكامـل بـین أجـزاء التنظـیم، ممــا یترتـب علیـه تقلیـل الوقــت  .3

 . والجهد الذي یبذله أعضاء التنظیم في أوجه النشاط غیر المنتج
 حـــد ممكـــن، وذلـــك مـــن خـــالل أقـــصى إلـــىاالرتفـــاع بكفـــاءة وفعالیـــة كافـــة عناصـــر التنظـــیم  .4

 داخــل التنظــیم تــضمن تــوفیر المعلومــات المطلوبــة فــي الوقــت تطــویر وســائل اتــصال فعالــة
  .المناسب وبالتكلفة المالئمة

 التــي واألســالیبیتــضح ممــا ســبق أهمیــة وضــرورة قیــام المنظمــة مــن وقــت آلخــر بعملیــة تطــویر للــنظم   
لـــة ً كلمـــا شــكل ذلـــك ضــغطا علـــى المنظمــة لكـــي تكــون فـــي حادینامیكیــةالبیئـــة بال تتــسمإ فكلمـــا ،تتبعهــا

  .  وذلك ألن البقاء لألصلحستمرارها وبقاؤها ونموهاإلتطویر مستمر وذلك كشرط أساسي 
اماسـتتناوله ذالمتغیرات،وه إختبارمدى صحة فرضـیات الدراسـة المتعلقـة بتلـكوفي النهایة یتبقى لنا     

  .الباحثة في الفصل القادم إن شاء اهللا

  تطویر
  أسالیب 

المحاسبة 
 اإلداریة

  عوامل
 البیئة 
 الخارجیــة

 ئة الداخلیةعوامل البی

  

 نظام الرقابة اإلداریة

  

 
  

 

  

 تأثیر

  

 المنظمة

  

 تأثیــــــر    
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  الفصل الثالث
  الدراسة امليدانية

  

  : الطریقة واإلجراءات 3.1
هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى إســتخدام الــشركات الــصناعیة المدرجــة فــي بورصــة     

فلسطین ألسالیب المحاسبة اإلداریة فـي المجـاالت المختلفـة عامة،ومعرفـة أي مـن تلـك األسـالیب األكثـر 
 ًهــي األســالیب الحدیثــة أم التقلیدیــة عامــة، كمــا هــدفت إلــى التوصــل للعوامــل التــي تــسهم فــيًشــیوعا هــل 

 ،الـصناعیة المدرجـة فــي بورصـة فلـسطین،ولتحقیق ذلــك الــشركاتالمحاســبة اإلداریـة فـي  أسـالیبویر تطـ
ًوصـــفا لمـــنهج الدراســــة،  بالتفـــصیل مــــن حیـــث الفـــصل  هـــذافـــيٕ طریقـــة واجـــراءات الدراســــة ســـیتم تنـــاول

كمـا یتـضمن ،وصـدقها وثباتها ،وطـرق إعـدادها تمع الدراسة وعینتها، وكذلك أداة الدراسة المـستخدمةومج
ًوأخیــــرا ، الباحثــــة فــــي تقنــــین أدوات الدراســــة وتطبیقهــــاا هــــذا الفــــصل وصــــفا لإلجــــراءات التــــي قامــــت بهــــ

  .المعالجات اإلحصائیة التي إعتمدت الباحثة علیها في تحلیل بیانات الدراسة
 

  : الدراسةمنهجیة  3.1.1
 الــذي یحــاول مــن خاللــه وصــف الظــاهرة -تعتمــد هــذه الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي  

موضــــوع الدراســــة وتحلیــــل بیاناتهــــا والعالقــــة بــــین مكوناتهــــا واآلراء التــــي تطــــرح حولهــــا والعملیــــات التــــي 
: اف الدراسـة وهمـاً المبنـي علـى أسـلوبین متكـاملین سـعیا إلـى تحقیـق أهـد-تتـضمنها واآلثـار التـي تحـدثها

فقــد إســتخدم األســلوب النظــري مــن خــالل الرجــوع إلــى الدراســات . األســلوب النظــري واألســلوب المیــداني
السابقة واألدبیات المحاسبیة المتاحة فـي هـذا المجـال لبنـاء الخلفیـة النظریـة لموضـوع الدراسـة، باإلضـافة 

ٕتبانة وتحلیلهـا إحـصائیا واختبارالفرضـیاتإلى إستخدام األسلوب المیـداني فـي جمـع البیانـات بواسـطة إسـ ً. 
  : وبذلك إستخدمت الباحثة مصدرین أساسیین لجمع المعلومات

الكتـــب والمقــاالت والــدوریات واألبحـــاث والرســائل الجامعیـــة والتــي تتمثـــل فــي : المــصادرالثانویة .1
لباحثـة أنهـا ومواقع اإلنترنت الخاصـة بمكتبـات الجامعـات العربیـة والدولیـة وأیـه مراجـع قـد تـرى ا

 .وذلك بهدف بناء اإلطار النظري للدراسةسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي ت
بهـدف الحـصول علـى بعـض  ً خصیـصاأعدت التيوالتي تتمثل في اإلستبانة و: المصادراألولیة .2

 جـــامــــومن ثم تفریغها وتحلیها بإسـتخدام برناآلراء، ٕ وایضاح بعضابةــــالموثقة كت ات غیرــــالبیان
(Statistical Package for Social Science)SPSSواسـتخدام االختبـارات  اإلحـصائي

 .  اإلحصائیة المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قیمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة
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 : مجتمع وعینة الدراسة 3.1.2

 والبـــالغ -الـــشركات الـــصناعیة المدرجـــة فـــي بورصـــة فلـــسطین كافـــة یتـــألف مجتمـــع الدراســـة مـــن  
ــــك حــــسب آخــــر تقریــــر صــــادر عــــن ،عــــددها اثنــــى عــــشرة شــــركة صــــناعیة ــــسطین لعــــام بورصــــة  وذل فل

4201)ps.pex.www(،ــــه الدراســــة ــــةا رؤوســــاء قطــــاع الــــشؤون  وتمثــــل عین ري الحــــسابات ومــــدی لمالی
التـــي أدت إلـــى ســـباب األ ومـــن.  تلـــك الـــشركاتفـــي اإلداریـــین والمحاســـبین المـــالیین والمـــدیرین والتكـــالیف

هــذا النــوع  :نفیرجــع إلــى أفــي هــذه الدراســة فلــسطین  بورصــةة فــي ــــة المدرجــات الــصناعیــــ الــشركإختیــار
 ة یتوقـع أن یقـوم بتطبیـق أسـالیب المحاسـبفلـسطینمن الشركات هو األغلب فـي مختلـف الـدول بمـا فیهـا 

ً یكـون میـاال إلـى إعطـاء  الـشركات قـدهـذا النـوع مـن وأن ،األخـرىاإلداریة أكثر منهـا فـي حالـة الـشركات 
، أضــف إلــى تطــرح أســهمها فــي الــسوق المــاليال نهــا فــي حالــة الــشركات األخــرى التــيمعلومــات أكثــر م

مـــن الـــسهل التعـــرف علـــى عناوینهـــا ذلـــك أن اللجـــوء إلـــى الـــشركات المدرجـــة فـــي الـــسوق المـــالي یجعـــل 
ًوأخیرا فإنه كون هـذه الـشركات تملـك أسـهما ، ًفال أیا منها على عدم إغةواالتصال بها مما یطمئن الباحث ً

في السوق المالي فإنها تخضع للتقییم من قبل أطراف متعددة مما قد یكـون لـه األثـر فـي تطبیـق أسـالیب 
وبـذلك ، 65 والبـالغ حجمـهالدراسـة علـى جمیـع أفـراد مجتمـعسـتبانة اإلولقـد تـم توزیـع  -المحاسـبة اإلداریـة

 إســتبانة أي 61 إلجــراء هــذه الدراســة، وتــم اســترداد لد إســتخدمت أســلوب الحــصر الــشامالباحثــة قــتكــون 
ًمن اإلستبانات الموزعة، وبفحـص تلـك االسـتبانات لـم یـتم اسـتبعاد أي منهـا نظـرا %93.8بنسبة إستجابة 

عــدد اإلســتبانات الموزعــة والمــستردة حــسب ) 5(ویوضــح الجــدول رقــم .لتحقــق الــشروط المطلوبــة لإلجابــة
  :ل شركة من الشركات الصناعیة المدرجة في بورصة فلسطینك

  )5( رقم جدول
  إلستبانات الموزعة والمستردة حسب كل شركة من الشركات الصناعیة المدرجة في بورصة فلسطین عدد ا

  المستردةاإلستبانات عدد   عدد اإلستبانات الموزعة  الشركة
  3  3 شركة العربیة لصناعة الدهانات

  7  7 شركة دواجن فلسطین
  8  8 شركة  بیرزیت  لألدویة
  4  4 مصنع الشرق لإللكترود

  5  5 شركة مطاحن القمح الذهبي
  3  3 شركة سجایر القدس

  9  12 شركة القدس للمستحضرات الطبیة
  4  4 شركة  فلسطین لصناعات اللدائن

  5  6 شركة الوطنیة الصناعیة لأللمنیوم والبروفیالت
  4  4 شركة الوطنیة لصناعة الكرتون
  4  4 دار الشفاء لصناعة األدویة

  5  5 مصانع الزیوت النباتیة
  61  65 اإلجمالي 
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 :أداة الدراسة  3.1.3

ٕلتحقیـــق أهـــداف الدراســـة واختبـــار فرضـــیاته، تـــم إعتمـــاد أســـلوب اإلســـتبانة فـــي الحـــصول علـــى   
  : البیانات، وراعت الباحثة عند تصمیم تلك اإلستبانة اإلعتبارات التالیة

 اإلستبانة خطاب موجه لمجتمع الدراسـة یوضـح الهـدف مـن الدراسـة، وحـثهم علـى اإلجابـة إرفاق مع .1
علــى اإلســتبانة مــن خــالل التأكیـــد علــى ســریة البیانــات ولـــن تــستخدم إال ألغــراض البحــث العلمـــي، 

 .واإلستفسار عن أي أسئلة غیر واضحة من خالل الجوال أو البرید اإللكتروني للباحثة

 تـم تقـسیم حیـثعلى قیاس متغیـرات الدراسـة،   تركز التياألسئلةعلى مجموعة من احتواء اإلستبانة  .2
 :  كما یليأقساماإلستبانة إلى أربعة 

 . فقرات8تناول معلومات عن البیانات الشخصیة لمجتمع الدراسة ویتكون من :  القسم األول –

 :تقسیمه إلى محورین كما یليفقرة وتم ) 14( ویتكون منلخارجیة امتغیرات البیئةتناول : القسم الثاني –

 .فقرات 8 ویتكون من المنافسة:األولالمحور  •
 .فقرات 6 ویتكون من البیئيعدم التأكد :المحور الثاني •

 :فقرة وتم تقسیمة إلى أربعةمحاوركمایلي) 29(تناول متغیرات البیئةالداخلیة ویتكون من: القسم الثالث –

 .فقرات 4تكون من  تكنولوجیا التصنیع الحدیثة وی:األولالمحور  •
 .فقرات  9ویتكون من  إستراتیجیة المنافسة: المحور الثاني  •
 .فقرة 13 ویتكون من التنظیمي الهیكل :الثالثالمحور  •
 .فقرات 3  ویتكون منالشركةحجم  : الرابعالمحور  •

 .  فقرة24ویتكون من اإلداریة   المحاسبة أسالیبتطویر تناول :  القسم الرابع  –

 مقیاس لیكرت مـن خمـس نقـاط) ماعدا تلك المرتبطة بقیاس حجم المنشأة (األسئلةل  كفيم ااستخد  .3
 .، ولقیاس إستجابات المبحوثین لفقرات اإلستبانة علیهااألفرادسهولة إجابة لوذلك ،

حتـى اإلسـتبانة  فـيالموجـودة تعریف مبسط بجانب كل أسلوب من أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة إرفاق  .4
 . بصورة موضوعیةاألسئلة على اإلجابةع الدراسة أفراد مجتمتسهل على 

 

 :ةستبانإلاصدق وثبات  3.1.4

  :ةستبانإلاصدق : ًأوال
، وقـد قامـت الباحثـة بالتأكـد لقیاسـهیقصد بصدق اإلستبانة أن تقیس أسئلة اإلستبانة ما وضـعت   

  :من صدق اإلستبانة بطریقتین
 ):صدق المحكمین(الصدق الظاهري  .1

صــدق اإلســتبانة فـي صــورتها األولیــة، عرضــتها الباحثــة علــى مجموعــة  - إختبــار-ألجـل التأكــد مــن
متخصـــصین فــــي مجـــاالت المحاســـبة والبحــــث العلمـــي والمدرجــــة ) 15(مـــن المحكمـــین تألفــــت مـــن 
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مـــة أســـئلة اإلســـتبانة لقیـــاس إســـتطالع آرائهـــم فـــي مـــدى مالئ،بهـــدف )3(أســـماؤهم فـــي الملحـــق رقـــم 
 ومقترحــاتهم تــم إجـــراء التعــدیالت التــي إتفــق علیهـــا وبعــد األخــذ بـــآراء المحكمــین، آلجلــةماوضــعت 

  ).2ملحق رقم (معظم المحكمین ومن ثم تم إعداد اإلستبانة بصورتها النهائیة 
  :صدق المقیاس .2
 :صدق اإلتساق الداخلي لفقرات اإلستبانة   . أ

یقــصد بــصدق اإلتــساق الــداخلي مــدى إتــساق كــل فقــرة مــن فقــرات اإلســتبانة مــع المحــور الــذي   
 االســتطالعیةلیــه هــذه الفقــرة، وتـم حــساب اإلتــساق الــداخلي لفقــرات اإلسـتبانة علــى عینــه الدراســة تنتمـي إ

ن كـــل فقـــرة والدرجـــة الكلیـــة  مفـــردة، وذلـــك مـــن خـــالل حـــساب معـــامالت اإلرتبـــاط بـــی25البـــالغ حجمهـــا 
  :  له كما یليةالتابع للمحور

  :"ت البیئة الخارجیةمتغیرا"اإلتساق الداخلي لفقرات القسم الثاني صدق   نتائج -
 معـامالت االرتبـاط بــین كـل فقـرة مــن فقـرات القـسم الثــاني والمعـدل الكلـي لفقراتــه،) 6(یوضـح جـدول رقــم 

  ةــــة االحتمالیـالقیمـ نأ حیـث،)0.05( ةأن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مـستوى داللـ یبینوالذي 
 (Sig.) وقیمــة 0.05لكــل فقــرة اقــل مــن rبــر مــن قیمــة  المحــسوبة اكr0.396 الجدولیــة والتــي تــساوي  ،

  .وبذلك تعتبر فقرات القسم الثاني صادقة لما وضعت لقیاسه
  )6(جدول رقم 

  "متغیرات البیئة الخارجیة"الداخلي لفقرات القسم الثاني اإلتساق صدق

  القیمةاالحتمالیة  معامل االرتباط  الفقرة  .م
(Sig.)  

      المنافسة.1  

 0.000 0.667 یة المنافسة السعر  1

 0.001 0.581 المنافسة من خالل الجودة   2

 0.000 0.873 المنافسة من خالل خدمات ما بعد البیع  3

 0.000 0.647 على الحصة السوقیة للحصول المنافسة   4

 0.000 0.719  المنافسة من خالل تنویع المنتجات  5

 0.000 0.814  واإلعالن وقنوات التوزیعالدعایةخالل  المنافسة من  6

 0.000 0.720  والمعداتاإلنتاجالمواد الخام ومستلزمات  على الحصولفي المنافسة   7

 0.000 0.627 )المهندسین والمحاسبینك (األفراد ذوى الخبرات الفنیة   اجتذابفيالمنافسة   8

   البیئيعدم التأكد .2  

 0.000 0.695  المنافسین أنشطة  1

 0.000 0.788 تغیر أذواق المستهلكین  2

 0.020 0.445 حدوث تغیرات في البیئة القانونیة والسیاسیة  3

 0.035 0.408  التصنیع التي تستخدمها منشأتك اتكنولوجی تغیر  4

 0.002 0.564 تغیر البیئة االقتصادیة التي تعمل بها منشأتك  5



 الفصل الثالث
 

73  

  القیمةاالحتمالیة  معامل االرتباط  الفقرة  .م
(Sig.)  

 0.000 0.642الذي تنتجه  ) أوالمنتجات( مواصفات المنتج حدوث تغیرات في خصائص أو  6

  0.396تساوي " 23" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة      
  ":الداخلیةمتغیرات البیئة  "الثالثاإلتساق الداخلي لفقرات القسم صدق   نتائج -

   والمعدل الكلي لفقراته،الثالثمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات القسم ) 7(یوضح جدول رقم 
 ة ــــة االحتمالیـن القیمـ أ،حیـث)0.05( أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مـستوى داللـة یبینذي وال

 (Sig.) وقیمــة 0.05قــل مــن ألكــل فقــرة r كبــر مــن قیمــة أ المحــسوبةr0.396 الجدولیــة والتــي تــساوي  ،
  . صادقة لما وضعت لقیاسهالثالثوبذلك تعتبر فقرات القسم 

  )7(جدول رقم 
  "الداخلیةمتغیرات البیئة "الثالث تساق الداخلي لفقرات القسم صدق اإل

معامل   الفقرة  .م
  االرتباط

  القیمةاالحتمالیة
(Sig.)  

   تكنولوجیا التصنیع الحدیثة. 1  

 0.004 0.535 نظم التصنیع المرنة   1

 0.000 0.700  الحاسب باستخدامنظم التصنیع المتكاملة   2

 0.000 0.630  المنضبط  التوقیتفي اإلنتاجنظام   3

 0.002 0.575  نظام إدارة الجودة الشاملة   4

    المنافسةإستراتیجیة. 2  

 0.000 0.797 أسعار بیع المنتجات   1
 0.000 0.637 جودة المنتجات   2
 0.000 0.755 خصائص وسمات المنتج   3
 0.000 0.631  متمیزةجاریةتعالمة ب االهتمام  4
 0.000 0.820 طویر البحوث والتنفقات  5

 0.000 0.667  )الترویج الفعال(الدعایة والتسویق  نفقات  6
 0.002 0.578 تقدیم منتجات جدیدة   7
 0.001 0.599  تصمیم المنتجاتفيإجراء تغیرات   8
 0.000 0.808    التسلیمموعد فيالدقة   9

   التنظیميالهیكل . 3  

 0.003 0.553  تصمیم منتجات جدیدة   1
 0.006 0.531   یین أو إنهاء خدمة العاملین تع   2
 0.001 0.615  اتخاذ القرارات االستثماریة ذات المبالغ الكبیرة  3
 0.000 0.691  إعداد الموازنات وتوزیع الموارد  4
 0.004 0.552  اتخاذ قرارات تسعیر المنتجات  5
 0.000 0.653  تحدید األسواق المستهدفة   6
 0.014 0.487  اإلنتاج تحدید حجم   7
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معامل   الفقرة  .م
  االرتباط

  القیمةاالحتمالیة
(Sig.)  

 0.030 0.434 تحدید الموردین الذین یتم التعامل معهم   8
 0.000 0.739  و المعدات التيُ تستخدم اآلالتتحدید   9

 0.018 0.469 تحدید تواریخ التسلیم للعمالء   10
 0.017 0.434 ُ یطبق الذيتحدید نظام التكالیف   11
 0.000 0.713 ملین  التيُ تمنح للعاوالمكافآت تحدید المزایا   12
 0.001 0.595   المهام المختلفة على العاملین  تخصیص  13

  0.396تساوي "  23" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة      
  ":اإلداریةالمحاسبة  أسالیب  تطویر"  نتائج صدق اإلتساق الداخلي لفقرات القسم الرابع -

ــــین كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات القــــسم معــــامالت اال) 8(یوضــــح جــــدول رقــــم  ــــاط ب والمعــــدل الكلــــي  الرابــــعرتب
ة ـن القیمــــ أ،حیــــث)0.05( أن معــــامالت االرتبـــاط المبینــــة دالــــة عنــــد مـــستوى داللــــة یبــــینوالـــذي لفقراته،

 ي تـساوي الجدولیـة والتـrكبـرمن قیمـة أ المحـسوبة r وقیمـة 0.05لكـل فقـرة اقـل مـن (.Sig)  ةــــاالحتمالی
  .صادقة لما وضعت لقیاسه الرابع فقرات القسم  وبذلك تعتبر،0.396

  )8(جدول رقم 
  "اإلداریة المحاسبة أسالیب تطویر"  الداخلي لفقرات القسم الرابعصدق اإلتساق

  االحتمالیة القیمة  معامل االرتباط  الفقرة  .م
(Sig.)  

                 التخطیطأسالیب   

1  
ضمن تخطــیط وتنظــیم رقابــة هــي تعبیــر كمــي ومفــصل یتــ (الموازنــات التخطیطیــة

  ).عملیات المشروع في المستقبل
0.703 0.000 

2  
أي یــتم إعــداد الموازنــة بتقــسیمها إلــى موازنــات (الموازنــات علــى أســاس األنــشطة 

 0.014 0.486 ).فرعیة خاصة بكل نشاط ولیس إلجمالي الشركة

3  
الفترة السابقة لها ي یتم إعداد الموازنة بدون النظر لموازنات أ(الموازنات الصفریة 

 0.018 0.468 ).وتقدیرات جدیدةأو المعاییر التي تمت على أساسها والعمل على أسس 

     قیاس التكالیفأسالیب  
 0.011 0.500  .)على مستوى المصنعللتكالیف الصناعیة غیر المباشرة ( تحمیل وحید معدل  4

5  
مباشـرة الناعیة غیـر أي تحمیـل التكـالیف الـص( نظام التكلفة علـى أسـاس النـشاط

 0.027 0.441 ).على أساس كل نشاط على حدة

6  
خفض التكلفـة فـي مرحلـة التـصمیم وتطـویر المنـتج هـو(نظام التكالیف المـستهدفة 

 0.006 0.530 ).ًبناء على سعر السوق

7  
أي إعـــداد وتنفیــذ بـــرامج لعملیـــات التحــسین المـــستمر فـــي (نظـــام تكـــالیف الجـــودة 

 0.046 0.402 ).ودة العالیةمنتجات من حیث الجال

 0.005 0.547 ).تخفیض معیار التكلفة بنسبة تحدد لكل فترة  تشغیلیة( أسلوب كایزن  8
    تقییم األداءالرقابة و  أسالیب  

9  
محاسـبة األفـراد عـن أداء المهـام الموكلـة إلـیهم وفـق لمعـاییر (محاسبة المسؤولیة 

 0.009 0.509 ).األداء المحددة من قبل اإلدارة العلیا
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  االحتمالیة القیمة  معامل االرتباط  الفقرة  .م
(Sig.)  

10  
عائـد ال،معـدل  مثل صـافي الـربح(مقاییس األداء المالیة لتقیم األداء داخل الشركة

،ربحیــة  ،معــدل العائــد علــى حقــوق الملكیــة ،معــدل نمــو المبیعــات علــى االســتثمار
 .)السهم، الحصة السوقیة

0.717 0.000 

11  

ـــر ـــشركة مقـــاییس األداء غی ـــیم األداء داخـــل ال ـــة لتقی مرتبطـــة برضـــا  وال■(المالی
 العــاملین برضــا والمرتبطــة ■ي،عــدد الــشكاو العمــالء مثــل التــسلیم بالوقــت المحــدد

 والمرتبطـــة بالعملیــات الداخلیــة مثـــل الجــودة، وتقـــدیم ■مثــل تــوفیر فـــرص التــدریب
 ).منتجات جدیدة

0.426 0.034 

12  
 على هو أسلوب متعدد األبعاد لقیاس األداء والذي یحتوى(بطاقة األداء المتوازن 

 0.003 0.572  ).مجموعة من المقاییس المالیة وغیر المالیة 

13  
ًهــي تكــالیف المقــدرة مقــدما علــى أســاس علمــي دقیــق ألداء ( التكــالیف المعیاریــة

 0.001 0.610 ).من المخرجات  قدر لتحقیق ،أو نشاط معین

14  
 یذ نشاط معین أوالفرق بین التكلفة الفعلیة والتكلفة المعیاریة لتنف(تحلیل االنحرافات

 0.000 0.649  ).إلنتاج حجم معین من المخرجات

15  
فـي حالـة كـون الـشركة مؤلفـة مـن عـدة أقـسام یـتم تــسعیر (أسـعار التحویـل الـداخلي

 0.000 0.686  ).المنتجات المحولة من قسم إلى آخر وذلك من أجل تسهیل عملیة تقییم أدائها

16  
 الفعلي بأداء المنـشأة الرائـدة علـى مـستوى مقارنة األداء(أسلوب المقارنة باألفضل 

 ،للعمل على استكمال النقص والتعرف على كیفیة الصناعة التي تعمل بها المنشأة
  ).الوصول لألفضل وذلك إلرضاء وكسب العمیل

0.615 0.001 

     توفیر معلومات التخاذ القراراتأسالیب  

17  
ات وأي مـستوى نـشاط أعلـى مـن نقطة التعـادل التكـالیف مـع اإلیـراد(تحلیل التعادل

 0.004 0.560  ).نقطة التعادل یحقق ربح وأي مستوى نشاط أقل من نقطة تعادل یحقق خسارة

18  
ًإدارة الــشركة تكــون متحققـــة دائمــا مـــن ســالمة المنظمـــة (تحلیــل ربحیـــة المنتجـــات

 مـن ربــح أو یحققـه ومـا منتجاتهــاومعرفـة نتـائج العملیـات التــشغیلیة لكـل منـتج مـن 
 .)رةخسا

0.492 0.012 

19  
تمثـــل الفــرق بــین العائــدات المكتــسبة والتكــالیف المرتبطـــة (تحلیــل ربحیــة العمــالء

 0.000 0.662  .)بعالقة العمیل في فترة محددة

20  

هــو أســلوب إلدارة التكلفــة علــى أســاس النــشاط مــن (اإلدارة علــى أســاس األنــشطة
نها المنشأة في اتخاذ العدید  بیانات التكالیف لألنشطة التي تتكون ماستخدامخالل 

 إعادة تسعیر منتجات، استبدال المنتجات: من القرارات اإلداریة ومن هذه القرارات
  ).الخ... التكنولوجیا استثمار،

0.800 0.000 

21  
ٕهـي عملیــة مــستمرة لتحدیـد قیــود النظــام وازالتهـا لــضمان االســتغالل (نظریــة القیــود

منتجات التامة بأكبر حجم ممكن لضمان زیـادة األمثل للموارد وزیادة المخرجات لل
  ).الربحیة للمنظمة

0.721 0.000 

22  

 فتـرة االسـترداد هـي ■مثـل( لالسـتثمارات الرأسـمالیةيالعائـد االقتـصادطرق تقیـیم 
  معدل العائد المحاسبي هـو■ للمشروع االستثماریة التكلفة الستردادالفترة الالزمة 

 صافي القیمة الحالیة هي الفرق بـین ■" %األصل تكلفة /لربح المحاسبي المتولد"
 من المشروع وبـین التكلفـة المبدئیـة الالزمـة ةالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتولد

  ).لتنفیذ المشروع

0.714 0.000 
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  االحتمالیة القیمة  معامل االرتباط  الفقرة  .م
(Sig.)  

23  

 نموذج الطلب حسب الكمیة أي یتم إعادة الطلب ■(نماذج الرقابة على المخزون
ًلمـــستوى محـــدد مـــسبقا یعـــرف بنقطـــة إعـــادة للمخـــزون عنـــدما یـــنخفض المخـــزون 

 نموذج الطلب الدوري أي یتم إعادة الطلـب بعـد مـرور مـدة زمنیـة محـددة ■الطلب
 بنقطـــة إعـــادة الطلـــب فالمتـــوفر یعـــرًمـــسبقا بكمیـــات متفاوتـــة وبحـــسب المخـــزون 

  ).الدوري

0.583 0.002 

    االستراتیجي التحلیل أسالیب  

24  
الالزمـة مـن  علـى أسـاس سلـسلة األنـشطة  التكلفـةتحدیـدأي (تحلیل سلسلة القیمـة

 0.001 0.602  ).ًبدایة التعامل مع الموردین وصوال إلى تسلیم المنتج للعمیل

  0.396تساوي "  23" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة   
 :البنائي لمحاور اإلستبانةاإلتساق صدق   . ب

األداة الــذي یقـیس مــدى تحقــق األهـداف التــي تریــد األداة  البنــائي أحــد مقـاییس صــدق قیعتبرالـصد  
  :  محاور الدراسة بالدرجة الكلیة لإلستبانة كمایلينالوصول إلیها ویبین مدى إرتباط كل محور م

  :ةالبنائي لمحاور الدراساإلتساق صدق   نتائج -
 المعــدل الكلــي معـدل كــل محـور مــن محـاور الدراســة مـعمعــامالت االرتبـاط بــین ) 9(یوضـح جــدول رقـم 

  دالـة عنــد مـستوى داللــةفـي جمیـع محــاور اإلسـتبانةأن معـامالت االرتبــاط  یبـین والــذي لفقـرات اإلسـتبانة
كبـرمن قیمـة أ  المحـسوبةr وقیمـة 0.05لكل فقرة اقـل مـن  (.Sig) ةـــة االحتمالیـالقیم ن أحیث ،)0.05(
rوضـــعت  صـــادقة لمـــا ة اإلســـتباناورمحـــ  فقـــراتأن جمیـــع وهـــذا یعنـــي ،0.396 الجدولیـــة والتـــي تـــساوي

  .لقیاسه
  )9(جدول رقم 

   الدراسة– ألقسام–صدق اإلتساق البنائي لمحاور

القیمة  معامل االرتباط عنوان القسم القسم
 االحتمالیة

 0.000 0.718 متغیرات البیئة الخارجیة األول

 0.000 0.855 متغیرات البیئة الداخلیة الثاني

 0.000 0.819 حاسبة اإلداریة  المأسالیبتطویر   الثالث

  0.396تساوي "  23" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة  
  :Reliabilityثبــات اإلستبانة : ًثانیا

ًیقصد بثبــات اإلستبانة أن اإلجابة ستكون واحده تقریبا لو تكرر تطبیقهـا علـى األشـخاص ذاتهـم   
وللتأكد مـن ذلـك قـد أجـرت الباحثـة خطـوات الثبـات علـى العینـة .في أوقات متباعدة وتحت نفس الظروف

  : االستطالعیة نفسها بطریقتین وذلك كما یلي
  :Mothod Cronbach's Alphaطریقة ألفا كرونباخ   . أ
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  جـدولهي واضـحة فـيمـاالنتـائج كاإلسـتبانة وكانـت  ثبـات خدمت طریقة ألفا كرونباخ لقیاسُاست  
عــة  لكــل محــور ولجمیــع المحــاور مجتمعــة حیــث بلــغ معامــل الثبــات أن معــامالت الثبــات مرتف) 10(رقــم 

  . مما یطمئن الباحثة على إستخدام اإلستبانة بكل طمأنینة0.8775لجمیع فقرات اإلستبانة 
  )10(جدول رقم 

   لقیاس ثبات اإلستبانة كرونباخألفاطریقة 

 . متغیرات البیئة الداخلیة التتضمن متغیر حجم المنشأة(*)

 :Split-Half Mothodطریقة التجزئة النصفیة   . ب
) األرقـام الزوجیـة األسـئلة ذات األرقـام الفردیة،واألسـئلة ذات(  تجزئة فقـرات اإلختبـار إلـى جـزئینحیث تم

ثم تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین معدل األسئلة الفردیة الرتبة ومعـدل األسـئلة الزوجیـة الرتبـة لكـل 
    معامل)Spearman Brown(ان بروان  ذلك تم تصحیح معامل االرتباط بمعادلة سبیرمبعدمحور، و

=اإلرتباط المعدل 
1

2
ر+

حیث ر معامـل االرتبـاط بـین درجـات األسـئلة الفردیـة ودرجـات األسـئلة الزوجیـة ر

 لكــل محــور ً معامــل ثبــات كبیــر نــسبیاقیمــةأن  )11 (جــدول رقــمواضــحة  فــي هــي  امــالنتــائج كوكانــت 
 ممـا یطمـئن الباحثـة 0.8649سـتبانة إل معامل الثبات لجمیع فقرات اولجمیع المحاور مجتمعة حیث بلغ

،بمعنى یمكــــن اإلعتمــــاد علــــى نتــــائج الدراســــة واإلطمئنــــان إلــــى علــــى اســــتخدام االســــتبانة بكــــل طمأنینــــة
  .مصداقیتها

  )11(جدول رقم 
  طریقة التجزئة النصفیة لقیاس ثبات اإلستبانة

 التجزئة النصفیة
 عنوان القسم القسم

 معامل االرتباط  الفقراتعدد
معامل االرتباط 

 المعدل
القیمة 
 االحتمالیة

 0.000 0.8242 0.7010 14 متغیرات البیئة الخارجیة األول

 0.0000 0.9103 0.8354 26 متغیرات البیئة الداخلیة الثاني

 0.0000 0.8099 0.6805 24  المحاسبة اإلداریة أسالیبتطویر  الثالث

 0.0000 0.8649 0.7619 64  تبانة اإلسجمیع المحاور  
  0.396تساوي "  23" ودرجة حریة 0.05 الجدولیة عند مستوى داللة rقیمة    

وبــذلك تــم التأكــد مــن صــدق وثبــات إســتبانة الدراســة وبــذلك أصــبحت اإلســتبانة فــي صــورتها النهائیــة كمــا 
   . صالحة للتطبیق على عینة الدراسة)2(هي الملحق ر قم 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنوان القسم القسم

 0.9276 14 متغیرات البیئة الخارجیة األول

 0.8642 26 (*)ت البیئة الداخلیةمتغیرا الثاني

 0.8085 24  المحاسبة اإلداریة أسالیبتطویر   الثالث

 0.8775 64  جمیع محاور اإلستبانة  



 الفصل الثالث
 

78  

  :المعالجات اإلحصائیة 3.1.5
سـتخدام العدیـد مـن األسـالیب إ  فقـد تـمالبیانـات التـي تـم تجمیعهـاتحلیـل والدراسة  لتحقیق أهداف  

 Statistical Package for Social  مـن خـالل برنـامج التحلیـل اإلحـصائياإلحـصائیة المناسـبة
Science( SPSS).    

 ال 1ًمـــثال ( حــسب مقیــاس لیكــرت الخماســي اآللــي،ٕتــم ترمیــز وادخــال البیانــات إلــى الحاســبو   
ولتحدیــد ،)ً منافــسة شــدیدة جــدا5،منافــسة شــدیدة 4 متوســطة، منافــسة3، منافــسة ضــعیفة2،توجــد منافــسة

ــــطـــول فتـــرة مقی  ابــــتم حـــس،محـــاور الدراســـةالمـــستخدم فـــي )لیـــاالحـــدود الـــدنیا والع(كـــرت الخماســـياس لیــــ
أي  الفتـــــرة الخمـــــسة للحـــــصول علـــــى طـــــول مقیـــــاست الثـــــم تقـــــسیمه علـــــى عـــــدد فتـــــرا،)4=1-5(المـــــدى

وذلــك ) وهــي الواحــد الــصحیح(القیمــة إلــى اقـل قیمــة فــي المقیــاس بعـد ذلــك تــم إضــافة هــذه ،)0.8=4/5(
  :یوضح أطوال الفترات كما یلي) 12(لتحدید الحد األعلى للفترة األولى وهكذا  وجدول رقم 

  )12(جدول رقم
  مقیاس اإلجابات

 5.0 - 4.20أكبر  4.20 -3.40أكبر  3.40 -2.60أكبر  2.60 -1.80أكبر  1.80 -1 الفترة
  ال توجد
  منافسة

  منافسة
  ضعیفة

  منافسة
  متوسطة

  منافسة
  شدیدة

  منافسة
  ًشدیدة جدا

  ال یمكن التنبؤ
  بها على اإلطالق

  یصعب التنبؤ
  بها

  یمكن التنبؤ
  بها بسهولة متوسطة

  یمكن التنبؤ
  بها بسهولة

  یمكن التنبؤ
  ها بمنتهى السهولةب

  ال تستخدم
  ًإطالقا

  تستخدم
  بصورة صغیرة

  تستخدم
  بصورة متوسطة

  تستخدم
  بصورة كبیرة

  تستخدم
  ًبصورة كبیرة جدا

   كبیرةبدرجة أعلى  أعلى  ًتقریبا مساوي  أقل  أقل بدرجة كبیرة

الیوجد تفویض 
  للسلطةعلى اإلطالق

یوجد تفویض متوسط   الیوجد تفویض
  للسلطة

  یض للسلطةیوجد تفو
  إلى درجة  كبیر

  یوجد تفویض
  كامل للسلطة

  التصنیف

كبیرة تطبق بصورة   كبیرةتطبق بصورة   توسطةتطبق بصورة م  صغیرةتطبق بصورة   ًال تطبق إطالقا
  جدا

  5  4  3  2  1  الدرجة
  :وفیما یلي مجموعة من األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات

 یـــة للتعـــرف علـــى الـــصفات الشخـــصیة لمفـــردات الدراســـة وتحدیـــدتـــم حـــساب التكـــرارات والنـــسب المئو .1
  .أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئیسیة التي تتضمنها أداة الدراسةإستجابات 

وذلك لمعرفة مدى إرتفـاع أو إنخفـاض إسـتجابات أفـراد الدراسـة عـن كـل ) (Meanبيالمتوسط الحسا .2
لــم بأنــه یفیــد فــي ترتیــب العبــارات حــسب أعلــى عبــارة مــن عبــارات متغیــرات الدراســة األساســیة،مع الع

 .ًمتوسط حسابي،علما بأن تفسیر مدى االستخدام أو مدى الموافقة على العبارة 
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 للتعـرف علـى مـدى إنحـراف إسـتجابات (Standard Deviation) تم استخدام االنحراف المعیـاري  .3
 المحـــاور الرئیـــسیة عـــن أفـــراد الدراســـة لكـــل عبـــارة مـــن عبـــارات متغیـــرات الدراســـة ولكـــل محـــور مـــن

متوســطها الحــسابي، ویالحـــظ أن اإلنحــراف المعیــاري یوضـــح التــشتت فــي إســـتجابات أفــراد الدراســـة 
لكـــل عبـــارة مـــن عبـــارات متغیـــرات الدراســـة إلـــى جانـــب المحـــاور الرئیـــسیة، فكلمـــا اقتربـــت قیمتـــه مـــن 

حــراف المعیــاري واحــد إذا كــان االن(الــصفر كلمــا تركــزت االســتجابات وانخفــض تــشتتها بــین المقیــاس 
 ). صحیحا فأعلى فیعني عدم تركز االستجابات وتشتتها

 . معامل إرتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات .4
 .اإلستبانة ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات اختبار .5
 .معادلة سبیرمان براون للثبات .6
 One) ال  أملبیانـــات هـــل تتبـــع التوزیـــع الطبیعـــي ســـمرنوف لمعرفـــة نـــوع ا -كولومجروفاختبـــار .7

Sample K-S(.  
   والمتوسط بین متوسط الفقرة لمعرفة الفرق One sample T test)( لمتوسط عینة واحدةtاختبار .8

  ."3"الحیادي 
  

  :ٕواختبارالفرضیاتتحلیل بیانات الدراسة  3.2
 مـن حیـث تحلیـلللتوصل لنتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرها، قامـت الباحثـة بتحلیـل بیانـات الدراسـة   

  . فرضیات الدراسةٕاختبار  و،باإلضافة إلى تحلیل فقرات الدراسة عینه الدراسة،خصائص 
  

 :تحلیل بیانات الدراسة   3.2.1
 

 : تحلیل خصائص عینه الدراسة 3.2.1.1
  :المؤهل العلمي .1

توزیــع أفــراد عینــه الدراســة حــسب مــؤهالتهم العلمیــة، یالحــظ أن أغلــب ) 13(یوضــح الجــدول رقــم   
 الدراسات العلیا بنسبة ةثم یلیها حمل% 77رجة البكالوریوس حیث بلغت نسبتهم أفراد العینة هم من حملة د

ممــا یزیــد مــن إمكانیــة  ممــا یــدلل علــى إهتمــام الــشركات المــستجیبة بــالكوادر المؤهلــة ذات الكفــاءة،%. 23
  .تعاملها مع أسالیب المحاسبة اإلداریة والسیما الحدیثة منها

  )31(جدول رقم 
   المؤهل العلميدراسة حسب توزیع أفراد عینة ال

  النسبة المئویة  التكرار  المؤهل العلمي
 77.0% 47  بكالوریوس

 23.0% 14  دراسات علیا
  100.0% 61  المجموع
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  :التخصص العلمي .2
 أغلــب أن، یالحـظ تخصـصهم العلمــيتوزیـع أفــراد عینـه الدراسـة حــسب ) 14(یوضـح الجـدول رقــم   

 مــن 42.6% النــسبة المتبقیــة  أمــا،%57.4 بلغــت نــسبتهم  هــم مــن تخــصص المحاســبة حیــثةأفــراد العینــ
  .مستجیبین لإلجابة على اإلستبانةمما یعزز من مالئمة ال. من تخصصات أخرىأفراد العینة 

  )14(جدول رقم 
  التخصص العلميعینة الدراسة حسب أفراد توزیع 

  النسبة المئویة  التكرار  التخصص العلمي
 57.4% 35  محاسبة
 1.6% 1  اقتصاد

 13.1% 8  إدارة أعمال
 6.6% 4  علوم مالیة ومصرفیة

 21.3% 13  أخرى
  %100.0 61  المجموع

 
  :الوظیفة الحالیة .3

توزیــع أفـراد عینـه الدراسـة حــسب وظـائفهم الحالیـة، یالحـظ أن أغلــب ) 15(یوضـح الجـدول رقـم   
  مــدراء   أو26.2%)( ســواء مــدراء عــامین65.5% هــم مــن فئــة المــدراء حیــث بلغــت نــسبتهم العینــةأفــراد 

    بنــسبةاإلداریـین محاسـبین ال، ثـم یلــي ذلـك فئـة (19.7%)مـدراء مـالیین  أو 19.7%)(حـسابات وتكـالیف
وهـــــذا یـــــدلل علـــــى إهتمـــــام . مـــــن أفـــــراد العینـــــة مـــــن فئـــــات أخـــــرى6.6%أمـــــا النـــــسبة المتبقیـــــة ،%27.9

وذلـك ألن المــدراء  ،ةإلسـتبان مـن خــالل االمـستوفاة باإلضــافة إلـى دقـة المعلومــات ةانبالمـستجیبین باإلسـت
  .  ألسالیب المحاسبة اإلداریةًهم األكثر درایة وتنفیذا

  )15(جدول رقم 
 الوظیفة الحالیة عینة الدراسة حسب أفراد توزیع

  :عدد سنوات الخبرة في تلك الوظیفة .4
  2%1عدد سنوات الخبرة،یالحظ أن  الدراسة حسب ةن عیأفرادتوزیع ) 16(وضح الجدول رقمی  

  النسبة المئویة  التكرار  الوظیفة الحالیة
 16.4% 10  مدیر عام  

 9.8% 6  مساعد المدیر العام/نائب
 19.7% 12  مدیر حسابات وتكالیف

 19.7% 12  مدیر مالي
 27.9% 17   إداري محاسب

 6.6% 4  أخرى
 100% 61  المجموع
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 5فـراد العینـة لـدیهم أكثـر مــن مـن أ% 76 سـنوات، بینمـا 5مـن أفـراد العینـة لـدیهم سـنوات خبـرة أقـل مــن 
هــذا دلیــل علــى تمتــع معظــم أفــراد العینــة بخبــرة عملیــة طویلــة فــي مجــال العمــل ممــا یــدعم .ســنوات خبــرة

معرفـة ودرایـة المــستجیبین بأسـالیب المحاسـبة اإلداریــة واسـتخداماتها وكیفیـة اإلفــادة منهـا، وكـذلك قــدرتهم 
جابـة بكــل دقــة وموضـوعیة أي موثوقیــة المعلومــات التــي علـى إســتیعاب فقــرات اإلسـتبانة والقــدرة علــى اإل

  .   یمكن الحصول علیها
  )16(جدول رقم 

  عدد سنوات الخبرة في تلك الوظیفة عینة الدراسة حسبأفراد توزیع 
  النسبة المئویة  التكرار  عدد سنوات الخبرة في تلك الوظیفة

 21.3% 13   سنوات5أقل من 
 39.3% 24  سنوات10 أقل من - 5من 
 14.8% 9   سنة15 أقل من -10من
 24.6% 15  سنه فأكثر15

 100% 61  المجموع
 

 :ة ومحاور الدراستحلیل فقرات 3.2.1.2

  :(One Sample K-S) سمرنوف -اختبار كولمجروف(اختبار التوزیع الطبیعي  -
 سمرنوف لمعرفـة هـل البیانـات تتبـع التوزیـع الطبیعـي أم ال؟ وهـو -إستخدمت الباحثة إختبار كولمجروف

  الفرضــیات، ألن معظــم اإلختبــارات المعلمیــة تــشترط أن یكــون توزیــع إختبــار ضــروري فــي حالــة إختبــار
  نتائج االختبـار حیـث أن القیمـة االحتمالیـة  لكـل محـور أكبـر) 17(ًالبیانات طبیعیا،ویوضح الجدول رقم 

.05.0 (0.05مــــن  >sig( ــــى أن البیانــــات تتبــــع التوزیــــع ا لطبیعــــي ویجــــب إســــتخدام وهــــذا یــــدل عل
  ةاإلختبارات المعلمی

  )17(جدول رقم 
  )One Sample Kolmogorov-Smirnov(ختبار التوزیع الطبیعيإ

القیمة االحتمالیة   Zقیمة  عدد الفقرات عنوان القسم القسم
 0.3930 0.9000 14 متغیرات البیئة الخارجیة األول
 0.9530 0.5150 26 (*) متغیرات البیئة الداخلیة يالثان

 0.5620 0.7890 24 المحاسبة اإلداریة  أسالیب تطویر  الثالث
 . متغیرات البیئة الداخلیة التتضمن متغیر حجم الشركة(*)

  :ةولتحلیل فقرات ومحاور الدراس -
ـــة لكــل بـدیل مـن بـدائل كــل فقـرة والمتوسـط الحـسابي لهـاد النـسب المئویــتـم إیجـ    Tاختبــار ذلك تـم إسـتخدام ـا وكــ

یجابیـة بمعنـى أن أفـراد العینـة إ الفقـرة  إجابـةوتكـون.اإلسـتبانةلتحلیـل فقـرات ) One Sample T test( عینـة الواحـدة لل
أو القیمـة (1.99 الجدولیـة والتـي تـساوي tكبـر مـن قیمـة أ المحـسوبة t إذا كانـت قیمـة  - مـوافقین-یوافقون على محتواهـا

 60كبـر مـن أ - نـسبة الموافقـة-والـوزن النـسبي 3 أكبـر مـن رةوالمتوسط الحـسابي للفقـ 0.05قل من أاالحتمالیة
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 إذا كانـت قیمـة -غیـر مـوافقین-وتكون الفقرة سلبیة بمعنـى أن أفـراد العینـة ال یوافقـون علـى محتواهـا.%)
t المحـــسوبة أصـــغر مـــن قیمـــة t0.05قـــل مـــن  أأو القیمـــة االحتمالیـــة(1.99- الجدولیـــة والتـــي تـــساوي 

وتكــون آراء  . %)60قــل مــن أ-نــسبة الموافقــة- والــوزن النــسبي3 أصــغر مــن والمتوســط الحــسابي للفقــرة
  .0.05 من رلها أكبإذا كانت القیمة االحتمالیة  -موافقین بدرجة متوسطة - العینة في الفقرة محایدة

   ":متغیرات البیئة الخارجیة" الثانيمالقس تحلیل فقرات ومحاور -
   :المنافسة .1

تواجهـــا الـــشركات الـــصناعیة المدرجــــة فـــي بورصـــة فلـــسطین فــــي لقیـــاس درجـــة المنافـــسة التــــي   
الـصناعة التـي تعمــل بهـا، مـن خــالل تحلیـل آراء أفــراد عینـه الدراسـة حــول مـدى شـدة المنافــسة لعـدد مــن 

للعینـة الواحـدة  tٕالعناصر، وذلك بإستخدام األوساط الحسابیة واإلنحراف المعیاري والوزن النسبي واختبـار
  : ًوتم ترتیبهم تنازلیا حسب الوزن النسبي كما یلي) 18(دول رقم كما هو مبین في الج

 المنافـسة فــي الـشركات الـصناعیة المدرجـة فـي بورصـة فلــسطین، عهـي أكثـر أنـوا" المنافـسة الـسعریة"  . أ
وهــي أقــل مــن  " 0.000"تــساوي) .Sig(، والقیمــة اإلحتمالیــة%"84.59"-بنــسبة منافــسة-وبـوزن نــسبي

، "المنافـسة للحـصول علـى الحـصة الـسوقیة"یلیهـا. ً المنافسة شـدیدة جـدا، مما یدل على أن درجة05.
ــــــوزن النــــــسبي لهمــــــا"المنافــــــسة مــــــن خــــــالل الجــــــودة"و   "- نــــــسبة منافــــــسة لهمــــــا-حیــــــث أن ال

، 05.وهـي أقـل مـن" 0.000"لهمـا تـساوي) .Sig(على التوالي والقیمـة اإلحتمالیـة" 69.84"و78.69"
 .لكال النوعینمما یدل على أن درجة المنافسة شدیدة 

هـي أقـل أنـواع المنافـسة فـي " المنافسة في الحصول على المواد الخام ومستلزمات اإلنتـاج والمعـدات"  . ب
، %"57.05"-بنـــسبة منافــــسة-الـــشركات الـــصناعیة المدرجـــة فـــي بورصـــة فلـــسطین، وبـــوزن نـــسبي 

ة المنافـسة ، ممـا یـدل علـى أن درجـ0.05مـن أكبـر وهي " 0.228"تساوي) .Sig(والقیمة اإلحتمالیة 
  . متوسطة

 -متوســــــط آراء أفــــــراد العینــــــة-أن المتوســــــط الحــــــسابي) 18(وبـــــصفة عامــــــة یتبــــــین مــــــن الجــــــدول رقــــــم   
 حــسب مقیــاس لیكــرت المــستخدم فــي هــذه الدراســة، 3وهــو یزیــد عــن درجــة المحایــد وهــي " 3.42"یــساوي

 "68.44%"ین  فــي الـــشركات الــصناعیة المدرجـــة فــي بورصـــة فلـــسط- نــسبة المنافـــسة-والــوزن النـــسبي
 tوهــي أكبــرمن قیمـــة "6.120" المحــسوبة تــساويt، وقیمــة %60وهــو أكبــر مــن الــوزن النــسبي المحایــد 

 ل ممــا یــد0.05وهــي أقــل مــن " 0.000"تــساوي ) .Sig( والقیمــة اإلحتمالیــة 2.0الجدولیــة والتــي تــساوي
 درجــة المنافــسة  بمعنــى أن3علــى أن المتوســط الحــسابي یزیــد بدرجــة جوهریــة عــن درجــة المحایــد وهــي 

عنـد شـدیدة   فـي الـصناعة التـي تعمـل بهـا تواجهها الشركات الصناعیة المدرجة في بورصة فلسطینالتي
 ذلــك لزیـــادة ضـــغوط المنافــسة الـــسعریة والمنافــسة مـــن خـــالل ة، وتعــزو الباحثـــα=05.0مــستوى داللـــة 

ــــسوقیة نت ــــسوق تحــــسین الجــــودة والمنافــــسة للحــــصول علــــى الحــــصة ال یجــــة التهدیــــد بفقــــد نــــصیب مــــن ال
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كمــا أن هنــاك تقــارب بــین . والمنافــسة مــن خــالل تنویــع منتجاتهــا والمنافــسة مــن خــالل الدعایــة واإلعــالن
الــــــشركات الــــــصناعیة المدرجــــــة فــــــي بورصــــــة فلــــــسطین فــــــي درجــــــة المنافــــــسة حیــــــث بلــــــغ اإلنحـــــــراف 

  . "0.539"المعیاري
  )18(جدول رقم 

  " المنافسة"محورتحلیل فقرات 

  2.0تساوي " 60" و درجة حریة " 0.05 "  الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

  :البیئيعدم التأكد  .2
   بیئـة عمـل الـشركات الـصناعیة المدرجـة فـي بورصـة ىتـسیطر علـدرجة عدم التأكد التـي لقیاس   
تحكـم العناصـر التـي  التنبؤبعـدد مـن إمكانیة مدى  حولتحلیل آراء أفراد عینه الدراسةمن خالل ،فلسطین

للعینــة t ٕم األوســاط الحــسابیة واإلنحــراف المعیــاري والــوزن النــسبي واختبــاروذلك بإســتخداعمــل المنــشأة،
   :الوزن النسبي كما یليًوتم ترتیبهم تنازلیا حسب ) 19(الواحدة كما هو مبین في الجدول رقم 

 هــي أكثــر العناصــر تنبــؤ "حــدوث تغیــرات فــي خــصائص ومواصــفات المنــتج أوالمنتجــات الــذي تنتجــه"  . أ
 ،"%68.52"-تنبـــؤنـــسبة  ب-وزن نـــسبي المدرجـــة فـــي بورصـــة فلـــسطین، وبـــفـــي الـــشركات الـــصناعیة

، ممــــا یــــدل علــــى أن درجــــة التنبــــؤ 05.وهــــي أقــــل مــــن " 0.002"تــــساوي) .Sig(والقیمــــة اإلحتمالیــــة 
 ،"66.23"-تنبـؤنـسبة ب-وزن نـسبي بـ"تغیـر تكنولوجیـا التـصنیع التـي تـستخدمها منـشأتك"یلیها . مرتفعة

، ممــــا یــــدل علــــى أن درجــــة التنبــــؤ 05.وهــــي أقــــل مــــن  "0.007 "تــــساوي) .Sig(والقیمــــة اإلحتمالیــــة
 ،"59.67"-تنبـؤنـسبة  ب-وزن نـسبيبـ" االقتصادیة التي تعمل بها منشأتك البیئة تغیر"ثم یلیه . مرتفعة

، ممـــا یـــدل علـــى أن درجـــة التنبــــؤ 05. مــــن أكبـــر وهـــي "0.885 "تـــساوي) .Sig(والقیمـــة اإلحتمالیـــة
 .ةمتوسط
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 1 0.000 16.315 84.59 0.589 4.23  المنافسة السعریة 1
 2 0.000 6.769 78.69 1.078 3.93  المنافسة للحصول على الحصة السوقیة  4
 3 0.000 3.683 69.84 1.043 3.49  المنافسة من خالل الجودة 2
 4 0.001 3.351 67.54 0.879 3.38  المنافسة من خالل تنویع المنتجات 5
 5 0.023 2.332 65.57 0.933 3.28 المنافسة من خالل الدعایة واإلعالن وقنوات التوزیع 6
 6 0.086 1.747 63.61 0.806 3.18 المنافسة من خالل خدمات ما بعد البیع 3
 7 0.802 0.252 60.66 1.016 3.03 )كالمهندسین والمحاسبین(ألفراد ذوى الخبرات الفنیةالمنافسة في اجتذاب ا 8
 8 0.228 1.218- 57.05 0.946 2.85  المنافسة في الحصول على المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج والمعدات 7

  0.000 6.120 68.44 0.539 3.42  جمیع الفقرات 
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هـــي أقـــل العناصـــر تنبـــؤ فـــي الـــشركات الـــصناعیة " البیئـــة القانونیـــة والـــسیاسیة حـــدوث تغیـــرات فـــي"  . ب
) .Sig( والقیمـــة اإلحتمالیـــة،"49.51%"-تنبـــؤنـــسبة وب-وزن نـــسبيالمدرجـــة فـــي بورصـــة فلـــسطین، وبـــ

 .ة، مما یدل على أن درجة التنبؤ منخفض05. وهي أقل من ""0.000 تساوي
 -متوســط أراء أفــراد العینــة- المتوســط الحــسابي أن) 19(وبــصفة عامــة یتبــین مــن الجــدول رقــم   

 فــي هــذه الدراســة،  المــستخدملیكــرتحــسب مقیــاس  3 وهــي وهــو یزیــد عــن درجــة المحایــد" 3.01"تــساوي
 وهــي "60.16%" فــي الــشركات الــصناعیة المدرجــة فــي بورصــة فلــسطین-نــسبة التنبــؤ-والــوزن النــسبي 

 الجدولیـة tمن قیمـة أقل وهي 0.126""حسوبة تساوي المt، وقیمة %60أكبر من الوزن النسبي المحاید 
 علـى أن ل ممـا یـد0.05وهـي أكبـر مـن " 0.900"تـساوي ) .Sig( والقیمـة اإلحتمالیـة 2.0والتي تـساوي

بـالتغیرات درجـة التنبـؤ أن  بمعنـى 3 وهـي المتوسط الحسابي الیختلف بدرجة جوهریة عن درجـة المحایـد
عنــد مــستوى  متوســطةصناعیة المدرجــة فــي بورصــة فلــسطین  الــشركات الــالتــي تحــدث فــي بیئــة أعمــال

 وهــذا یــدلل علــى أن درجــة عــدم التأكــد البیئــي التــي تــسیطر علــى بیئــة عمــل الــشركات α=05.0داللــة
 تالــــشركا لــــصعوبة تنبــــؤ ذلــــك ةوتعزوالباحثــــ، ً نــــسبیامرتفعــــةلــــصناعیة المدرجــــة فــــي بورصــــة فلــــسطین ا

ین والتـشریعات القـوان التغیـرات فـيوالخام دالمواوبأسـعاربات وتفضیالت العمـالء وبطل المنافسین بتصرفات
،كما أن هنـــاك تقـــارب بـــین الـــشركات ةالتـــي تجعـــل تلـــك الـــشركات تعمـــل فـــي ظـــروف بیئیـــة غیـــر مـــستقر

  ".0.508"بلغ اإلنحراف المعیاريبورصة فلسطین في درجة التنبؤ حیث الصناعیة المدرجة في 
  )19(جدول رقم 

  "عدم التأكد البیئي" فقرات محور تحلیل
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 1 0.002 3.251 68.52 1.024 3.43 حدوث تغیرات في خصائص أومواصفات المنتج الذي تنتجه 6
 2 0.007 2.806 66.23 0.867 3.31  تغیر تكنولوجیا التصنیع التي تستخدمها منشأتك   4
 3 0.885 0.145- 59.67 0.885 2.98 تغیر البیئة  االقتصادیة  التي تعمل بها منشأتك 5
 4 0.626 0.490- 59.02 0.784 2.95  أنشطة المنافسین  1
 5 0.435 0.785- 58.03 0.978 2.90 تغیر أذواق المستهلكین 2
 6 0.000 4.720- 49.51 0.868 2.48 سیاسیةحدوث تغیرات في البیئة القانونیة وال 3

  0.900 0.126 60.16 0.508 3.01  جمیع الفقرات 
  2.0تساوي " 60" و درجة حریة " 0.05"  الجدولیة عند مستوى داللة  tقیمة 
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   ":الداخلیةمتغیرات البیئة "الثالث مالقس تحلیل فقرات ومحاور -
 :تكنولوجیا التصنیع الحدیثة .1

 تطبیـــق الـــشركات الـــصناعیة المدرجـــة فـــي بورصـــة فلـــسطین لتكنولوجیـــا التـــصنیع مـــدىلقیـــاس   
مــدى إســتخدام الــشركات لمجموعــة مــن نظـــم تحلیــل آراء أفــراد عینــه الدراســة حــول  مــن خــالل ،الحدیثــة

 للعینـة tٕ،وذلك بإسـتخدام األوسـاط الحـسابیة واإلنحـراف المعیـاري والـوزن النـسبي واختبـارالتصنیع الحدیثة
  :الوزن النسبي كما یليًوتم ترتیبهم تنازلیا حسب ) 20( كما هو مبین في الجدول رقم الواحدة

الــشركات الــصناعیة فــي  ً هـي أكثــر أنــواع نظـم التــصنیع الحدیثــة إسـتخداما"نظـام إدارة الجــودة الــشاملة"   . أ
) .Sig( والقیمــة اإلحتمالیــة، "83.28%"إســتخدامنــسبة  وب-،وبوزن نــسبيالمدرجــة فــي بورصــة فلــسطین

اإلنتـاج  نظـام" یلیهـا. ً درجـة اإلسـتخدام كبیـرة جـدا مما یـدل علـى أن،05.أقل من  وهي" 0.000"تساوي
 نـسبة -حیث أن الـوزن النـسبي لهمـا"نظم التصنیع المتكاملة بإستخدام الحاسب" و"في التوقیت المنضبط
 وي لهمــــــــــا تــــــــــسا).Sig( والقیمــــــــــة اإلحتمالیــــــــــة،"68.52%"و%78.36 - لهمــــــــــا-اإلســــــــــتخدام لهمــــــــــا

 . درجة إستخدامهما كبیرةمما یدل على أن، 05.أقل من   وهي على التوالي"0.001"و"0.000"
الـشركات الـصناعیة المدرجـة ً هـي أقـل أنـواع نظـم التـصنیع الحدیثـة إسـتخداما فـي "نظم التصنیع المرنة"  . ب

 تــساوي) .Sig(  والقیمــة اإلحتمالیــة،"64.26%"- نــسبة إســتخدامها- وبــوزن نــسبيفــي بورصــة فلــسطین
 . درجة إستخدامها متوسطة مما یدل على أن،05.وهي أكبر من " "0.085

" 3.68" تـساوي-متوسط أراء أفراد العینة-المتوسط الحسابي  أن) 20(وبصفة عامة یتبین من الجدول رقم  
 - فـي هـذه الدراسـة، والـوزن النـسبي  المـستخدملبكـرتحـسب مقیـاس  3 وهـي وهو یزیـد عـن درجـة المحایـد

 فـــي الـــشركات الـــصناعیة المدرجـــة فـــي بورصـــة فلـــسطین  تكنولوجیـــا التـــصنیع الحدیثـــة-إلســـتخدامنـــسبة ا
أقــل وهــي 7.512""  تــساوي المحــسوبةt، وقیمــة %60 وهــي أكبــر مــن الــوزن النــسبي المحایــد "%73.61"
 0.05مــن أقــل وهــي " 0.000"تــساوي ) .Sig( والقیمــة اإلحتمالیــة 2.0 الجدولیــة التــي تــساويtمــن قیمــة 

درجـــة  أن  بمعنــى3 وهــي  علــى أن المتوســط الحـــسابي یزیــد بدرجــة جوهریــة عــن درجـــة المحایــدلا یــدممــ
عنـد مـستوى  كبیـرة  التـصنیع الحدیثـةتطبیق الشركات الـصناعیة المدرجـة فـي بورصـة فلـسطین لتكنولوجیـا 

 التصنیع الحدیثة كنظام إدارة  ذلك لزیادة إستخدام الشركات أسالیب ونظمة، وتعزو الباحثα=05.0داللة
 كمـا أن .نظـم التـصنیع المتكاملـة بإسـتخدام الحاسـب واإلنتاج في التوقیت المنضبط نظام والجودة الشاملة

هناك تقارب بین الشركات الصناعیة المدرجة في بورصة فلسطین في درجـة التطبیـق حیـث بلـغ اإلنحـراف 
  ".0.707"المعیاري 
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  )20(جدول رقم 
  "  تكنولوجیا التصنیع الحدیثة" قرات محورتحلیل ف

  2.0تساوي " 60" و درجة حریة " 0.05"  الجدولیة عند مستوى داللة  tقیمة      

  : المنافسةتیجیةإسترا .2
 مـن خــالل اإلسـتراتیجیة التـي تطبقهـا الـشركات الــصناعیة المدرجـة فـي بورصـة فلـسطین،لقیـاس   

تحلیل آراء أفراد عینـه الدراسـة حـول وضـع منتجـات شـركاتهم مقارنـة بأفـضل المنافـسین فیمـا یتعلـق بعـدد 
 للعینـــة tٕن النـــسبي واختبـــار،وذلك بإســـتخدام األوســـاط الحـــسابیة واإلنحـــراف المعیـــاري والـــوزمــن العناصـــر

  : الوزن النسبي كما یليًوتم ترتیبهم تنازلیا حسب) 21(الواحدة كما هو مبین في الجدول رقم 
 الـــشركات الـــصناعیة المدرجـــة فـــي  هـــي مـــن أكثـــر مـــصادر التمیـــز فـــي" التـــسلیمموعـــد فـــيالدقـــة "  . أ

ــــــــبورصــــــــة فلــــــــسطین ــــــــزنــــــــسبة  -نــــــــسبي وزن، ب ) .Sig(،والقیمــــــــة اإلحتمالیــــــــة%"82.62" -التمی
تلـك الـشركات تركـز علـى التمیـز مـن خـالل ،ممـا یـدل علـى أن 05.وهي أقـل مـن " 0.000"تساوي

"  جدیــدةتتقــدیم منتجــا" یلیهــا. الدقــة فــي موعــد تــسلیم منتجاتهــا أعلــى بدرجــة كبیــرة مــن المنافــسین
 والقیمـة،"79.67"و" 80.98 "- نـسبة التمیـز لهمـا-حیث أن الـوزن النـسبي لهمـا"جودة المنتجات"و

، ممــا یــدل 05. وهــي أقــل مــن  علــى التــوالي"0.000"و" 0.039 " تــساوي لهمــا).Sig( اإلحتمالیــة
علـــى أن تلـــك الـــشركات تركـــز علـــى التمیـــز مـــن خـــالل تقـــدیم منتجـــات جدیـــدة وبجـــودة أعلـــى مـــن 

  . المنافسین
 فــي الــشركات الــصناعیة المدرجــة فــي بورصــة زهــي مــن أقــل مــصادر التمیــ"أســعار بیــع المنتجــات"  . ب

وهـي " 0.000"تـساوي) .Sig(،والقیمـة اإلحتمالیـة"67.87%"-التمیـزنسبة  -نسبي وزنین، بفلسط
تلــــك الــــشركات تركــــز علــــى التمیــــز مــــن خــــالل تقــــدیم المنــــتج ،ممــــا یــــدل علــــى أن 0.05أقــــل مــــن 

 وذلـك یـؤدي إلـى أن تكـون أسـعار -أي إنتاج سـلع فریـدة ذات هـامش ربـح عـالي-بمواصفات ممیزة
 . المنافسینبیع منتجاتها أعلى من 
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 1 0.000 10.819 83.28 0.840 4.16  نظام إدارة الجودة الشاملة   4
 2 0.000 8.717 78.36 0.822 3.92 نظام اإلنتاج في التوقیت المنضبط  3
 3 0.001 3.480 68.52 0.957 3.43 نظم التصنیع المتكاملة بإستخدام الحاسب  2
 4 0.085 1.751 64.26 0.951 3.21 نظم التصنیع المرنة  1

  0.000 7.512 73.61 0.707 3.68  جمیع الفقرات 
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وهـــو یزیـــدعن درجـــة "3.79"ساوي یـــأن المتوســـط الحـــسابي) 21(وبـــصفة عامـــة یتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم  
فــي  -التمیــزنــسبة  -والوزن النــسبي فــي هــذه الدراســة،حــسب مقیــاس لیكــرت المــستخدم 3وهــي المحایــد 

ایــــد الــــوزن النــــسبي المح  أكبــــرمنووهــــ%" 75.77"الــــشركات الــــصناعیة المدرجــــة فــــي بورصــــة فلــــسطین
 والقیمـــــة 2.0 الجدولیــــة التـــــي تــــساويtوهــــي أكبـــــرمن قیمــــة "9.711" المحــــسوبة تـــــساويt،وقیمــــة 60%

 یزیـد بدرجـة الحـسابيمتوسط ال مما یدل على أن 0.05وهي أقل من " 0.000"تساوي) .Sig(اإلحتمالیة
  :إذا كانف Jermais&Gani (2004) لدراسةً وطبقا،3جوهریة عن درجة المحاید وهي

 .سترتیجیة تمیزالمنتجاتإ للعناصر السابقة أكبر من ثالثة فإن الشركة تطبق لحسابي المتوسط ا -
 . التكلفةخفضسترتیجیة إ للعناصر السابقة أقل من ثالثة فإن الشركة تطبق  المتوسط الحسابي -
 .سترتیجیة واضحةإ للعناصر السابقة یساوى ثالثة فإن الشركة ال تطبق  المتوسط الحسابي -

 ت أن الــشركات الــصناعیة المدرجــة فــي بورصــة فلــسطین تطبــق إســتراتیجیة تمیزالمنتجــاوهــذا یــدلل علــى
 - تعزوالباحثــة ذلــك ألن تلــك الــشركات تنــافس مــن خــالل تمیــز منتجاتهــا،α=05.0عنــد مــستوى داللــة 

ع أي إنتــــاج منتجــــات بمواصــــفات ممیــــزة وفریــــدة ذات هــــامش ربــــح عــــالي یــــؤدي إلــــى إرتفــــاع أســــعار بیــــ
تقــدیم المنــتج بجــودة أعلــى مــن المنافــسین، تــصمیم أفــضل، :  وتــتلخص مــصادر التمیــز فــي-المنتجــات

تـــــسلیم المنـــــتج فـــــي الوقـــــت المتفـــــق علیـــــه، تقـــــدیم منتجـــــات جدیـــــدة ومبتكـــــرة تفـــــي بإحتیاجـــــات وطلبـــــات 
ة كما أن هناك تقارب بین الشركات الـصناعیة المدرجـة فـي بورصـة فلـسطین فـي درجـ). المرونة(العمالء

  ".0.634"تمیز منتجاتها حیث بلغ االنحراف المعیاري 
  )21(جدول رقم 

  "  استراتیجیة المنافسة"تحلیل فقرات محور 
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 1 0.000 9.587 82.62 0.922 4.13  الدقة في موعد التسلیم  9
 2 0.039 2.108 80.98 3.888 4.05 قدیم منتجات جدیدةت 7
 3 0.000 9.076 79.67 0.846 3.98 جودة المنتجات 2
 4 0.000 10.356 79.02 0.717 3.95 خصائص وسمات المنتج 3
 5 0.000 6.635 76.07 0.946 3.80  متمیزةاإلهتمام بعالمة تجاریة  4
 6 0.000 5.704 75.41 1.055 3.77 نفقات البحوث والتطویر 5
 7 0.000 4.447 71.48 1.008 3.57  )الترویج الفعال(نفقات الدعایة والتسویق  6
 8 0.000 3.990 68.85 0.866 3.44  إجراء تغیرات في تصمیم المنتجات 8
 9 0.000 4.454 67.87 0.690 3.40 أسعار بیع المنتجات 1
  0.000 9.711 75.77 0.634 3.79  جمیع الفقرات 

  2.0تساوي " 60" و درجة حریة " 0.05"  الجدولیة عند مستوى داللة  tقیمة      
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  :التنظیميالهیكل  .3
الـــصناعیة المدرجــة فـــي بورصـــة  اتلـــشركالتنظیمــي لالهیكـــل مركزیــة أو المركزیـــة لقیــاس مـــدى   
،من خــــالل تحلیــــل آراء أفــــراد عینــــه الدراســــة حــــول مــــدى تفــــویض ســــلطة إتخــــاذ مجموعــــة مــــن فلــــسطین
للعینـة الواحـدة t ٕ، وذلك بإستخدام األوساط الحـسابیة واإلنحـراف المعیـاري والـوزن النـسبي واختبـارالقرارات

  : الوزن النسبي كما یليًوتم ترتیبهم تنازلیا حسب) 22(كما هو مبین في الجدول رقم 
الــصناعیة المدرجـــة فـــي ً هــي أكثـــر القــرارات تفویـــضا فــي الـــشركات "تتــسعیر المنتجـــاإتخــاذ قـــرارات "  . أ

تــــساوي ) .Sig(، والقیمــــة اإلحتمالیــــة %"70.82"-التفــــویضنــــسبة -وزن نــــسبي بــــ رصــــة فلــــسطینبو
 ت درجــة تفـویض ســلطة إتخـاذ قــرار تـسعیر المنتجــاممـا یــدل علـى أن ،05.وهـي أقـل مــن " 0.000"

 حیـث أن الـوزن النـسبي "تحدیـد المـوردین الـذین یـتم التعامـل معهـم" و"تحدید حجـم اإلنتـاج"یلیها. كبیرة
" 0.000" تـساوي لهمـا).Sig(والقیمـة اإلحتمالیـة ، "68.20"و""69.18 -نسبة التفـویض لهمـا -لهما

 .، مما یدل على أن درجة التفویض كبیرة05.على التوالي وهي أقل من "0.002"و
ًهـــي أقـــل القـــرارات تفویـــضا فـــي الـــشركات الـــصناعیة " تحدیـــد المزایـــا والمكافـــآت التـــيُ تمـــنح للعـــاملین"  . ب

والقیمــــة اإلحتمالیــــة  ،%"58.36 "-تفــــویضنــــسبة  -وزن نــــسبي بــــ صــــة فلــــسطینالمدرجــــة فــــي بور
)Sig. (متوسطةالتفویض مما یدل على أن درجة  ،0.05وهي أكبر من " 0.540"تساوي. 

 - متوســــط أراء أفــــراد العینـــــة -أن المتوســــط الحــــسابي ) 22(وبــــصفة عامــــة یتبــــین مــــن الجــــدول رقـــــم 
،  فــي هــذه الدراســة المــستخدملیكــرتحــسب مقیــاس  3وهــي  وهــو یزیــد عــن درجــة المحایــد" 3.25"ساويیــ

 "%64.97"الـــصناعیة المدرجـــة فـــي بورصـــة فلـــسطینفـــي الـــشركات  -التفـــویضنـــسبة -والـــوزن النـــسبي 
 tوهــي أكبــرمن قیمــة "3.084" المحــسوبة تــساويt، وقیمــة %60وهــي أكبــر مــن الــوزن النــسبي المحایــد 

 لممــا یــد 0.05وهــي أقــل مــن " 0.003"تــساوي ) .Sig ( والقیمــة اإلحتمالیــة2.0الجدولیــة والتــي تــساوي
درجــة تفــویض عنــي أن  بم3یزیــد بدرجــة جوهریــة عــن درجــة المحایــد وهــي الحــسابي متوســط العلــى أن 

 عنــد مــستوى داللــة الــصناعیة المدرجــة فــي بورصــة فلــسطینســلطة إتخــاذ القــرارات كبیــر فــي الــشركات 
05.0=α ،الهیكــل التنظیمــي للــشركات الــصناعیة المدرجــة فــي فعــة مــن الالمركزیــةوبالتــالي درجــة مرت 

 هـــي -بورصـــة فلـــسطین، وتعـــزو الباحثـــة ذلـــك ألن الـــشركات الـــصناعیة المدرجـــة فـــي بورصـــة فلـــسطین
ــــش-شــــركات مــــساهمة ذات قطــــاع خــــاص ــــك ال ــــذلك إدارة تل ــــة عــــن  ل ركات هــــي المــــسؤولة بــــصورة كامل

م مــساءلتها مــن قبــل الجمعیــة العمومیــة للمــساهمین، وقــد یــصاحب ٕوالرقابــة واتخــاذ القــرارات ویــتالتخطــیط 
 ذلـــك عملیـــة تفـــویض العدیـــد مـــن ســـلطة إتخـــاذ القـــرارات لمـــدیري اإلدارات المختلفـــة منهـــا تفـــویض ســـلطة

المنتجــات، تحدیــد حجــم اإلنتاج،تحدیــد المــوردین الــذین یــتم التعامــل معهم،تــصمیم   قــرارات تــسعیرإتخــاذ
 تحدیــد تــواریخ ، تخــصیص المهــام المختلفــة علــى العــاملین،ســواق المــستهدفة تحدیــد األمنتجــات جدیــدة،
كمــا أن هنــاك تقــارب بــین الــشركات الــصناعیة .المعــدات التــيُ تــستخدمو تحدیــد اآلالت ،التــسلیم للعمــالء



 الفصل الثالث
 

89  

  المدرجــة فــي بورصــة فلــسطین فــي درجــة تفــویض ســلطة إتخــاذ القــرارات حیــث بلــغ االنحــراف المعیــاري
"0.629."  

  )22(رقم جدول 
   "الهیكل التنظیمي"محورتحلیل فقرات 

 الفقرات م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

اري 
معی

ف ال
حرا

االن
  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

مة 
قی

t 

لیة
تما

الح
ة ا

قیم
ال

 

یب
ترت

ال
  

 1 0.000 5.370 70.82 0.787 3.54  اتخاذ قرارات تسعیر المنتجات 5
 2 0.000 4.044 69.18 0.886 3.46 تحدید حجم اإلنتاج 7
 3 0.002 3.235 68.20 0.990 3.41 د الموردین الذین یتم التعامل معهمتحدی 8
 4 0.000 3.937 67.87 0.781 3.39  تصمیم منتجات جدیدة 1
 5 0.019 2.414 65.90 0.955 3.30  تحدید األسواق المستهدفة 6
 6 0.045 2.063 65.90 1.174 3.30  تخصیص المهام المختلفة على العاملین  13
 7 0.043 2.071 65.57 1.051 3.28 تواریخ التسلیم للعمالءتحدید   10
 8 0.035 2.163 65.25 0.947 3.26 تحدید اآلالت و المعدات التيُ تستخدم  9
 9 0.080 1.781 64.59 1.007 3.23 تحدید نظام التكالیف الذيُ یطبق  11
 10 0.279 1.093 63.28 1.172 3.16 تعیین أو إنهاء خدمة العاملین 2
 11 1.000 0.000 60.00 0.894 3.00  إعداد الموازنات وتوزیع الموارد  4
 12 0.924 0.096- 59.67 1.335 2.98  اتخاذ القرارات االستثماریة ذات المبالغ الكبیرة 3
 13 0.540 0.617- 58.36 1.038 2.92 تحدید المزایا والمكافآت التيُ تمنح للعاملین  12
  0.003 3.084 64.97 0.629 3.25  جمیع الفقرات 

  2.0تساوي " 60" و درجة حریة " 0.05"  الجدولیة عند مستوى داللة  tقیمة     

  :حجم الشركة .4
الــصناعیة المدرجـة فــي  الـشركات تـم قیـاس حجــم الـشركة مــن خـالل مؤشــرات عـدد العـاملین فــي  

سـتخدام األوسـاط ، وبإاتالـشرك  وقیمـة إجمـالي أصـولاتوقیمة المبیعات السنویة للـشركبورصة فلسطین 
) 23( كمــا هــو مبــین فــي الجــدول رقــم  لهــمالمعیــاري  واإلنحــراف- متوســط ردود أفــراد العینــة- الحــسابیة

  : مایلي ویمكن إستخالص
  قیمــــة المبیعــــات، وبلــــغ متوســــطامــــلع"179.39" یـــساوي الــــشركات تلــــكمتوســـط عــــدد العــــاملین فــــي  -

الـــشركات  متوســـط قیمـــة إجمـــالي أصـــول بلـــغوكـــذلك ، والردملیـــون 12.35""یـــساويالـــسنویة للـــشركات 
  . ملیون دوالر"27.95"
 الیوجـد تقـارب بـین تلـك الـشركات فـي عـدد العـاملین وقیمـة المبیعـات الـسنویة وقیمـة إجمـالي األصـول   -

 .على التوالي" 22.25" و"8.33"و" "141.46حیث بلغ اإلنحراف المعیاري لهما 
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  )23(جدول رقم 
    "ة حجم الشرك"تحلیل فقرات محور

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البیان  م
 141.46 179.39عامل كم یبلغ عدد العاملین في الشركة التي تعمل بها؟    .1
 8.33 12.35  ردوال ملیون كم یبلغ متوسط قیمة المبیعات السنویة للشركة؟   .2
 22.25 27.95 ن دوالرملیو كم یبلغ متوسط قیمة إجمالى أصول الشركة؟   .3
   ":اإلداریة المحاسبة  أسالیبتطویر"الرابع مالقسل فقرات ومحاور تحلی -

ات الــصناعیة التــي تـستخدمها الــشرك  اإلداریـة المحاســبةأســالیب ىطــرأ علـ يالتطــویر الـذلقیـاس   
 مــن ،تالمدرجــة فــي بورصــة فلــسطین عنــد قیامهــا بعملیــة التخطــیط والرقابــة وتقیــیم األداء واتخــاذ القــرارا

  فـــي اإلداریـــةالمحاســـبة أســـالیب  عینـــة الدراســـة حـــول مـــدى تطبیـــق مجموعـــة مـــنخـــالل تحلیـــل بیانـــات
، وذلـــك تٕتخطـــیط ورقابـــة وتقیـــیم أداء واتخـــاذ قـــرارا  التـــي یعملـــون بهـــا لألغـــراض المختلفـــة مـــنالـــشركات
كمـا هـو مبـین للعینـة الواحـدة t ٕاألوسـاط الحـسابیة واإلنحـراف المعیـاري والـوزن النـسبي واختبـاربإسـتخدام 

  :ًوتم ترتیبهم تنازلیا حسب الوزن النسبي، ونستخلص من الجدول السابق ما یلي) 24(دول رقم في الج
 :المحاسبة اإلداریة في مجال التخطیطمدى إستخدام أسالیب   .أ 

مــدى إســتخدام أســالیب المحاســبة اإلداریــة فــي مجــال ) 24(یبــین المحــور األول فــي الجــدول الــسابق رقــم 
ًالمدرجـــة فـــي بورصـــة فلـــسطین مرتبـــة تنازلیـــا حـــسب الـــوزن النـــسبي التخطـــیط فـــي الـــشركات الـــصناعیة 

 :كمایلي
ًأكثرهــــا إســــتخداما فــــي الــــشركات الــــصناعیة المدرجــــة فــــي بورصــــة فلــــسطین " الموازنــــات التخطیطیــــة"  -
، یلیهـــا 0.05 وهــي أقــل مــن "0.008" تـــساوي(.Sig)والقیمــة اإلحتمالیــة %" 67.54"بنــسبة إســتخدام و
 (.Sig) والقیمـــــــــة اإلحتمالیـــــــــة "%"66.56وبنـــــــــسبة إســـــــــتخدام " نـــــــــشطةالموازنـــــــــات علـــــــــى أســـــــــاس األ"

 . ، مما یدل على أن درجة اإلستخدام كبیرة لكال األسلوبین0.05 وهي أقل من "0.032"تساوي
ــــصفریة"أمــــا  -  والقیمــــة اإلحتمالیــــة %""54.43 ونــــسبة إســــتخدامهاً إســــتخدامافهــــي األقــــل "الموازنــــات ال

(Sig.)إستخدامها متوسطة  مما یدل على أن درجة،0.05 منوهي أكبر" 0.120 " تساوي. 
أن المتوسـط الحــسابي إلســتخدام ) 24(وبـصفة عامــة یبـین المحــوراألول فـي الجــدول الـسابق رقــم  

المحاســـبة اإلداریـــة فـــي مجـــال التخطـــیط ســـالیب أل المدرجـــة فـــي بورصـــة فلـــسطین الـــشركات الـــصناعیة
سب مقیــاس لیكــرت المــستخدم فــي هــذه الدراســة،  حــ3وهــو یزیــد عــن درجــة المحایــد وهــي " 3.14"یــساوي

وهـــو أكبـــر مـــن الـــوزن النـــسبي المحایـــد  %" 62.84"- تلـــك األســـالیب نـــسبة إســـتخدام-والـــوزن النـــسبي
، والقیمــــة 2 الجدولیــــة التــــي تــــساويt وهــــي أقــــل مــــن قیمــــة "1.384"ساوي  تــــالمحــــسوبة tة ،وقیمــــ60%

ما یدل على أن المتوسط الحـسابي الیختلـف ،م0.05وهي أكبر من " 0.171"تساوي) .Sig(اإلحتمالیة 
درجـة  بمعنـى أن درجـة اإلسـتخدام متوسـطة، وهـذا یـدلل علـى 3بدرجة جوهریة عـن درجـة المحایـد وهـي 
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الــــشركات الـــصناعیة المدرجــــة فـــي بورصــــة فلــــسطین ألســـالیب المحاســــبة اإلداریـــة فــــي مجــــال إســـتخدام 
ناعیة المدرجة في بورصـة فلـسطین فـي مـدى كما أن هناك تقارب بین الشركات الص. ةالتخطیط متوسط

   .""0.802إستخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في مجال التخطیط حیث بلغ اإلنحراف المعیاري 
 :قیاس التكالیفمدى إستخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في مجال   .ب 

  قیـاسمجـال اریة فـيالمحاسـبةاإلد أسالیب إستخدام مدى) 24(المحورالثاني في الجدول السابق رقم یبین
النــــسبي  الــــوزن ًالــــشركات الــــصناعیةالمدرجة فــــي بورصــــة فلــــسطین مرتبــــة تنازلیــــا حــــسب فــــي التكــــالیف

   :یليكما
ًأكثرهـا إسـتخداما فـي الـشركات الـصناعیة المدرجـة فـي بورصـة فلـسطین وبنـسبة " نظام تكالیف الجـودة" -

ممـا یـدل علـى أن ، 0.05هـي أقـل مـن  و"0.000" تـساوي(.Sig)والقیمة اإلحتمالیـة 74.43" "إستخدام 
 .درجة استخدامها كبیرة 

  حیـــث أن نـــسبة إســـتخدامهاً إســـتخداماأقلهـــا "أســـلوب كـــایزن"و" نظـــام التكلفـــة علـــى أســـاس النـــشاط"أمـــا -
أن  ممـا یـدل علـى ،0.05لهـم أكبـرمن(.Sig) ةاإلحتمالیـ  والقیمةالتوالي  على58.36%""و%" "58.03

 .ألسلوبیناإلستخدام متوسطة لكال ا درجة
أن المتوسـط الحـسابي إلســتخدام ) 24(وبـصفة عامـة یبـین المحورالثـاني فـي الجـدول الـسابق رقـم    

المحاسـبة اإلداریـة فـي مجـال قیـاس التكـالیف  ألسـالیب المدرجة في بورصة فلـسطین الشركات الصناعیة
ه الدراســة،  حــسب مقیــاس لیكــرت المــستخدم فــي هــذ3وهــو یزیــد عــن درجــة المحایــد وهــي " 3.27"یــساوي

، %60 مـن الـوزن النـسبي المحایـد أكبـروهـو %"65.44"- نسبة إستخدام تلـك األسـالیب-والوزن النسبي
، والقیمـة اإلحتمالیـة 2 الجدولیـة التـي تـساويt وهـي أكبـر مـن قیمـة "2.382"المحـسوبة تـساوي t وقیمـة 

)Sig. (یزیـد بدرجـة جوهریـة ، مما یدل على أن المتوسط الحـسابي0.05وهي أقل من " 0.020"تساوي 
 إســــتخدام  درجــــة بمعنــــى أن درجـــة اإلســــتخدام كبیـــرة، وهــــذا یــــدلل علـــى أن3عـــن درجــــة المحایـــد وهــــي 

الصناعیة المدرجة في بورصة فلـسطین ألسـالیب المحاسـبة اإلداریـة فـي مجـال قیـاس التكـالیف  الشركات
سطین فــي مــدى إســتخدام كمــا أن هنــاك تقــارب بــین الــشركات الــصناعیة المدرجــة فــي بورصــة فلــ. ةكبیــر

   .""0.892أسالیب المحاسبة اإلداریة في مجال قیاس التكالیف حیث بلغ اإلنحراف المعیاري 
 :الرقابة وتقییم األداءمدى إستخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في مجال   .ج 

جــال مــدى إســتخدام أســالیب المحاســبة اإلداریــة فــي م) 24(یبــین المحورالثالــث فــي الجــدول الــسابق رقــم 
ًالرقابــة وتقــیم األداء فــي الــشركات الــصناعیة المدرجــة فـــي بورصــة فلــسطین مرتبــة تنازلیــا حــسب الـــوزن 

  : النسبي كما یلي
الـــشركات الـــصناعیة  ً أكثرهـــا إســـتخداما فـــي"االنحرافـــات تحلیـــلو" مقـــاییس األداء المالیـــة لتقـــیم األداء" -

والقیمــة اإلحتمالیــة 77.38%""ألســلوبینالمدرجــة فــي بورصــة فلــسطین حیــث أن نــسبة اإلســتخدام لكــال ا
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(Sig.)  وبنـــسبة إســـتخدام " محاســـبة المـــسؤولیة "، یلیهـــا0.05 وهـــي أقـــل مـــن "0.000"تـــساويلكالهمـــا
ممــا یــدل علــى أن درجــة  0.05 وهــي أقــل مــن "0.000" تــساوي(.Sig)والقیمــة اإلحتمالیــة%" "74.10

 .اإلستخدام كبیرة لهذه األسالیب
ـــــدا أســـــعارالتحویل" أمـــــا - ـــــوازن"و"خليال ـــــسبة إســـــتخدامهاً إســـــتخداماأقلهـــــا"بطاقـــــة األداء المت ـــــث أن ن   حی

ممـا یـدل علـى أن ، 0.05لهـم أكبـرمن(.Sig) ة والقیمـة اإلحتمالیـعلـى التـوالي"%60.00"و%" "58.36
 .اإلستخدام متوسطة لكال األسلوبین درجة

الحـسابي إلسـتخدام أن المتوسـط ) 24(وبصفة عامة یبـین المحورالثالـث فـي الجـدول الـسابق رقـم  
الرقابــة وتقیــیم مجــال المحاســبة اإلداریــة فــي  ألســالیب المدرجــة فــي بورصــة فلــسطین الــشركات الــصناعیة

 حـــسب مقیــاس لیكـــرت المـــستخدم فـــي هـــذه 3وهـــو یزیـــد عـــن درجــة المحایـــد وهـــي " 3.48" یــساوياألداء
مـن الـوزن النـسبي المحایـد وهو أكبر %""69.67- نسبة إستخدام تلك األسالیب-الدراسة، والوزن النسبي

، والقیمـــة 2 الجدولیـــة التـــي تـــساويt وهـــي أكبـــر مـــن قیمـــة "5.310"المحـــسوبة تـــساوي t ، وقیمـــة60%
، ممــا یـــدل علـــى أن المتوســـط الحـــسابي یزیـــد 0.05وهـــي أقـــل مـــن " 0.000"تـــساوي) .Sig(اإلحتمالیــة 

  درجــة،وهــذا یــدلل علــى أن بمعنــى أن درجــة اإلســتخدام كبیرة3بدرجــة جوهریــة عــن درجــة المحایــد وهــي 
الرقابـة  ألسـالیب المحاسـبة اإلداریـة فـي مجـال لصناعیة المدرجة في بورصة فلسطینالشركات اإستخدام 

الـشركات الـصناعیة المدرجـة فـي بورصـة فلـسطین فـي مـدى  كمـاأن هنـاك تقـارب بـین.ة كبیـروتقییم األداء
حیــــــــث بلــــــــغ اإلنحــــــــراف  یم األداءالرقابــــــــة وتقیــــــــ فــــــــي مجــــــــال إســــــــتخدام أســــــــالیب المحاســــــــبة اإلداریــــــــة

   ".0.711"المعیاري
 :إتخاذ القراراتمدى إستخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في مجال   .د 

مــدى إســتخدام أســالیب المحاســبة اإلداریــة فــي مجــال ) 24( فــي الجــدول الــسابق رقــمعیبــین المحــور الرابــ
ًتبـة تنازلیـا حـسب الـوزن النــسبي  فـي الـشركات الـصناعیة المدرجـة فــي بورصـة فلـسطین مرإتخـاذ القـرارات

  : كما یلي
ًأكثرها إستخداما في الشركات الصناعیة المدرجـة فـي بورصـة فلـسطین " نماذج الرقابة على المخزون"  -

  ، یلیهـــا0.05 وهــي أقــل مــن "0.000" تـــساوي(.Sig)والقیمــة اإلحتمالیــة %" "79.67وبنــسبة إســتخدام 
 وهــي "0.000" تــساوي(.Sig)والقیمــة اإلحتمالیـة%" "73.44وبنــسبة إسـتخدام " تحلیـل ربحیــة المنتجـات"

 .مما یدل على أن درجة اإلستخدام كبیرة لكال األسلوبین 0.05أقل من 
  حیـــــــث أن نـــــــسبة إســـــــتخدامهاًإســـــــتخداما أقلهـــــــا" نظریـــــــة القیـــــــود"و"  تحلیـــــــل ربحیـــــــة العمـــــــالء" أمـــــــا  -

ممـا یــدل علــى أن ،0.05كبــرمنلهـم أ(.Sig) ة والقیمـة اإلحتمالیــعلـى التــوالي "%62.95"و%""60.33
 .اإلستخدام متوسطة لكال األسلوبین درجة
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أن المتوســط الحــسابي إلســتخدام ) 24(وبـصفة عامــة یبــین المحورالرابــع فــي الجــدول الــسابق رقــم  
 إتخـاذ القـراراتمجـال المحاسـبة اإلداریـة فـي  ألسـالیب المدرجـة فـي بورصـة فلـسطین الشركات الـصناعیة

 حــسب مقیــاس لیكــرت المــستخدم فــي هــذه الدراســة، 3 عــن درجــة المحایــد وهــي وهــو یزیــد" 3.48"یــساوي
، %60وهـو أكبـر مـن الـوزن النـسبي المحایـد %"69.56"- نسبة إستخدام تلـك األسـالیب-والوزن النسبي

، والقیمـة اإلحتمالیـة 2 الجدولیـة التـي تـساويt وهـي أكبـر مـن قیمـة "4.848"المحـسوبة تـساوي t وقیمـة 
)Sig. (مما یدل على أن المتوسط الحـسابي یزیـد بدرجـة جوهریـة 0.05وهي أقل من " 0.000"تساوي ،

 إســــتخدام  درجــــة بمعنــــى أن درجـــة اإلســــتخدام كبیـــرة، وهــــذا یــــدلل علـــى أن3عـــن درجــــة المحایـــد وهــــي 
 الشركات الـصناعیة المدرجـة فـي بورصـة فلـسطین ألسـالیب المحاسـبة اإلداریـة فـي مجـال إتخـاذ القـرارات

أن هنــاك تقــارب بــین الــشركات الــصناعیة المدرجــة فــي بورصــة فلــسطین فــي مــدى إســتخدام كمــا . ةكبیــر
   .""0.770أسالیب المحاسبة اإلداریة في مجال إتخاذ القرارات حیث بلغ اإلنحراف المعیاري 

 :التحلیل اإلستراتیجيإستخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في   .ه 
إســتخدام أســالیب المحاســبة اإلداریــة فــي التحلیــل ) 24(یبــین المحــور الخــامس فــي الجــدول الــسابق رقــم 

  : اإلستراتیجي في الشركات الصناعیة المدرجة في بورصة فلسطین كما یلي
ــــشركات الــــصناعیة المدرجــــة فــــي بورصــــة فلــــسطین  نــــسبة" تحلیــــل سلــــسلة القیمــــة" - إســــتخدامها فــــي ال

ممـــا یـــدل علـــى أن درجـــة ،0.05 وهـــي أكبـــرمن "0.182" تـــساوي(.Sig)اإلحتمالیـــة والقیمـــة%" "63.93
الشركات الصناعیة المدرجة فـي بورصـة فلـسطین إستخدام  درجة اإلستخدام متوسطة،وهذا یدلل على أن

كمـا أن هنـاك تقـارب بـسیط بـین الـشركات . ةالتحلیل اإلستراتیجي متوسطألسالیب المحاسبة اإلداریة في 
اإلسـتراتیجي   فـي التحلیـلاسبة اإلداریـةالصناعیة المدرجة في بورصة فلسطین في إستخدام أسالیب المح

  .""1.038حیث بلغ اإلنحراف المعیاري 
بة اإلداریــة أن المتوســط الحــسابي ألســالیب المحاســ) 24(وبــصفة عامــة یتبــین مــن الجــدول رقــم     

 "3.38"المستخدمة في المجاالت المختلفة في الشركات الـصناعیة المدرجـة فـي بورصـة فلـسطین یـساوي
 - حـسب مقیــاس لیكـرت المـستخدم فـي هـذه الدراسـة والـوزن النــسبي3رجـة المحایـد وهـي وهـو یزیـد عـن د

وهـو أكبــر مـن الــوزن %" 67.66" یـساوي -نـسبة إسـتخدام أســالیب المحاسـبة اإلداریـة فــي تلـك الــشركات
 الجدولیـة والتـي تـساوي  tوهي أكبر من قیمة "4.746"  المحسوبة تساويt، وقیمة %60النسبي المحاید 

 مما یدل على أن المتوسـط الحـسابي یزیـد 0.05وهي أقل من " 0.000"القیمة االحتمالیة تساوي و 2.0
 بمعنـــى أن درجـــة اإلســـتخدام الـــشركات ألســـالیب المحاســـبة 3بدرجـــة جوهریـــة عـــن درجـــة المحایـــد وهـــي 

،أي أن الــشركات المدرجــة فــي بورصــة فلــسطین تــستخدم أســالیب ةاإلداریــة فــي المجــاالت المختلفــة كبیــر
المحاســـبة اإلداریـــة فـــي المجـــاالت المختلفـــة بالـــشكل المالئـــم، وهـــذا یـــدلل علـــى أن تطـــویر قـــد طـــرأ علـــى 
أســالیب المحاســبة اإلداریــة التــي تــستخدمها الــشركات عنــد قیامهــا بعملیــة التخطــیط والرقابــة وتقیــیم األداء 
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ك لزیـــادة إســـتخدام الـــشركات ألســـالیب  ذلـــة، وتعزوالباحثـــα=05.0ٕواتخــاذ القـــرارات عنـــد مـــستوى داللـــة
 تلــك  المحاســبة اإلداریــة المــستخدمة فــيأســالیبفــي ونظــم المحاســبة اإلداریــة أي زیــادة مــستوى التعقیــد 

ــــشركات ــــاد (ال ــــشركات المدرجــــة فــــي بورصــــة ، بمعنــــى أن ) مــــستوى ممارســــات المحاســــبة اإلداریــــةةزی ال
بـــات وحاجــات إدارة الـــشركات مـــن المعلومـــات  لتلبیـــة متطل- طـــورت أســـالیب المحاســبة اإلداریـــةفلــسطین

المالئمـــة التـــي تـــساعدها علـــى إتخـــاذ القـــرارات التـــشغیلیة واإلســـتراتیجیة لتـــدعیم القـــدرة التنافـــسیة لهـــا فـــي 
 المحاسـبة اإلداریــة أســالیب وذلــك لمواكبـة التغیــرات الـسریعة فــي البیئـة المحیطــة،حیث أن نجـاح -الـسوق

  .  مكانیة تكیفها وتالئمها مع البیئة المحیطة بهاًبدورها داخل الشركات مرهونا بإ
  )24(جدول رقم 

  المحاسبة اإلداریة أسالیبتطویر: القسم الرابعتحلیل فقرات 
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                   التخطیطأسالیب  

ھ  ي تعبی  ر كم  ي ومف  صل یت  ضمن  ( التخطیطی  ةالموازن  ات *1
 1 0.008 2.760 67.54 1.067 3.38 ).تخطیط وتنظیم رقابة عملیات المشروع في المستقبل

2 
أي ی  تم إع  داد الموازن  ة  (الموازن  ات عل  ى أس  اس األن  شطة

بتق  سیمھا إل  ى موازن  ات فرعی  ة خاص  ة بك  ل ن  شاط ول  یس 
 ).إلجمالي الشركة

3.33 1.165 66.56 2.198 0.032 2 

3  
ي ی  تم إع  داد الموازن  ة ب  دون النظ  ر أ( الموازن  ات ال  صفریة

لموازن  ات الفت  رة ال  سابقة لھ  ا أو المع  اییر الت  ي تم  ت عل  ى 
 ).وتقدیرات جدیدةأساسھا والعمل على أسس 

2.72 1.380 54.43 -1.577 0.120 3 

  0.171 1.384 62.84 0.802 3.14  )التخطیطأسالیب ( جمیع  
       لتكالیف قیاس اأسالیب 

أي إع   داد وتنفی   ذ ب   رامج لعملی   ات  (نظ   ام تك   الیف الج   ودة  7
 1 0.000 5.818 74.43 0.968 3.72 ).منتجات من حیث الجودة العالیةالالتحسین المستمر في 

عل ى للتكالیف الصناعیة غیر المباش رة ( تحمیل وحید معدل *4
 2 0.080 1.783 71.48 2.513 3.57  .)مستوى المصنع

خفض التكلف  ة ف  ي مرحل  ة ھ  و (ظ  ام التك  الیف الم  ستھدفةن 6
 3 0.096 1.692 64.92 1.135 3.25 ).ًالتصمیم وتطویر المنتج بناء على سعر السوق

تخفیض معیار التكلفة بنسبة تح دد لك ل فت رة  (أسلوب كایزن  8
 4 0.633 0.480- 58.36 1.333 2.92 ).تشغیلیة

تحمی   ل التك   الیف أي ( نظ  ام التكلف   ة عل   ى أس   اس الن   شاط 5
 5 0.501 0.676- 58.03 1.136 2.90 ).مباشرة على أساس كل نشاط على حدةالالصناعیة غیر 

  0.020 2.382 65.44 0.892 3.27  ) قیاس التكالیفأسالیب(جمیع   
        تقییم األداءالرقابة و أسالیب  

9*  
مث   ل (مق   اییس األداء المالی   ة لتق   یم األداء داخ   ل ال   شركة

،مع  دل نم  و  عائ  د عل  ى االس  تثمارال،مع  دل  بحص  افي ال  ر
،ربحی ة ال سھم،  ،معدل العائد عل ى حق وق الملكی ة المبیعات

 .)الحصة السوقیة

3.87 0.991 77.38 6.846 0.000 1 

10*  
الف   رق ب   ین التكلف   ة الفعلی   ة والتكلف   ة (تحلی   ل االنحراف   ات

إلنت   اج حج   م مع   ین م   ن  المعیاری   ة لتنفی   ذ ن   شاط مع   ین أو
  ).المخرجات

3.87 1.040 77.38 6.522 0.000 1 

محاس   بة األف   راد ع   ن أداء المھ   ام ( محاس   بة الم   سؤولیة  *11
 2 0.000 5.002 74.10 1.101 3.70الموكلة إل یھم وف ق لمع اییر األداء المح ددة م ن قب ل اإلدارة 
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 ).العلیا

12  
■ (المالی ة لتقی  یم األداء داخ ل ال  شركة مق اییس األداء غی  ر

ع   دد  عم  الء مث   ل الت   سلیم بالوق  ت المح   دد،والمرتبط  ة برض   ا ال
■  العاملین مثل توفیر فرص التدریببرضاوالمرتبطة ■ يالشكاو

 ).والمرتبطة بالعملیات الداخلیة مثل الجودة، وتقدیم منتجات جدیدة
3.57 0.974 71.48 4.601 0.000 3 

13*  
ًھي تكالیف المقدرة مق دما عل ى أس اس ( التكالیف المعیاریة

م    ن  لتحقی    ق ق    در أو ألداء ن    شاط مع    ین،علم    ي دقی    ق 
 ).المخرجات

3.54 1.134 70.82 3.726 0.000 4 

14  
مقارن ة األداء الفعل ي ب أداء المن شأة ( أسلوب المقارنة باألفضل

 ،للعم ل عل ى الرائدة على مستوى الصناعة التي تعمل بھا المن شأة
اس  تكمال ال  نقص والتع  رف عل  ى كیفی  ة الوص  ول لألف  ضل وذل  ك 

  ).وكسب العمیلإلرضاء 
3.39 1.201 67.87 2.558 0.013 5 

ھو أسلوب متع دد األبع اد لقی اس األداء ( بطاقة األداء المتوازن  15
 6 1.000 0.000 60.00 1.211 3.00  ).والذي یحتوى على مجموعة من المقاییس المالیة وغیر المالیة 

16*  
 في حالة ك ون ال شركة مؤلف ة م ن ع دة(أسعار التحویل الداخلي

أقسام یتم تسعیر المنتجات المحولة من قسم إلى آخر وذلك من أجل 
  ).تسھیل عملیة تقییم أدائھا

2.92 1.382 58.36 -0.463 0.645 7 

  0.000 5.310 69.67 0.711 3.48  ) تقییم األداءأسالیب الرقابة و(جمیع   

         توفیر معلومات التخاذ القراراتأسالیب  

23*  

نم وذج الطل ب ح سب الكمی ة ■ ( المخ زوننماذج الرقابة عل ى
أي یتم إعادة الطلب للمخزون عن دما ی نخفض المخ زون لم ستوى 

نموذج الطلب الدوري أي ■ ًمحدد مسبقا یعرف بنقطة إعادة الطلب
ًی  تم إع  ادة الطل  ب بع  د م  رور م  دة زمنی  ة مح  ددة م  سبقا بكمی  ات 

 بنقط  ة إع  ادة الطل  ب فالمت  وفر یع  رمتفاوت  ة وبح  سب المخ  زون 
  ).دوريال

3.98 0.957 79.67 8.025 0.000 1 

18*  
ًإدارة الشركة تكون متحققة دائما (تحلیل ربحیة المنتجات

من سالمة المنظمة ومعرفة نتائج العملیات التشغیلیة لكل 
 .) من ربح أو خسارةیحققھ وما منتجاتھامنتج من 

3.67 1.091 73.44 4.811 0.000 2 

17*  
 التك  الیف م  ع اإلی  رادات وأي نقط  ة التع  ادل(تحلی  ل التع  ادل

م  ستوى ن   شاط أعل  ى م   ن نقط  ة التع   ادل یحق  ق رب   ح وأي 
  ).مستوى نشاط أقل من نقطة تعادل یحقق خسارة

3.66 1.124 73.11 4.557 0.000 3 

22*  

 مث ل الرأس مالیة  لالستثماراتيالعائد االقتصادطرق تقییم 
  التكلف  ةالس  تردادفت  رة االس  ترداد ھ  ي الفت  رة الالزم  ة ■ (

ل ربح " معدل العائد المحاسبي ھ و■  للمشروع االستثماریة
صافي القیمة الحالیة ■ " % تكلفة األصل/المحاسبي المتولد

 م ن ةھي الفرق ب ین القیم ة الحالی ة للت دفقات النقدی ة المتول د
  ).المشروع وبین التكلفة المبدئیة الالزمة لتنفیذ المشروع

3.49 1.120 69.84 3.430 0.001 4 

20  
ھ و أس  لوب إلدارة التكلف  ة عل  ى (دارة عل ى أس  اس األن  شطةاإل

 بیان ات التك الیف لألن شطة الت ي اس تخدامأساس النشاط م ن خ الل 
تتكون منھا المنشأة في اتخ اذ العدی د م ن الق رارات اإلداری ة وم ن 

 اس تثمار، إعادة تسعیر منتجات، استبدال المنتجات: ھذه القرارات
  ).الخ...التكنولوجیا 

3.38 1.083 67.54 2.720 0.009 5 

21  
ھ ي عملی ة م ستمرة لتحدی د قی ود النظ ام وإزالتھ  ا (نظری ة القی ود

ل ضمان االس تغالل األمث ل للم وارد وزی ادة المخرج ات للمنتج ات 
  ).التامة بأكبر حجم ممكن لضمان زیادة الربحیة للمنظمة

3.15 1.152 62.95 1.000 0.321 6 

رق ب   ین العائ   دات المكت   سبة تمث   ل الف   (تحلی  ل ربحی   ة العم   الء  19
 7 0.913 0.110 60.33 1.162 3.02  ).والتكالیف المرتبطة بعالقة العمیل في فترة محددة

  0.000 4.848 69.56 0.770 3.48  ) اتخاذ القراراتأسالیب(جمیع   
        االستراتیجي التحلیل أسالیب  

 تحدی  د التكلف  ة عل  ى أس  اس سل  سلةأي ( تحلی  ل سل  سلة القیم  ة  24
  0.182 1.351 63.93 1.038 3.20ًالالزمة من بدایة التعامل مع الموردین وصوال إلى تسلیم األنشطة 
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  ).المنتج للعمیل
  0.000 4.746 67.66 0.631 3.38   المستخدمةاألسالیبجمیع  
  2.0تساوي " 60" و درجة حریة " 0.05"  الجدولیة عند مستوى داللة  tقیمة 

   .     الحدیثة للمحاسبة اإلداریةسالیباأل وغیر ذلك فهي للمحاسبة اإلداریة ، التقلیدیة سالیباأل* 

وللتعــرف علــى مــدى التطــور فــي تطبیــق أســالیب المحاســبة اإلداریــة أو بمعنــى مــدى اإلســتجابة     
للتطویر في ممارسات المحاسبة اإلداریـة فـي الـشركات مـن خـالل تحدیـد نـسبة تطبیـق األسـالیب الحدیثـة 

  ): 25(طبیق األسالیب التقلیدیة في الشركات كما هو موضح في الجدول رقم إلى نسبة ت
بة اإلداریــة أن المتوســط الحــسابي ألســالیب المحاســ) 25(یتبــین مــن الجــدول رقــم وبــصفة عامــة   
 وهـو یزیـد عـن "3.26"المستخدمة في الشركات الصناعیة المدرجـة فـي بورصـة فلـسطین یـساويالتقلیدیة 

 نـسبة إسـتخدام - حـسب مقیـاس لیكـرت المـستخدم فـي هـذه الدراسـة والـوزن النـسبي3درجة المحایـد وهـي 
وهـو أكبـر مـن الـوزن النـسبي %" 72.43" یـساوي -المحاسبة اإلداریة التقلیدیة في تلك الشركات أسالیب

 2.0 الجدولیـة والتـي تـساوي tوهـي أكبـر مـن قیمـة "6.921"  المحـسوبة تـساويt، وقیمـة %60المحایـد 
 ممـــا یـــدل علـــى أن المتوســـط الحـــسابي یزیـــد 0.05وهـــي أقـــل مـــن " 0.000"الحتمالیـــة تـــساوي والقیمـــة ا

 بمعنـــى أن درجـــة إســــتخدام الـــشركات ألســـالیب المحاســــبة 3بدرجـــة جوهریـــة عــــن درجـــة المحایـــد وهــــي 
المـستخدمة الحدیثـة بة اإلداریـة فـي حـین أن المتوسـط الحـسابي ألسـالیب المحاسـ. اإلداریة التقلیدیة كبیـرة

 وهـو یزیـد عـن درجـة المحایـد وهـي "3.18"المدرجـة فـي بورصـة فلـسطین یـساوي  الشركات الصناعیةفي
 نــسبة إســتخدام أســالیب المحاســبة - حــسب مقیــاس لیكــرت المــستخدم فــي هــذه الدراســة والــوزن النــسبي3

، %60وهــو أكبــر مــن الــوزن النــسبي المحایــد %" 63.63" یــساوي -اإلداریــة الحدیثــة فــي تلــك الــشركات
والقیمـة االحتمالیـة  2.0 الجدولیـة والتـي تـساوي tوهي أقـل مـن قیمـة "1.909"  المحسوبة تساويtقیمة و

 ممــا یــدل علــى أن المتوســط الحــسابي الیختلــف بدرجــة جوهریــة 0.05أكبــر مــن  وهــي" 0.061"تــساوي
  ثـــة أن درجـــة إســـتخدام الـــشركات ألســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة الحدی  بمعنـــى3عـــن درجـــة المحایـــد وهـــي 

وهذا یدلل على أن الشركات المدرجة في بورصـة فلـسطین تـستخدم أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة  .متوسطة
  .التقلیدیة بنسبة أعلى من نسبة إستخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة

 فـإن International Federation of Accountants(1998)ًووفقا لتقریراإلتحاد الدولي للمحاسـبین   
   المحاســـبة اإلداریـــة للمرحلـــة األولـــى أســـالیب  تطبـــقبورصـــة فلـــسطین الـــصناعیة المدرجـــة فـــي شركاتالـــ

ـــة الثالثـــة والرابعـــة " التقلیدیـــة"والثانیـــة  بنـــسبة أعلـــى مـــن نـــسبة تطبیـــق أســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة للمرحل
  ".الحدیثة"
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 طـه،; 2011جـودة وآخـرون،(ثـلم الـسابقة الدراسـات العدیـد مـن إلیـه توصـلتمـع ما  وهـذه النتیجـة تتفـق
;Xiao,et.al.20072010(دراسةهإلی توصلتما عالنتیجة م هذه تعارضت،بینما )Nichols,2006.(    

  )25(جدول رقم 
 نسبة تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة وأسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة
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 0.000 6.921 72.43 0.701 3.62   التقلیدیة اإلداریةةأسالیب المحاسب 1
 0.061 1.909 63.63 0.743 3.18  الحدیثة اإلداریةةأسالیب المحاسب  2

 0.000 4.746 67.66 0.631 3.38   المستخدمةاألسالیبجمیع  
  2.0تساوي " 60" و درجة حریة " 0.05"   الجدولیة عند مستوى داللة tقیمة 

  

  :إختبار فرضیات الدراسة 3.2.2
 :الفرضیة الرئیسیة األولى -

 رأســـالیببـــین عوامــل البیئـــة الخارجیــة وتطوی ≥0.05α عنـــد مــستوى ذات داللـــة إحــصائیةةتوجدعالقــ " 
 وتتفــرع مــن هــذه الفرضــیة ".المحاســبة اإلداریــة فــي الــشركات الــصناعیة المدرجــة فــي بورصــة فلــسطین 

  :الفرعیة اآلتیة فرضیاتال
المنافسة في  بین ≥0.05α عند مستوىتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة :الفرضیة الفرعیة األولى -

 ". المحاسبة اإلداریةأسالیببیئة األعمال وتطویر
 عنـــد مـــستوى داللـــة  المحاســـبة اإلداریـــةأســـالیبإلیجـــاد العالقـــة بـــین المنافـــسة فـــي بیئـــة األعمـــال وتطویر

  : تم استخدام اختبار بیرسون≥0.05αإحصائیة 
 المحاسـبة اإلداریــة أســالیبأن القیمــة اإلحتمالیـة للعالقــة بـین المنافــسة وتطـویر ) 26(ُحیـث یبــین الجـدول

علـــى مــــستوى كــــل مجموعـــة مــــن مجموعــــات ممارســـات وأســــالیب المحاســــبة اإلداریـــة أقــــل مــــن مــــستوى 
، وهــذا 0.250 الجدولیــة والتــي تــساوي  rكبــر مــن قیمــة المحــسوبة أr، كمــا أن قیمــة α=05.0داللــة

المحاســبة اإلداریــة المتعلقــة أســالیب  حــصائیة بــین المنافــسة وتطــویریــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إ
  .بكل ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلداریة

 المحاســبة الیبأســ لیــة للعالقــة بــین المنافــسة وتطــویرأن القیمــة اإلحتما) 26(ُوبــصفة عامــة یبــین الجــدول
وهـــي اقـــل مـــن " 0.004"اإلداریــة علـــى مـــستوى إجمـــالي ممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة تـــساوي 

 الجدولیـة rوهـي أكبـر مـن قیمـة " 0.365" المحسوبة  تـساويr، كما أن قیمة α=05.0مستوى داللة 
 أسـالیبفـسة فـي بیئـة األعمـال وتطویرالمنا علـى وجـود عالقـة طردیـة بـین ذا یدلوه،0.250والتي تساوي
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 لــه، وممــا یــدلل علــى أن التغیــر فــي المنافــسة ≥0.05α عنــد مــستوى داللــة إحــصائیةالمحاســبة اإلداریــة
 وبالتــالي فــإن ،تـأثیر معنــوي موجــب علــى التغیــر فــي مــدى تطبیـق ممارســات وأســالیب المحاســبة اإلداریــة

 ى الفرعیـة األولـبة اإلداریة،لـذلك یـتم قبـول الفرضـیةالمحاسـأسـالیب ادة المنافسة سوف تؤدي إلـى تطویرزی
 ذلــك إلــى أن زیــادة المنافــسة إنعكــست علــى زیــادة ةوتعزوالباحثــ .المتفرعــة مــن الفرضــیة الرئیــسیة األولــى

 وبالتـالي الـسوق، التهدید بفقـد نـصیب مـنو الجودة والمنافسة من خالل تحسینضغوط المنافسة السعریة 
 ،لــذلك یتحــتمتهدید أي علــى التغلــبولمحاســبة اإلداریــة لمواجهــة تلــك الــضغوط زیــادة الحاجــة لمعلومــات ا

 ُیحــسن مــن  بمــالتــدعیم القــدرة التنافــسیةالالزمــة   المعلومــاتاإلداریــة لكــي تــوفرالمحاســبة أســالیب تطویر
  .  أصبح لألفضلالبقاءفي ظل أن  حلبة المنافسة فياإلستمرار  ثم  وربحیتها،ومنةكفاءة الشرك

 Islam&Hu,2012; Basheik)تیجة تتفق مع ما توصلت إلیه العدید من الدراسـات الـسابقة مثـلوهذه الن
&Abed Maksoud,2008;Nichols,2006;Haldma&laats,2002;Blake et. al.,2000;Re-

Smith,2000;Hayes,1977&id.(    
  )26(جدول رقم 

  حاسبة اإلداریة المأسالیب المنافسة في بیئة األعمال وتطویرمعامل االرتباط بین 

  اإلحصاءات  المحور
ممارسات 
وأسالیب 
 التخطیط

ممارسات 
وأسالیب 
قیاس 
 التكالیف

ممارسات 
وأسالیب 
  تقییم 
 األداء

ممارسات 
  وأسالیب

 توفیرمعلومات
 القراراتالتخاذ

ممارسات 
  وأسالیب
  التحلیل

  االستراتیجي

إجمالي 
ممارسات 
وأسالیب 
المحاسبة 
  اإلداریة

معامل 
  االرتباط

0.394 0.365 0.327 0.383 0.557 0.365 

القیمة 
  االحتمالیة

0.002 0.004 0.010 0.002 0.000 0.004 
  المنافسة 

  ة األعمالفي بیئ

 61 61 61 61 61 61  حجم العینة
  0.250یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 59"  الجدولیة عند درجة حریة r   قیمة 

بـــین عـــدم التأكـــد  ≥0.05α عنـــد مـــستوىذات داللـــة إحـــصائیةتوجـــد عالقـــة  :الفرضــیة الفرعیـــة الثانیـــة -
 ".المحاسبة اإلداریةأسالیب  البیئي وتطویر

 عنــد مــستوى داللــة إحــصائیة المحاســبة اإلداریــةأســالیب  إلیجــاد العالقــة بــین عــدم التأكــد البیئــي وتطــویر
0.05α≤تم استخدام اختبار بیرسون :  

 المحاســبة أســالیبعــدم التأكــد البیئــي وتطویر ة للعالقــة بــینن القیمــة اإلحتمالیــأ) 27(ُحیــث یبــین الجــدول
اإلداریة على مستوى كل مجموعة من مجموعات ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلداریـة أقـل مـن مـستوى 

، وهــذا 0.250 الجدولیــة والتــي تــساوي  r المحــسوبة أكبــر مــن قیمــةr، كمــا أن قیمــة α=05.0داللــة
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 المحاســبة اإلداریــة أســالیبقــة ذات داللــة إحــصائیة بــین عــدم التأكــد البیئــي وتطویریــدل علــى وجــود عال
  .المتعلقة بكل ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلداریة

  أســالیبالبیئــي وتطــویر التأكــد عــدم قــة بــینأن القیمــة اإلحتمالیــة للعال )27(ُوبــصفة عامــة یبــین الجــدول
وهـي اقـل "0.000"ات وأسـالیب المحاسـبة اإلداریـة تـساويالمحاسبة اإلداریة على مـستوى إجمـالي ممارسـ

 rوهـــي أكبــــر مـــن قیمــــة " 0.438" المحــــسوبة  تـــساويr، كمـــا أن قیمـــة α=05.0مـــن مـــستوى داللــــة
،وهـــذا یـــدل علـــى وجـــود عالقـــة طردیـــة بـــین عـــدم التأكـــد البیئـــي وتطـــویر 0.250الجدولیـــة والتـــي تـــساوي

عـــدم ،وممـــا یـــدلل علـــى أن التغیرفـــي ≥0.05α مـــستوى داللـــة إحـــصائیة عنـــد المحاســـبة اإلداریـــةأســـالیب
المحاســــبة  التغیــــر فــــي مــــدى تطبیــــق ممارســــات وأســــالیب  تــــأثیر معنــــوي موجــــب علــــى لــــهالتأكـــد البیئــــي

لذلك یـتم ،المحاسـبةاإلداریةأسـالیب ؤدي إلـى تطویریـسـوف  التأكـد البیئـي عـدمفـإن زیـادة  وبالتالي،اإلداریة
زیــادة عــدم  بــأن ذلــك ة وتعــزو الباحثــ.المتفرعــة مــن الفرضــیة الرئیــسیة األولــىةالثانیةالفرعیالفرضــیة  قبــول

 ظـــل ظــروف بیئیـــة غیـــر مـــستقرة یــصعب فیهـــا التنبـــؤ بتـــصرفات فـــي تجعـــل الــشركة تعمـــل البیئـــيالتأكــد 
ـــــسوقالمنافـــــسین ـــــب ال ـــــات و - وبطل ـــــرات  و الخـــــامدوبأســـــعار المـــــوا -تفـــــضیالت العمـــــالءبطلب  فـــــيالتغی

، وبالتــالي زیــادة الحاجــة للمعلومــات ذات نطــاق واســع وأكثــر شــمولیة مــن تلــك التــي قــوانینالتــشریعات وال
 أســـالیب، ممـــا یتحـــتم تطـــویر صـــعوبة التنبـــؤ علـــى للتغلـــبتقـــدمها أســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة التقلیدیـــة 

بـؤ ممـا المحاسبة اإلداریة حتى توفر المعلومات الالزمة لمواجهه ظروف عدم التأكد البیئـي وصـعوبة التن
  . یسهم في تحسن أداء الشركة

 – Islam&Hu,2012;Abed)الدراسـات الـسابقة مثـل وهذه النتیجـة تتفـق مـع مـا توصـلت إلیـه العدیـد مـن
 ;Kader&Luther,2008;Nichols,2006;Haldma&laats,2002;Blake et. al.,2000الفـــضل

7197;Hayes,1997،.(  
  )27(جدول رقم 

   المحاسبة اإلداریة أسالیبأكد البیئي وتطویر معامل االرتباط بین عدم الت

  اإلحصاءات  المحور
ممارسات 
وأسالیب 
 التخطیط

ممارسات 
وأسالیب 
قیاس 
 التكالیف

ممارسات 
وأسالیب 
  تقییم 
 األداء

ممارسات 
  وأسالیب

 توفیرمعلومات
 القراراتالتخاذ

ممارسات 
  وأسالیب
  التحلیل

  االستراتیجي

إجمالي 
ممارسات 
وأسالیب 
ة المحاسب
  اإلداریة

معامل 
 0.438 0.782 0.663 0.766 0.413 0.383  االرتباط

القیمة 
  عدم التأكد البیئي 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002  االحتمالیة

 61 61 61 61 61 61  حجم العینة
  0.250یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 59"  الجدولیة عند درجة حریة r  قیمة   
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  : یة األولىالفرضیة الرئیس -
 أســالیب ین عوامــل البیئــة الخارجیــة وتطــویر بــ≥0.05αتوجدعالقــة ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى" 

  ". المحاسبة اإلداریة في الشركات الصناعیة المدرجة في بورصة فلسطین 
 المحاســبة اإلداریــة فــي الــشركات الــصناعیة أســالیبین عوامــل البیئــة الخارجیــة وتطویرإلیجــاد العالقــة بــ

  : تم استخدام اختبار بیرسون≥0.05αعند مستوى داللة إحصائیة المدرجة في بورصة فلسطین 
  أســـالیبأن القیمـــة اإلحتمالیـــة للعالقـــة بـــین عوامـــل البیئـــة الخارجیـــة وتطـــویر) 28(ُحیـــث یبـــین الجـــدول

 كــل مجموعـة مــن مجموعــات ممارسـات وأســالیب المحاســبة - تفــصیلي-المحاسـبة اإلداریــة علــى مـستوى
 الجدولیـة والتــي r المحـسوبة أكبـر مـن قیمـة r، كمـا أن قیمـة α=05.0داریـة أقـل مـن مـستوى داللـةاإل

، وهذا یدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة إحـصائیة بـین عوامـل البیئـة الخارجیـة وتطـویر 0.250تساوي 
  .داریة المحاسبة اإلداریة المتعلقة بكل ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلأسالیب

 عوامـــل البیئــــة الخارجیـــة وتطــــویر ن القیمـــة اإلحتمالیــــة للعالقـــة بــــینأ)28(ُوبـــصفة عامــــة یبـــین الجــــدول
" 0.000" المحاسبة اإلداریة على مـستوى إجمـالي ممارسـات وأسـالیب المحاسـبة اإلداریـة تـساوي أسالیب

وهــي أكبــر مــن " 0.782" تــساوي المحــسوبة r، كمــا أن قیمــة α=05.0وهــي أقــل مــن مــستوى داللــة 
 ، وهـذا یـدل علـى وجـود عالقـة طردیـة بـین عوامـل البیئـة الخارجیـة0.250 الجدولیـة والتـي تـساويrقیمـة 

، وممـا یـدلل علــى ≥0.05α عنــد مـستوى داللـة إحــصائیة المحاسـبة اإلداریـةأســالیب  وتطـویربـشكل عـام
عنــوي موجـب علــى التغیـر فــي مـدى تطبیــق لــه تـأثیر م  بــشكل عـامعوامـل البیئــة الخارجیـةأن التغیـر فــي 

ســـوف  بـــشكل عـــام عوامـــل البیئـــة الخارجیـــةممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة، وبالتـــالي فـــإن زیـــادة 
   . المحاسبة اإلداریة، لذلك یتم قبول الفرضیة الرئیسیة األولى  أسالیبتؤدي إلى تطویر

  )28(جدول رقم 
    المحاسبة اإلداریة أسالیبجیة وتطویر عوامل البیئة الخارمعامل االرتباط بین

  اإلحصاءات  المحور
ممارسات 
وأسالیب 
 التخطیط

ممارسات 
وأسالیب 
قیاس 
 التكالیف

ممارسات 
وأسالیب 
  تقییم 
 األداء

ممارسات 
  وأسالیب

 معلوماتتوفیر
 القراراتالتخاذ

ممارسات 
  وأسالیب
  التحلیل

  االستراتیجي

إجمالي 
ممارسات 
وأسالیب 
المحاسبة 

  ریةاإلدا
معامل 
  االرتباط

0.766 0.557 0.702 0.894 0.870 0.782 

القیمة 
  االحتمالیة

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
عوامل البیئة 

  الخارجیة

 61 61 61 61 61 61  حجم العینة
  0.250یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 59" الجدولیة عند درجة حریة r      قیمة
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 : الثانیة الفرضیة الرئیسیة -
 أســـالیبین عوامـــل البیئـــة الداخلیـــة وتطویر بـــ≥0.05α عنـــد مـــستوى ذات داللـــة إحـــصائیةةتوجدعالقـــ " 

 وتتفـــرع مـــن هـــذه الفرضـــیة".المحاســبة اإلداریـــة فـــي الـــشركات الـــصناعیة المدرجـــة فــي بورصـــة فلـــسطین 
  :الفرعیة اآلتیة الفرضیات

تكنولوجیا  بین ≥0.05α عند مستوىصائیةعالقة ذات داللة إح توجد ":الفرضیة الفرعیة األولى -
 ". المحاسبة اإلداریة وتطویرأسالیب الحدیثةالتصنیع

عنــد مــستوى داللــة  المحاســبة اإلداریــةأســالیب   وتطــویر الحدیثــةتكنولوجیــا التــصنیع إلیجــاد العالقــة بــین
  :ختبار بیرسونإستخدام إ تم ≥0.05αإحصائیة 

أســـالیب  وتطویر الحدیثــةتكنولوجیـــا التــصنیع الیــة للعالقــة بــینأن القیمـــة اإلحتم) 29(ُحیــث یبــین الجــدول
  المحاســـبة اإلداریـــة علـــى مـــستوى كـــل مجموعـــة مـــن مجموعـــات ممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة

 المحــسوبة r كمــا أن قیمــة α=05.0أقــل مــن مــستوى داللــة )ماعــدا ممارســات وأســالیب تقیــیم األداء(
 ، وهـذا یـدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة إحـصائیة بـین0.250الجدولیة والتي تساوي   rأكبر من قیمة

المحاسـبة اإلداریـة المتعلقـة بكـل ممارسـات وأسـالیب المحاسـبة أسـالیب  وتطویر الحدیثـةتكنولوجیا التصنیع
  . ماعدا ممارسات وأسالیب تقییم األداءاإلداریة

كنولوجیــا التــصنیع الحدیثــة حتمالیــة للعالقــة بــین تأن القیمــة اإل) 29(ُوبـصفة عامــة یبــین الجــدول  
المحاســـبة اإلداریـــة علـــى مـــستوى إجمـــالي ممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة تـــساوي أســـالیب وتطویر

وهــي " 0.501" المحــسوبة  تــساويrكمــا أن قیمــة  ،α=05.0وهــي اقــل مــن مــستوى داللــة " 0.000"
كنولوجیـــا ، وهــذا یــدل علـــى وجــود عالقــة طردیـــة بــین ت0.250لتــي تـــساوي الجدولیــة واrأكبــر مــن قیمـــة 

، وممــا یــدلل ≥0.05αعنــد مــستوى داللــة إحــصائیة المحاســبة اإلداریــة أســالیبالتــصنیع الحدیثــة وتطویر
على أن التغیر في مدى إستخدام أسالیب ونظم تصنیع الحدیثة له تأثیر معنـوي موجـب علـى التغیـر فـي 

ــإن زیــادة إســتخدام أســالیب ونظــم تــمــدى تطبیــق ممارســات و صنیع أســالیب المحاســبة اإلداریــة،وبالتالي ف
األولــــى  المحاســــبة اإلداریة،لـــذلك یــــتم قبــــول الفرضــــیة الفرعیــــة أســــالیبالحدیثـــة ســــوف تــــؤدي إلــــى تطویر

إسـتخدام أسـالیب ونظـم التـصنیع  ذلك إلى أن زیادة ةالباحث وتعزو .المتفرعة من الفرضیة الرئیسیة الثانیة
لحدیثـة یترتــب علیـه منــافع مثـل اإللتــزام بمتطلبـات الجــودة وتخفـیض مــستویات المخـزون وتخفــیض زمــن ا

 الجدیــدة وزیــادة دقــة التــسلیم وزیــادة مرونــة التــصنیع، وبالتــالي زیــادة الحاجــة للمعلومــات تتقــدیم المنتجــا
ًتقلیدیـة نظـرا ألن تلـك ذات نطاق واسع وأكثـر شـمولیة مـن تلـك التـي تقـدمها أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة ال

تغذیـــة عكـــسیة عـــن الجوانــــب  القـــرارات ألنهـــا تــــوفر إتخـــاذالمعلومـــات یـــستخدمها مـــدیري الـــشركات فــــي 
كمــا أن المعلومــات التــي توفرهــا .التكلفــة واإلنتــاج والمخــزون والمبیعــات والنــصیب الــسوقي التــشغیلیة مثــل

رة األجـل وعلــى مقــاییس األداء المالیــة فقــط  المحاســبة اإلداریــة التقلیدیــة تركـز علــى األربــاح قــصیأسـالیب
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التــــي توفرهــــا - مثــــل الجــــودة والمرونــــة واإلبتكــــار–وبالتــــالي فهــــي قاصــــرة فــــي أخــــذ المنــــافع اإلســــتراتیجیة
فـــي تكنولوجیـــا التـــصنیع  تكنولوجیـــا التـــصنیع الحدیثـــة فـــي الحـــسبان عنـــد تقیـــیم األداء وتقیـــیم اإلســـتثمار

ـــم تـــستطع المحاســـبة اإلداریـــةهـــذا یعنـــي أن أســـالیب .المـــالي عنهـــا الحدیثـــة لـــصعوبة التعبیـــر  التقلیدیـــة ل
توفیرمعلومــات مالئمــة لحـــل المــشاكل ولتقیـــیم األداء وتقیــیم اإلســـتثمار فــي تكنولوجیـــا التــصنیع الحدیثـــة، 

المحاسبة اإلداریة حتى تواكب التطورات التي حـدثت فـي أسـالیب ونظـم  تطویرأسالیب منلذلك كان البد 
  .ة ولكي یؤتى هذا التطویر ثماره ویتحسن أداء الشركةالتصنیع الحدیث

ــــــالدراس إلیه العدید من ق مع ماتوصلتـة تتفـــــــالنتیج ذهـــوه  ;Islam&Hu,2012)  طـــهة مثلــــــالسابق اتـــــ
;Abed-Kader&Luther,2008;Basheik&Abed Maksoud,2008;Haldma&laats,2010،  

2002;Reid&Smith,2000.(  
  )29(جدول رقم 

    المحاسبة اإلداریةأسالیب وتطویر  الحدیثة تكنولوجیا التصنیعمعامل االرتباط بین

  اإلحصاءات  المحور
ممارسات 
وأسالیب 
 التخطیط

ممارسات 
وأسالیب 
قیاس 
 التكالیف

ممارسات 
وأسالیب 
  تقییم 
 األداء

ممارسات 
  وأسالیب

توفیرمعلومات 
 التخاذالقرارات

ممارسات 
  وأسالیب

 لتحلیل ا
  الستراتیجيا

إجمالي 
ممارسات 
وأسالیب 
المحاسبة 
  اإلداریة

معامل 
  االرتباط

0.395 0.312 0.211 0.448 0.536 0.501 

القیمة 
  االحتمالیة

0.002 0.014 0.102 0.000 0.000 0.000 
 تكنولوجیا التصنیع

  الحدیثة 

 61 61 61 61 61 61  حجم العینة
  0.250یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 59" ریة  الجدولیة عند درجة حr   قیمة 

إســتراتیجیات   بــین≥0.05αمــستوى عنــد إحــصائیة ذات داللــة عالقــة توجــد :الفرضــیة الفرعیــة الثانیــة -
 ". المحاسبة اإلداریةر أسالیباألعمال وتطوی
ــــین إســــتراتیجیات األعمــــال وتطــــویرإلیجــــاد العالقــــة ــــة أســــالیب  ب ــــةالمحاســــبة اإلداری ــــد مــــستوى دالل   عن

  : تم استخدام اختبار بیرسون≥0.05αإحصائیة 
  أســــالیب بــــین إســــتراتیجیات األعمــــال وتطــــویرأن القیمــــة اإلحتمالیــــة للعالقــــة) 30(ُحیــــث یبــــین الجــــدول

المحاسبة اإلداریـة علـى مـستوى كـل مجموعـة مـن مجموعـات ممارسـات وأسـالیب المحاسـبة اإلداریـة أقـل 
 الجدولیـــة والتـــي تـــساوي  r المحـــسوبة أكبـــر مـــن قیمـــةrمـــا أن قیمـــة ، كα=05.0مــن مـــستوى داللـــة

  أســالیب، وهـذا یـدل علـى وجـود عالقـة ذات داللــة إحـصائیة بـین إسـتراتیجیات األعمـال وتطـویر0.250
  .المحاسبة اإلداریة المتعلقة بكل ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلداریة

ــــین الجــــدول   ــــین إســــتراتیجیات األعمــــال الیــــة للعالقــــةأن القیمــــة اإلحتم) 30(ُوبــــصفة عامــــة یب  ب
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 المحاســـبة اإلداریـــة علـــى مـــستوى إجمـــالي ممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة تـــساوي أســـالیبوتطویر
وهـي أكبـر " 0.894" المحـسوبة تـساويr،كمـا أن قیمـة α=05.0 مـن مـستوى داللـةوهي أقل"0.000"

عالقـــة طردیـــة بـــین إســـتراتیجیات  علـــى وجـــود لوهـــذا یـــد ،0.250تـــساويوالتـــي الجدولیـــة r مـــن قیمـــة 
 أن تطبیــق مراعـاه ،مــع≥0.05αمــستوى داللـة إحـصائیة عنـد اإلداریـة  المحاســبةأسـالیباألعمـال وتطویر
 ممارســـات وأســـالیب المحاســــبة علـــى زیــــادة تطبیـــق معنـــوي قـــوي تــــأثیر  لهـــا المنتجـــاتإســـتراتیجیة تمیـــز

یجیة قیــــادة التكلفــــة لــــیس لهــــا تــــأثیر معنــــوي علــــى زیــــادة تطبیــــق إســــتراتق  أن تطبیــــ حــــین فــــي اإلداریــــة،
 إلســـــتراتیجیة تنافـــــسیة وبـــــصفة خاصـــــة ة المنـــــشأ أي أن إتبـــــاع. اإلداریـــــةممارســــات وأســـــالیب المحاســـــبة

الفرعیـة  الفرضـیة المحاسـبة اإلداریة،لـذلك یـتم قبـولأسـالیب إستراتیجیة تمیز المنتجات یؤدي إلـى تطـویر 
ــــ المتفرعــــة مــــن ةالثانیــــ ــــ  وتعــــزو.ةالفرضــــیة الرئیــــسیة الثانی ــــك إلــــى أنةالباحث ــــشركات التــــي تطبــــق  ذل  ال

 تمیـــز المنتجـــات تـــسعى لتقـــدیم منتجـــات جدیـــدة ومبتكـــرة تفـــي بإحتیاجـــات وبطلبـــات العمـــالء، إســـتراتیجیة
لذلك فهـي تقـوم بمتابعـة عـدد كبیـر مـن المتغیـرات واألحـداث البیئیـة حتـى تـتمكن مـن اإلسـتجابة الـسریعة 

 فـي طلبــات ورغبـات العمــالء، وبالتـالي یحتــاج مـدیري تلــك الـشركات للمعلومــات ذات نطـاق واســع للتغیـر
 ریــة التقلیدیــة، وذلــك یتطلــب تطــویر أســالیبوأكثــر شــمولیة مــن تلــك التــي تقــدمها أســالیب المحاســبة اإلدا

 وتحقیــق المحاســبة اإلداریــة حتــى تــستطیع أن تــوفر تلــك المعلومــات ممــا یــؤدي إلــى نجــاح اإلســتراتیجیة
المزایا التنافسیة وبالتـالي یتحـسن أداء الـشركة،لكن الـشركات التـي تطبـق إسـتراتیجیة قیـادة التكلفـة تتعامـل 

 الكفـــاءة علـــى حـــساب اإلبتكار،وبالتـــالي الیحتـــاج ىمـــع عـــدد محـــدود مـــن المنتجـــات النمطیـــة وتركـــز علـــ
 أسـالیب الـشركات الـدافع لتطـویریكـون لتلـك واسع لذلك الالنطاق المدیري تلك الشركات للمعلومات ذات 

  .المحاسبة اإلداریة
 Abed-Kader&Luther,2008)مثل السابقة الدراسات من العدید إلیه مع ماتوصلت تتفق لنتیجة اوهذه

;Reid&Smith,20002004،العطاس .(;Cadeza&Guilding,2008; 
  )30(جدول رقم 

  المحاسبة اإلداریة  أسالیبمعامل االرتباط بین استراتیجیات األعمال وتطویر 

  اإلحصاءات  المحور
ممارسات 
وأسالیب 
 التخطیط

ممارسات 
وأسالیب 
قیاس 
 التكالیف

ممارسات 
وأسالیب 
  تقییم 
 األداء

ممارسات 
  وأسالیب

توفیرمعلومات 
 التخاذالقرارات

ممارسات 
  وأسالیب
  التحلیل

  الستراتیجيا

إجمالي 
ممارسات 
وأسالیب 
المحاسبة 
  اإلداریة

معامل 
  االرتباط

0.302 0.766 0.365 0.438 0.768 0.894 

القیمة 
  االحتمالیة

0.018 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 
استراتیجیات 

  ألعمال ا

 61 61 61 61 61 61  حجم العینة
  0.250یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 59"  الجدولیة عند درجة حریة r قیمة 
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التنظیمي  الهیكل  بین≥0.05αاللة إحصائیة عند مستوىتوجدعالقة ذات د":الفرضیة الفرعیة الثالثة -
 ".المحاسبة اإلداریة أسالیبرللشركة وتطوی

عنـــد مـــستوى داللـــة المحاســـبة اإلداریـــة  أســـالیب إلیجـــاد العالقـــة بـــین الهیكـــل التنظیمـــي للـــشركة وتطـــویر
  : تم إستخدام إختبار بیرسون≥0.05αإحصائیة 

أســـالیب ن الهیكـــل التنظیمـــي للـــشركة وتطویرتمالیـــة للعالقـــة بـــیاإلح أن القیمـــة) 31( ُحیـــث یبـــین الجـــدول
أقـل المحاسبة اإلداریـة علـى مـستوى كـل مجموعـة مـن مجموعـات ممارسـات وأسـالیب المحاسـبة اإلداریـة 

 الجدولیــــة والتــــي تــــساوي r مــــن قیمــــةأكبــــر المحــــسوبة r،كمــــا أن قیمــــة α=05.0مــــن مــــستوى داللــــة
ـــة إحـــصائیة بـــین الهیكـــل التنظیمـــي للـــشركة وتطـــویر ، وهـــذا یـــدل علـــى0.250  وجـــود عالقـــة ذات دالل
  . المحاسبة اإلداریة المتعلقة بكل ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلداریةأسالیب

التنظیمــي للـــشركة  أن القیمــة اإلحتمالیـــة للعالقــة بــین الهیكـــل )31(ُوبــصفة عامــة یبـــین الجــدول  
ى مــستوى إجمــالي ممارســات وأســالیب المحاســبة اإلداریــة تــساوي علــ اإلداریــة  المحاســبةأســالیبوتطــویر 

 وهــي" 0.301" المحــسوبة تــساويrكمــا أن قیمــة  ،α=05.0أقــل مــن مــستوى داللــة   وهــي"0.018"
 وجودعالقـــة طردیـــة بـــین الهیكـــل وهـــذا یـــدل علـــى ،0.250 الجدولیـــة والتـــي تـــساوي rمـــن قیمـــة كبـــرأ

وممــا یــدلل  ،≥0.05αعنــد مــستوى داللــة إحــصائیةالمحاســبة اإلداریــة الیب أســالتنظیمــي للــشركة وتطویر
فـي مــدى  تفــویض سـلطة إتخــاذ القـرارات لـه تــأثیر معنـوي موجــب علـى التغیــر  مـدىأن التغیـر فــي  علـى

 فــــإن زیــــادة تفــــویض ســــلطة إتخــــاذ القــــرارات أي تطبیــــق ممارســــات وأســــالیب المحاســــبة اإلداریــــة،وبالتالي
الفرضـــیة قبـــول المحاســـبة اإلداریة،لــذلك یـــتم  كزیـــة ســوف یـــؤدي إلـــى تطــویر أســـالیبو الالمراإلتجــاه نحـــ

 -نـة فـي حالـة الالمركزیـة ذلـك إلـى أةوتعزو الباحثـ . المتفرعة من الفرضیة الرئیسیة الثانیةالثالثةالفرعیة 
سؤولة  تكــون إدارة الـشركات هــي المــ-ستویات التنظیمیــة المختلفـةمــتفـویض ســلطة إتخـاذ القــرارات عبـر ال

ومحاسـبتها مـن قبـل الهیئـة العامـة للمـساهمین، وقـد  ٕعن التخطیط والرقابة واتخاذ القـرارات ویـتم مـساءلتها
صاحب ذلك عملیة تفـویض الـسلطات لمـدیري اإلدارات المختلفـة، وحیـث أن هـؤالء المـدیرین الالمركـزین 

ت التـــي تمكـــنهم مـــن أداء یواجهـــون بمـــشاكل وقـــرارات متنوعـــة لـــذلك فهـــم یحتـــاجون للمزیـــد مـــن المعلومـــا
المنـشأة،لذلك فـإن اإلتجـاه نحـو الالمركزیـة یجـب أن  ٕوظائفهم واتخاذ قرارات سلیمة تسهم فـي تحـسن أداء

ــــادة فــــي تطبیــــق أســــالیب المحاســــبة اإلداریــــة حتــــى تــــستطیع أن تفــــي بإحتیاجــــات المــــدیرین  یــــصاحبه زی
هم بكفــاءة وفعالیــة ممــا یــؤدي إلــى تحــسن الالمركــزیین للمعلومــات المتنوعــة والتــي تمكــنهم مــن أداء أعمــال

  .  أداء الشركة
 Abed-kader&luther,2008) مثل السابقة اتــــالدراس من العدید إلیه مع ماتوصلت تتفق ةــالنتیج وهذه

 ;Haldma&laats,2002;Reid&Smith,2000; Hayes,1977،2004العطاس(; .  
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  )31(جدول رقم 
    المحاسبة اإلداریةأسالیبیمي للشركة وتطویر  الهیكل التنظمعامل االرتباط بین

  اإلحصاءات  المحور
ممارسات 
وأسالیب 
 التخطیط

ممارسات 
وأسالیب 
قیاس 
 التكالیف

ممارسات 
وأسالیب 
  تقییم 
 األداء

ممارسات 
  وأسالیب

توفیرمعلومات 
 التخاذالقرارات

ممارسات 
  وأسالیب
  التحلیل

  الستراتیجيا

إجمالي 
ممارسات 
وأسالیب 
ة المحاسب
  اإلداریة

معامل 
  االرتباط

0.702 0.894 0.870 0.290 0.263 0.301 

القیمة 
  االحتمالیة

0.000 0.000 0.000 0.023 0.040 0.018 
الهیكل التنظیمي 

  للشركة

 61 61 61 61 61 61  حجم العینة
  0.250یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 59"  الجدولیة عند درجة حریة r قیمة 

 بـین حجـم الــشركة ≥0.05αتوجــد عالقـة ذات داللـة إحـصائیة عنــد مـستوى: "یـة الرابعـةالفرضـیة الفرع -
 ". المحاسبة اإلداریة أسالیبوتطویر
ــــشركة وتطویرإلیجــــا ــــد مــــستوى داللــــة إحــــصائیة  المحاســــبة اإلداریــــة أســــالیبد العالقــــة بــــین حجــــم ال عن
0.05α≤تم إستخدام إختبار بیرسون :  

ــــأن القیمــــة ) 32(ُحیــــث یبــــین الجــــدول ــــشركة وتطویراإلحتمالی المحاســــبة أســــالیب ة للعالقــــة بــــین حجــــم ال
مـــن  اإلداریـــة علـــى مـــستوى كـــل مجموعـــة مـــن مجموعـــات ممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة أكبـــر

، 0.250 الجدولیـة والتـي تـساوي  r المحـسوبة أقـل مـن قیمـةr، كمـا أن قیمـة α=05.0مـستوى داللـة
المحاســـبة أســـالیب ة إحـــصائیة بـــین حجـــم الـــشركة وتطویرجـــود عالقـــة ذات داللـــوهـــذا یـــدل علـــى عـــدم و

  .المحاسبة اإلداریة یة المتعلقة بكل ممارسات وأسالیباإلدار
ً معبــرا عنــه -اإلحتمالیــة للعالقــة بــین حجــم الــشركة  أن القیمــة)32(الجــدول ُوبــصفة عامــة یبــین  

 -متوسط قیمـة إجمـالى أصـول الـشركة للـشركة،یة في الشركة،متوسط قیمـة المبیعـات الـسنونعدد العاملیب
المحاســـبة اإلداریـــة علـــى مـــستوى إجمـــالي ممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة تـــساوي أســـالیب وتطویر

ـــة "0.898،0.314،0.940"  r، كمـــا أن قیمـــة α=05.0علـــى التـــوالي وهـــي أكبـــر مـــن مـــستوى دالل
 دولیـــة والتـــيالج r ًالتــوالي أیـــضا وهـــي أقـــل مــن قیمـــة لـــىع"0.017،0.135،0.010"المحــسوبة تـــساوي

المحاســـبة أســـالیب قـــة طردیـــة بـــین حجـــم الـــشركة وتطویرعـــدم وجودعال علـــى ،وهـــذا یـــدل0.250تـــساوي
  لـیس لـه تـأثیرحجم الـشركةفي التغیر على أن ومما یدلل ،≥0.05αعند مستوى داللة إحصائیة اإلداریة
  حجــــمتغیـــر  المحاســــبة اإلداریـــة،وبالتالي فــــإنت وأســـالیبممارســـا مـــدى تطبیــــق یرفــــيالتغ علـــى معنـــوي
المحاسبة اإلداریة،لذلك یتم رفض الفرضیة الفرعیـة الرابعـة المتفرعـة مـن الیؤدي إلى تطویر نظم الشركة 
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 المحاســــبة أســــالیبتطویر إلــــى الــــشركات تــــسعى أن حثــــة ذلــــك إلــــىالبا وتعــــزو.الفرضـــیة الرئیــــسیة الثانیــــة
    ، حجم الشركةعن ها العدید من المنافع وبغض النظرالمعاصرة وبما یحقق ل داریة وفق المستجداتاإل

  .   األسالیبلشركات بشأن ضرورة اإلهتمام بتلكا في المسئولین إرتفاع درجة وعي على ذلك ویدل
   -Islam&Hu,2012;Abed)   السابقة مثل اتــــالدراس إلیه العدید من ة تتفق مع ماتوصلتــالنتیج وهذه

kader&luther,2008;Cadeza&Guilding,2008; 2005جادو، ; 2004العطاس، ; 1997الفضل، ;  
Hayes,1977(الـسابقة مثـل اتـــــالدراس العدید مـن إلیه مع ماتوصلت ةــــــــالنتیج هذهتعارضت  ،بینما)       ،طـه

2010;Xiao et. al.,2007; Nichols,2006;Haldma&laats,2002 .(  
  )32(جدول رقم 

  المحاسبة اإلداریة أسالیب رتباط بین حجم الشركة وتطویر معامل اال
  

  اإلحصاءات  المحور
ممارسات 
وأسالیب 
 التخطیط

ممارسات 
وأسالیب 
قیاس 
 التكالیف

ممارسات 
وأسالیب 
  تقییم 
 األداء

ممارسات 
  وأسالیب

توفیرمعلومات 
 التخاذالقرارات

ممارسات 
  وأسالیب
  التحلیل

  الستراتیجيا

إجمالي 
ممارسات 

لیب وأسا
المحاسبة 
  اإلداریة

معامل 
عدد العاملین  0.017- 0.048- 0.045 0.008- 0.064- 0.054-  االرتباط

القیمة   في الشركة
 0.898 0.717 0.735 0.953 0.628 0.682  االحتمالیة

معامل 
 0.135 0.159 0.213 0.029- 0.026- 0.120  االرتباط

قیمة متوسط 
المبیعات 

القیمة    للشركةالسنویة
 0.314 0.233 0.108 0.828 0.846 0.371  االحتمالیة

معامل 
 0.010 0.011 0.093 0.068- 0.073- 0.025  االرتباط

ركة
لش

م ا
حج

  
متوسط قیمة 
إجمالى أصول 

القیمة   الشركة
 0.940 0.932 0.486 0.611 0.588 0.850  االحتمالیة

  0.250یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 59"  الجدولیة عند درجة حریة r   قیمة 

  : الثانیةالفرضیة الرئیسیة  -
 أســـالیب وتطویرالداخلیـــة بـــین عوامـــل البیئـــة ≥0.05α ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوىةتوجـــد عالقـــ" 

  . "المحاسبة اإلداریة في الشركات الصناعیة المدرجة في بورصة فلسطین
 الــشركات الـــصناعیة ســـبة اإلداریــة فــي المحا أســالیب وتطــویرالداخلیــةعوامــل البیئـــة  إلیجادالعالقــة بــین

  : تم استخدام اختبار بیرسون≥0.05αعند مستوى داللة إحصائیة المدرجة في بورصة فلسطین 
المحاسـبة أسـالیب  وتطویرالداخلیـةأن القیمة اإلحتمالیة للعالقة بین عوامـل البیئـة )33(ُحیث یبین الجدول

عــات ممارســات وأســالیب المحاســبة اإلداریــة  كــل مجموعــة مــن مجمو- تفــصیلي-اإلداریــة علــى مــستوى
 ،كمـــا أنα=05.0أقـــل مـــن مـــستوى داللـــة) ماعــدا ممارســـات وأســـالیب تقیـــیم األداء وقیـــاس التكــالیف(
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 ، وهــذا یــدل علــى وجــود عالقــة ذات0.250 الجدولیــة والتــي تــساوي rأكبــر مــن قیمــة   المحــسوبةrقیمــة 
المحاســـبة اإلداریـــة المتعلقـــة بكـــل ممارســـات أســـالیب وتطویر الداخلیـــةداللـــة إحـــصائیة بـــین عوامـــل البیئـــة 

  . ماعدا ممارسات وأسالیب تقییم األداء وقیاس التكالیفوأسالیب المحاسبة اإلداریة
الداخلیـــة أن القیمـــة اإلحتمالیـــة للعالقـــة بـــین عوامـــل البیئـــة ) 33(ُوبـــصفة عامـــة یبـــین الجـــدول  

ستوى إجمـــالي ممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة تـــساوي وتطـــویر نظـــم المحاســـبة اإلداریـــة علـــى مـــ
وهــي " 0.408" المحــسوبة  تــساويr، كمــا أن قیمــة α=05.0وهــي أقــل مــن مــستوى داللــة " 0.001"

، وهـذا یـدل علـى وجـود عالقـة طردیـة بـین عوامـل البیئـة 0.250 الجدولیـة والتـي تـساويrأكبر مـن قیمـة 
،وممـا یـدلل ≥0.05α عند مستوى داللة إحـصائیةالمحاسبة اإلداریة أسالیب تطویروبشكل عام  الداخلیة

لــه تــأثیر معنــوي موجــب علــى التغیــر فــي مــدى بــشكل عــام  الداخلیــةعوامــل البیئــة علــى أن التغیــر فــي 
 بـــشكل عـــام الداخلیـــةعوامـــل البیئـــة تطبیـــق ممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة، وبالتـــالي فـــإن زیـــادة 

   . الثانیةالمحاسبة اإلداریة،لذلك یتم قبول الفرضیة الرئیسیة  أسالیب إلى تطویر سوف تؤدي
  )33(جدول رقم 

  المحاسبة اإلداریة أسالیب معامل االرتباط بین عوامل البیئة الداخلیة وتطویر 

  اإلحصاءات  المحور
ممارسات 
وأسالیب 
 التخطیط

ممارسات 
وأسالیب 
قیاس 
 التكالیف

ممارسات 
وأسالیب 

  یم تقی
 األداء

ممارسات 
  وأسالیب

توفیرمعلومات 
 التخاذالقرارات

ممارسات 
  وأسالیب
  التحلیل

  الستراتیجيا

إجمالي 
ممارسات 
وأسالیب 
المحاسبة 
  اإلداریة

معامل 
  االرتباط

0.292 0.224 0.176 0.433 0.383 0.408 

القیمة 
  االحتمالیة

0.023 0.083 0.175 0.000 0.002 0.001 
عوامل البیئة 

  الداخلیة

 61 61 61 61 61 61  حجم العینة
  0.250یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 59"  الجدولیة عند درجة حریة r قیمة

  

  المحاسـبة اإلداریــةأسـالیبكـل متغیــر علـى حـدة علـى تطـویر  فـي الجزءالـسابق تـم إختبـار تـأثیر    
ة، ویبـــین الجـــدول رقـــم علـــى مـــستوى كـــل مجموعـــة مـــن مجموعـــات ممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــ

المحاســـبة اإلداریــــة علـــى مـــستوى كــــل  أســـالیب علـــى تطــــویرالـــشرطیة متغیــــرات اللتـــأثیر ملخـــص ) 34(
مجموعة من مجموعات ممارسات وأسالیب المحاسـبة اإلداریـة، وذلـك بهـدف تحدیـد مـدى قبـول أو رفـض 

  .فروض الدراسة على مستوى كل مجموعة من الممارسات واألسالیب على حدة
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   )34( جدول 
   المحاسبة اإلداریة أسالیب على تطویرالشرطیةمتغیرات اللتأثیر  بیان

  مستوى كل مجموعة من مجموعات ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلداریة على
  

  :النتائج التالیة) 34( نستخلص من الجدول رقم  
التخطــــیط المحاســــبة اإلداریـــة المتعلقــــة بممارســـات وأســــالیب  أســـالیب  إلـــى تطــــویرأدتزیـــادة المنافــــسة   -

 أســــالیب التحلیــــلو إلتخــــاذ القــــرارات وكـــذلك ممارســــات تالمعلومــــاتـــوفیر  واألداء وتقیــــیم لفــــةیـــاس التكوق
 -الفرضـــیة الرئیـــسیة األولـــى المتفرعـــة مـــن -األولـــى الفرعیـــة یةالفرضـــ  یـــتم قبـــول، وبالتـــالياإلســـتراتیجى
 .وأسالیب المحاسبة اإلداریة  ممارساتبالنسبة لكل

 المحاســــبة اإلداریـــة المتعلقــــة بممارســـات وأســــالیب أســـالیب إلــــى تطـــویر أدت البیئـــيزیـــادة عـــدم التأكــــد   -
األســالیب ورســات  إلتخــاذ القــرارات وكــذلك المماتتــوفیر المعلومــا واألداء وتقیــیم لفــةیــاس التكالتخطــیط وق

المتفرعــــة مــــن الفرضــــیة -الثانیــــة یة الفرعیــــةلفرضــــا یــــتم قبــــول بالتحلیــــل إلســــتراتیجي، والتــــالي الخاصــــة 
 . بالنسبة لكل ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلداریة-الرئیسیة األولى

ـــــادة   - ـــــةزی ـــــا التـــــصنیع الحدیث ـــــق تكنولوجی ـــــى تطـــــویرأدت تطبی ـــــة المتعلقـــــة  أســـــالیب  إل المحاســـــبة اإلداری
 إلتخـــاذ القـــرارات وكـــذلك الممارســـات توتـــوفیر المعلومـــا لفـــةالتك یـــاسالتخطـــیط وقبممارســـات وأســـالیب 

المحاسـبة اإلداریـة المتعلقـة  أسـالیب اإلستراتیجي، ولكنها لـم تـؤد إلـى تطـویراألسالیب الخاصة بالتحلیل و
المتفرعـــة مـــن الفرضـــیة -األولـــى یة الفرعیـــة یـــتم قبـــول الفرضـــ تقیـــیم األداء،وبالتـــاليبممارســـات وأســـالیب

 تقیـــیم ممارســـات وأســـالیب ماعـــدا  بالنـــسبة لكـــل ممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة-الرئیـــسیة الثانیـــة
 .األداء

  

               
   المتغیر التابع           

  
  

  المتغیرات المستقلة   

  
  

ممارسات 
وأسالیب 
  التخطیط

  

  
  ممارسات
وأسالیب 

  یاسق
  التكلفة

  
  ممارسات
  وأسالیب
  تقییم
  األداء

  
  ممارسات
  وأسالیب
 تتوفیرمعلوما
التخاذ 
  القرارات

  
  ممارسات

أسالیب و
التحلیل 

  االستراتیجي

  مؤثر  مؤثر  مؤثر  مؤثر  مؤثر  المنافسة
  مؤثر  مؤثر  مؤثر  مؤثر  مؤثر  البیئيعدم التأكد 

 ؤثرم مؤثر  غیر مؤثر مؤثر  مؤثر  تكنولوجیا التصنیع الحدیثة
 مؤثر مؤثر  مؤثر مؤثر  مؤثر   تمیز المنتجاتإستراتیجیة

 مؤثرغیر مؤثررغی غیر مؤثر غیر مؤثر غیر مؤثر  قیادة التكلفة إستراتیجیة
  مؤثر  مؤثر  مؤثر  مؤثر  مؤثر  هیاكل الالمركزیةالتحول لل

 غیر مؤثر  غیر مؤثر غیر مؤثر غیر مؤثر غیر مؤثر  الشركةحجم 
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المتعلقـــــة جیة تمیـــــز المنتجـــــات أدى إلــــى تطویرأســـــالیب المحاســـــبة اإلداریـــــة  تطبیــــق الـــــشركات إلســـــتراتی -
األداء وتـــوفیر المعلومـــات إلتخـــاذ القـــرارات وكـــذلك بممارســـات وأســـالیب التخطـــیط وقیـــاس التكلفـــة وتقیـــیم 

المتفرعـــة مـــن  -ممارســـات وأســـالیب التحلیـــل اإلســـتراتیجي، وبالتـــالي یـــتم قبـــول الفرضـــیة الفرعیـــة الثانیـــة
أمـــا تطبیـــق إســـتراتیجیة .بالنـــسبة لكـــل ممارســـات وأســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة-الفرضـــیة الرئیـــسیة الثانیـــة

یرأســالیب المحاســـبة اإلداریــة بــصفة عامــة وبالتــالي یــتم رفــض الفرضـــیة خفــض التكلفــة لــم یــؤد إلــى تطو
 بالنـسبة للــشركات التــي تطبـق إســتراتیجیة قیــادة - المتفرعـة مــن الفرضــیة الرئیـسیة الثانیــة-الفرعیـة الثانیــة

 .  التكلفة
 وأســالیب  المحاســبة اإلداریــة المتعلقــة بممارســات أســالیب تطــویرالهیاكــل التنظیمیــة الالمركزیــة أدت إلــى -

 ســــالیب التحلیــــلوأممارســــات وإلتخــــاذالقرارات  تتوفیرالمعلومــــا و األداء وتقیــــیملفــــةالتك یــــاسالتخطــــیط وق
 بالنـسبة -المتفرعـة مـن الفرضـیة الرئیـسیة الثانیـة-الفرعیـة الثالثـة یة یتم قبـول الفرضـ،وبالتالياإلستراتیجى

 .لكل ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلداریة
المحاســــبة اإلداریــــة ألي مــــن ممارســــات وأســــالیب  أســــالیب  لــــم یــــؤدي إلــــى تطــــویرحجــــم الــــشركة  تغیــــر -

 - المتفرعـة مـن الفرضـیة الرئیـسیة الثانیـة-المحاسبة اإلداریة وبالتالي یتم رفـض الفرضـیة الفرعیـة الرابعـة
 .بالنسبة لكل ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلداریة

 التأكــد البیئــي وتطبیــق تكنولوجیــا التــصنیع الحدیثــة  أن زیــادة المنافــسة وزیــادة عــدمق نــستخلص ممــا ســب -
 الالمركزیــــة تــــؤثرعلى تطویرأســـــالیبوتطبیــــق إســــتراتیجیة تمیــــز المنتجـــــات والتحــــول للهیاكــــل التنظیمیـــــة 

تغیـر حجـم الـشركة الیـؤثرعلى تطـویر إستراتیجیة خفـض التكلفـة و المحاسبة اإلداریة، في حین أن تطبیق
 .  المحاسبة اإلداریةأسالیب
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  الفصل الرابع
  النتائج والتوصيات والدراسات املستقبلية

  

  :مقـدمـة 4.1
إقتــراح مجموعــة مــن إلــى ،باإلضــافة  وتوصــیات الدراسةیخــتص هــذا الفــصل بعــرض أهــم نتــائج  

   :النقاط التالیةب وذلكالدراسات المستقبلیة 
  .نتائج الدراسة   4.2
  .توصیات الدراسة  4.3
 .المستقبلیة الدراسات  4.4

  

 :نتائج الدراسة  4.2
  :یمكن تلخیص نتـــائج الدراسة النظریة والمیدانیة في مجموعتین كما یلي

  :نتائج الدراسة النظریة :ًأوال
  : لى النحو التاليعا ــج یمكن تلخیصهـائـة من النتــة لمجموعــة النظریـــتوصلت الباحثة من خالل الدراس 
ً یـــؤدي عمـــال حیویـــا ومهمـــا فـــي دعـــم اإلداریـــة نظــام معلومـــات المحاســـبة إن .1 ً  اإلداریـــة العملیـــة ٕواســـنادً

  .  تتم بنجاح من دونهأن اإلداریة بحیث ال یمكن للعملیة الشركةداخل 
 تاتــوفیر المعلومــ والطــرق المــستخدمة فــي األدوات بمجموعــة مــن اإلداریــة المحاســبة أســالیبتتمثــل  .2

ٕالمالئمـة إلدارة الــشركة لتمكینهـا مــن القیــام بوظائفهـا مــن تخطـیط ورقابــة واتخــاذ القـرارات بــشكل فعــال 
 .وذلك من أجل تحقیق أهداف المنشأة

التــي حــدثت فــي لــى مراحــل زمنیــة إســتجابة للتطــورات عأســالیب المحاســبة اإلداریــة وتطــورت ظهــرت  .3
ة البیئــة التقنیــة واإلقتــصادیة والتنظیمیــة والــسیاسیة  تقدمــابیئــة األعمــال وتظــل الحاجــة إلــى التطــور لمــ

المحاســبة اإلداریــة هــي مــن نتــاج ( اإلغتنــام ًمــن تغیــرات تبــرز مــشاكل تــستدعي الحــل وفرصــا تنتظــر
  ).بیئتها

سـتخدام إ ال یمكـن بأنـه أكـدت الـسبعینات،حیث فـي اإلداریةاستخدمت النظریة الشرطیة في المحاسبة  .4
 ذلــك یتوقــف علــى المواقــف ٕوانمــا باالعتمــاد علــى الخــواص الفنیــة لهــا فقط،اإلداریــة المحاســبة أســالیب

 .الشركةالتي تواجه 

 شامل یمكـن قبولـه بـصفة عامـة ویكـون محاسبي نظام أوضحت دراسات النظریة الشرطیة عدم وجود .5
 المالئــم یكــون المحاســبيمــع كــل التنظیمــات ویالئــم جمیــع الحــاالت والظــروف ولكــن النظــام ًقــا متواف
ن مجموعـــة مـــن م فـــإومـــن ثــالمنـــشأة،  یعمـــل فیهــا التـــيوط بمتغیـــرات البیئـــة الداخلیــة والخارجیـــة مــشر

 دراســات اقترحتهـا المحاســبة اإلداریـة وهـي كمــا أسـالیبتطــویر البیئیـة یتوقــع أن تـؤدي إلـى المتغیـرات 
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غیـرات البیئـة ومت) المنافـسة وعـدم التأكـد البیئـي(النظریة الشرطیة عبارة عـن متغیـرات البیئـة الخارجیـة 
  .)وحجم المنشأةستراتیجیة والهیكل التنظیمي اإل وا التصنیعتكنولوجی(الداخلیة 

أعـدادها أو أسـبقیتها فـي  لم یتفق الباحثون في اإلتجاه الـشرطي علـى تحدیـد نـوع العوامـل الـشرطیة أو .6
 إتفــاق علــى  المحاســبة اإلداریــة وذلــك لتباینهــا مــن منظمــة ألخــرى،إال أن هنــاكأســالیب ىالتــأثیر علــ

 . المحاسبة اإلداریة بهذه العواملأسالیب تصمیم ةحتمیة تأثر عملی

  :المیدانیةنتائج الدراسة  :ًثانیا
  :على النحو التاليا ــج یمكن تلخیصهـائـة من النتــ لمجموعالمیدانیةة ـــتوصلت الباحثة من خالل الدراس 
عـدة فـي بدرجـة كبیـرة اإلداریـة  اسـبةالمح بورصـة فلـسطین أسـالیب يفـ المدرجـة تـستخدم الـشركات .1

 . القرارات، واتخاذ والرقابة وتقییم األداءطالتخطی:منهامجاالت 
 بورصـة فلـسطین فـي المدرجـة الـشركات فـي اإلداریـة محاسـبةالتقلیدیـة لل الیباألسـ تطبیـق نـسبة أن .2

 الـشركات فـي اإلداریـة محاسـبة للةاألسـالیب الحدیثـ تطبیـق نـسبة أن حـین فـي مرتفعـة نـسبة تمثـل
 .متوسطة فلسطین بورصة في المدرجة

لالعتمــاد علــى الكــوادر الــشركات الــصناعیة المدرجــة فــي بورصــة فلــسطین مــن جانــب إهتمــام هنــاك  .3
ـــة ذات الكفـــاءة، حیـــث أن جمیـــع أفـــراد العینـــة  ـــة الـــشهادات الجامعیـــةمحـــل الدراســـة المؤهل  مـــن حمل

 ویتمتعــون ،محاســبة ومــن فئــة المــدراءالتخــصص مــن ذوى   وغــالبیتهم،)بكــالوریوس ودراســات علیــا(
 مـع أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة م ممـا یزیـد مـن إمكانیـة تعـامله،بخبرة عملیـة طویلـة فـي مجـال العمـل

  .والسیما الحدیثة منها
 المحاســـبة اإلداریـــة فـــي أســـالیب وتطویر بـــشكل عـــامعوامـــل البیئـــة الخارجیـــة توجـــد عالقـــة طردیـــة بـــین .4

 :ً وذلك طبقا للتاليي بورصة فلسطینالشركات الصناعیة المدرجة ف
المحاســبة اإلداریــة علــى مــستوى أســالیب المنافــسة فــي بیئــة األعمــال وتطویر طردیــة بــین ةتوجــد عالقــ  .أ 

علـى  ةالمحاسـبة اإلداریـأسـالیب تطویر إلـى أدت المنافـسة زیـادة،أي أن واألسـالیب الممارسـات إجمـالي
أسـالیب وتطـویر عالقة المنافسة فـي بیئـة األعمـال لبالنسبة  أما.واألسالیب الممارسات مستوى إجمالي

ل مجموعــة مــن الممارســات واألســالیب، فقــد خلــصت المحاســبة اإلداریــة علــى المــستوى التفــصیلي لكــ
المحاســبة اإلداریــة المنافــسة فــي بیئــة األعمــال وتطویرأســالیب النتــائج إلــى وجــود عالقــة طردیــة بــین 

المعلومــــات التخــــاذ  وتــــوفیر التكــــالیف وتقیــــیم األداء س بممارســــات وأســــالیب التخطــــیط وقیــــاالمتعلقــــة
  . اإلستراتیجيالقرارات وكذلك الممارسات واألسالیب الخاصة بالتحلیل

 المحاســبة اإلداریــة علــى مــستوى إجمــالي أســالیبیــة بــین عــدم التأكــد البیئــي وتطــویر توجــد عالقــة طرد  .ب 
أدى إلـــى تطـــویر )تج عـــن زیـــادة المنافـــسةالنـــا(الممارســـات واألســـالیب،أي أن زیـــادة عـــدم التأكـــد البیئـــي

أمـا بالنـسبة لعالقـة عـدم التأكـد . المحاسبة اإلداریة علـى مـستوى إجمـالي الممارسـات واألسـالیبأسالیب
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 المحاســـبة اإلداریـــة علـــى المـــستوى التفـــصیلي لكـــل مجموعـــة مـــن الممارســـات أســـالیب تطـــویر والبیئـــي
 أســـالیبن عــدم التأكــد البیئــي وتطویرقــة طردیــة بــی فقــد أظهــرت النتــائج إلــى أنــه توجــد عال،واألســالیب

ــــة المتعلقــــة بممارســــات وأســــالیب التخطــــی ــــیم األداء وتــــوفیرط وقیــــاس المحاســــبة اإلداری  التكــــالیف وتقی
 . المعلومات إلتخاذ القرارات وكذلك الممارسات واألسالیب الخاصة بالتحلیل اإلستراتیجي

المحاســبة اإلداریــة فــي أســالیب   وتطــویر بــشكل عــامالداخلیــةعوامــل البیئــة  عالقــة طردیــة بــینتوجــد  .5
 :ً وذلك طبقا للتاليالشركات الصناعیة المدرجة في بورصة فلسطین

   المحاسـبة اإلداریـة علـى مـستوى أسـالیب وتطـویرتكنولوجیا التـصنیع الحدیثـة طردیة بین ةتوجد عالق  .أ 
 زیـــادة نالناتجـــة عـــ(ع الحدیثـــةتطبیـــق تكنولوجیـــا التـــصنی زیـــادة،أي أن واألســـالیب الممارســـات إجمـــالي

البیئیــة أصــبح مــن الــضروري أن تقــوم الــشركات بإنتــاج منتجــات  المنافــسة وصــعوبة التنبــؤ بــالتغیرات
  وعلـــى مـــستوى عـــالي مـــن الجـــودة ولتحقیـــق ذلـــك العمـــالء بكمیـــات صـــغیرة الحجـــم وفقـــاً إلحتیاجـــات

  القـــــدرة ة وذلــــك لتــــدعیمونظـــــم تكنولوجیــــا التــــصنیع الحدیثـــــ الــــشركات نحـــــو تطبیــــق أســــالیب اتجهــــت
 الممارســـــــات علـــــــى مـــــــستوى إجمـــــــالي ة المحاســـــــبة اإلداریـــــــأســـــــالیب تطـــــــویر إلـــــــى أدت )ةالتنافـــــــسی

  المحاســبة اإلداریــة علــىأســالیب وتطــویر تكنولوجیــا التــصنیع الحدیثــةعالقــة لبالنــسبة  أمــا.واألســالیب
عالقـــة تـــائج وجـــود أظهـــرت النفقـــد ،  الممارســـات واألســـالیب التفـــصیلي لكـــل مجموعـــة مـــن مـــستوىال

 المحاســــبة اإلداریــــة المتعلقــــة بممارســــات  أســــالیب وتطــــویرتكنولوجیــــا التــــصنیع الحدیثــــةطردیــــة بــــین 
التكـالیف وتـوفیر المعلومـات التخـاذ القـرارات وكـذلك الممارسـات واألسـالیب  وأسالیب التخطیط وقیـاس

 .یم األداءاالستراتیجي، ماعدا المتعلقة بممارسات وأسالیب تقیالخاصة بالتحلیل 
ـــ  .ب    المحاســـبة اإلداریـــة علـــى مـــستوى أســـالیب وتطـــویرإســـتراتیجیات األعمـــال  طردیـــة بـــین ةتوجـــد عالق

للحـــصول علـــى المزایـــا (األعمـــالإتبـــاع الـــشركات إلســـتراتیجیة ،أي أن واألســـالیب الممارســـات إجمـــالي
 اإلداریــة علــى المحاســبة أســالیب إلــى تطویر أدتالمنتجــات خاصــة إســتراتیجیة تمیــزبــصفة و)التنافــسیة
أســــالیب وتطویرإســــتراتیجیات األعمــــال عالقــــة لبالنــــسبة  أمــــا. الممارســــات واألســــالیبإجمــــاليمــــستوى 

، فقــد خلــصت الممارســات واألســالیب التفــصیلي لكــل مجموعــة مــن مــستوى الالمحاســبة اإلداریــة علــى
المنتجــات  یــزی تم إســتراتیجیات األعمــال وخاصــة إســتراتیجیة طردیــة بــینةتوجــد عالقــلــى أن النتــائج إ
 المحاســـبة اإلداریــة المتعلقــة بممارســـات وأســالیب التخطــیط وقیـــاس التكــالیف وتقیـــیم أســالیبوتطــویر 

الخاصــــــــة بالتحلیـــــــــل  التخــــــــاذ القــــــــرارات وكـــــــــذلك الممارســــــــات واألســــــــالیب األداء وتوفیرالمعلومــــــــات
لمحاسـبة اإلداریــة  اأسـالیببینمـا ال توجـد عالقـة بـین إســتراتیجیة خفـض التكلفـة وتطـویر .االسـتراتیجي

 أســـالیببـــصفة عامـــة،أي أن إتبـــاع الـــشركات إلســـتراتیجیة قیـــادة التكلفـــة لـــم یـــؤدي إلـــي تطـــویر فـــي 
 .المحاسبة اإلداریة بصفة عامة
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 المحاســبة اإلداریـــة علـــى مـــستوى أســـالیبیر وتطوالتنظیمـــي للـــشركة الهیكــل طردیـــة بـــین ةتوجــد عالقـــ  .ج 
ویض سـلطة إتخـاذ القـرارات عبـر المـستویات التنظیمیـة ،أي أن زیـادة تفـواألسـالیب الممارسات إجمالي

مـــستوى   المحاســبة اإلداریـــة علــى أســـالیبإلــى تطــویرأدي ) فــي حالـــة الهیاكــل الالمركزیـــة(المختلفــة 
المحاســبة أسـالیب  وتطویرالهیكـل التنظیمـي للـشركةعالقـة لبالنـسبة  أمـا.الممارسـات واألسـالیب جمـالىإ

، فــأظهرت النتــائج وجــود الممارســات واألســالیبلكــل مجموعــة مــن  التفــصیلي مــستوىالاإلداریــة علــى 
 المحاســبة اإلداریــة المتعلقــة بممارســات أســالیب وتطــویر الهیكــل التنظیمــي للــشركةعالقــة طردیــة بــین 

 التخـــــاذ القـــــرارات وكـــــذلك توتـــــوفیر المعلومـــــاوأســـــالیب التخطـــــیط وقیـــــاس التكـــــالیف وتقیـــــیم األداء 
 .االستراتیجيالتحلیل الممارسات واألسالیب الخاصة ب

 المحاسـبة اإلداریـة علـى مـستوى إجمـالي  أسـالیب طردیة بین حجـم الـشركة وتطـویرةوجود عالقعدم   .د 
 المحاســـبة اإلداریـــة أســـالیبر حجـــم الـــشركات لـــم یـــؤدي إلـــى تطویرالممارســـات واألســـالیب،أي أن تغیـــ

  أســــالیبة وتطــــویرأمــــا بالنــــسبة لعالقــــة حجــــم الــــشرك. الممارســــات واألســــالیبإجمــــاليعلــــى مــــستوى 
، فقــد خلــصت الممارســات واألســالیب التفــصیلي لكــل مجموعــة مــن مــستوىالعلــى المحاســبة اإلداریــة 

 المحاسـبة اإلداریـة المتعلقـة بـأي مـن  أسـالیب بین حجم الـشركة وتطـویرةوجود عالقإلى عدم النتائج 
 .ممارسات وأسالیب المحاسبة اإلداریة

 

 :توصیات الدراسة 4.3
الدراسـة النظریـة والمیدانیـة فـإن  مـن خـالل كـل مـن الباحثـةإلیهـا  التـي توصـلت النتائج في ضوء  

المهنیــة  الــشركات والجامعــات والمنظمــات مــن التوصــیات التــي یمكــن توجیههــا لكــل هنــاك مجموعــة مــن
  : النحو التالي على
  : توصیات للشركات: ًأوال
ــــى -  وأســــالیب یر ممارســــات تطــــویجــــب أن تعمــــل إدارة الــــشركات المدرجــــة فــــي بورصــــة فلــــسطین عل

المحاسبة اإلداریة ككل، وبما یتواكب مع الفلسفات اإلداریة الحدیثـة والتنافـسیة فـي بیئـة األعمـال لمـا 
 . لذلك من تأثیر إیجابي على تحسین األداء المالي للشركة

ــــشركات   فــــياإلداریــــةالمحاســــبة  المــــؤثرة فــــي تطــــویر أســــالیبالــــشرطیة  مراعــــاة العوامــــل ضــــرورة - ال
المحاســبیة  األبحــاث سـتفادة مــن نتــائجإلا خــالل مــن وذلــكالمدرجــة فــي بورصــة فلـسطین، یة الـصناع

 قـد یـساعدها فـي دقـة تـصمیم نظمهاالرقابیـة وتطویرهـا وبمـا یحقـق التكیـف ي المجال،األمرالـذهـذا في
 .المحاسبي فیها رفع كفاءة العملبینها وبین البیئة المحیطة، وذلك بهدف 

  الـذي الـدور ةألهمیـ نفلـسطی بورصـة فـي ة المدرجـةـالـصناعی اتـالـشرك فـيزیـادة إدراك المـسؤولین  -
  المالئمـةتـوفیر المعلومـات نحـو ةـــــوالمتنوع المتعـددة أسـالیبها لخـال مـن اإلداریـة ةــــالمحاسب هـــتلعب
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كیـد واتخـاذ القرارات،والتأ األداء موتقیـی والرقابـة كـالتخطیط بوظـائفهم القیـام علـى المـدیرین  تساعدالتي
 .هذا الشأن اإلداري في ب یلعبه المحاسيالدور الذعلى 

بأهمیـة إعـادة تأهیـل  فلـسطین بورصـةفـي  المدرجـة الـشركات الـصناعیة إدارة لـدى الـوعي تنمیـة -
العلمیـة حتـى یمكـن االسـتفادة مـن خبـراتهم  ورفـع كفـائتهم، د العاملین من ذوى الخبراتلألفرا تطویرو

 ولمـسایرة التقـدم الـذي تـشهده بیئـة األعمـال ح لقیـادة عملیـة التطـویراألصـلوالعملیة على أساس أنهـم 
 .الحدیثة

السـتراتیجیات تنافـسیة حتـى تحـصل فلـسطین  بورصـةفـي  المدرجـة ضرورة تبنى الشركات الـصناعیة -
، أو تتمیــــز المنتجــــا إســــتراتیجیة وبمــــا یتفــــق مــــع فلــــسفة اإلدارة مــــن إتبــــاع ،علــــى المزایــــا التنافــــسیة

  .التكلفة خفض إستراتیجیة
  : توصیات للجامعات والمنظمات المهنیة: ًثانیا
 بالجامعـات بموضـوع النظریـة الـشرطیة فـي المحاسـبة اإلداریـة المحاسـبياهتمام بـرامج التعلـیم  تعزیز -

ضـــمن المقـــررات الدراســـیة لمرحلتـــي البكـــالوریوس والدراســـات العلیـــا، لمـــا لهـــا مـــن دور هـــام فـــي دقـــة 
 .سبة اإلداریة المحاأسالیبتصمیم وتطویر 

 تدریبیـــة وورش عمـــل ونـــدوات عقـــد دوراتقیـــام الجامعـــات والجمعیـــات المهنیـــة الفلـــسطینیة بضـــرورة  -
ــــة أســــالیب وممارســــات  مــــا یــــستجد مــــنومــــؤتمرات للمحاســــبین إلطالعهــــم علــــى   المحاســــبة اإلداری

بـدوره علـى ممـا یـنعكس اإلداریـة  لتحسین جودة معلومات المحاسبة ها بما یمكنهم من تطبیق،حدیثةال
  .  القرارات بالشركاتمتخذيدعم 

تجـــاه إضـــرورة قیـــام أســـاتذة المحاســـبة اإلداریـــة فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة بتنـــشیط الجهـــود البحثیـــة  -
النظریة الشرطیة للمحاسبة اإلداریة، مع تشجیع الباحثین إلجراء المزیـد مـن الدراسـات المیدانیـة التـي 

المحاســـبة اإلداریـــة، أســـالیب المتغیـــرات الـــشرطیة علــى مـــن أخــرى تــستهدف إختبـــار تـــأثیر مجموعـــة 
وذلك من أجل تصمیم النظم المحاسبیة بالشكل الذي یجعلها تراعي التباین فـي المتغیـرات التنظیمیـة 

 . والبیئیة للمنشأة، وتضمن تحقیق استراتیجیات وأهداف منشآت األعمال
 

   :المستقبلیة الدراسات 4.4
 إقتراحهـا ة الحالیة، وجدت الباحثة إن أهم الدراسات المـستقبلیة التـي یمكـنبعد اإلنتهاء من الدراس       

         :  تتمثل في
 المحاسـبة اإلداریــة أســالیبإعـادة تطبیـق نفــس الدراسـة مــع إختبـار أثــر متغیـرات شـرطیة أخــرى علـى   .أ 

ل،الثقافـــة، ،اإلعتمــاد المتبادتكنولوجیــا المعلومات ،ةعمر المنــشأملكیـــة،نــوع الطبیعــة الــصناعة، :مثــل
مثــــل العمر،المؤهــــل ( حــــصول المنــــشأة علــــى شــــهادات دولیة،الخــــصائص الدیموغرافیــــة للمبحــــوثین
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،الـدورات التدریبیـة فـي مجـال المحاسـبة يالعلمي،التخصص العلمي،الشهادات المهنیـة،المركز الوظیف
 ).اإلداریة، وعدد سنوات الخبرة

 بورصـةدیة الفلـسطینیة المتـداول أسـهمها فـي إعادة تطبیق نفس الدراسة على باقي الوحدات اإلقتـصا  .ب 
 .فلسطین

علـى بـاقي الوحـدات اإلقتـصادیة   المحاسـبة اإلداریـةأسـالیبأثر متغیرات شرطیة أخـرى علـى  إختبار  .ج 
هــذا باإلضــافة إلــى فحــص العالقــة بــین تطبیــق .  فلــسطینبورصــةالفلــسطینیة المتــداول أســهمها فــي 

 .  بشكل عامأسالیب المحاسبة اإلداریة وأداء المنشأة
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   العربیةالمراجع: ًأوال
ـــدار :اإلســـكندریة.مبـــادئ المحاســـبة اإلداریـــة الحدیثـــة).2004(أبـــو زیـــد، كمـــال ومرعي،عطیـــة  - ال

 .الجامعیة

 التوجه لتدعیم النشاط أساس علي التكلفة تحدید نظام تطویر ).1995 (سالم زاید شناف، أبو -
 .806 - 775،)2(، والتجارة لالقتصاد العلمیة المجلة .رالمستم لتحسینا نحو

 .ناشر بدون :مصر. التكلفة إدارة نظم ).2003(محمد یمھإبراي،علو السعید محمد العز، أبو -
 .دار وائل للنشر: عمان، األردن.الطبعة الثانیة. المحاسبة اإلداریة). 2005(أبو نصار، محمد -
ر نظـــم المعلومـــات المحاســـبیة فـــي ترشـــید القـــرارات اإلداریـــة فـــي  دو).2006(أحمد،بـــسام محمـــود -

رســـالة ماجــــستیر غیـــر منــــشورة،كلیة التجارة،الجامعـــة اإلســــالمیة، .منـــشآت األعمـــال الفلــــسطینیة
 .فلسطین

. المحاسـبة اإلداریـة والـسیاسات اإلداریـة المعاصـرة). 2006(آل آدم، یوحنا عبد والرزق، صالح  -
 .دار الحامد للنشر والتوزیع: ألردنعمان، ا. الطبعة الثانیة

: مـــــصر. الطبعـــــــــــــــة األولــــى.األصـــــالة والمعاصــــرة:المحاســـــبة اإلداریــــــــــــة).2007(باســــیلي،مكرم -
 .المكتــبــة العصریة للنشر والتوزیع

اإلتجــــاه الــــشرطي فــــي المحاســــبة اإلداریــــة واإلنتقــــادات ).2004(البــــدران، عبــــد الخــــالق یاســــین  -
 .143-117،)14( ، لة العلوم اإلقتصادیةمج.الموجهة له

دراسة تحلیلیة لمـدى اسـتجابة طـرق وأسـالیب المحاسـبة اإلداریـة ). 2005(سماسم إبراهیم جادو، -
دراسـة : للتغیرات في بیئة التصنیع الحدیثة وأثرها علـى تحـسین األداء المـالي للوحـدة اإلقتـصادیة

 .336-257، )2(، مجلة الفكر المحاسبي. میدانیة
قیاس إمكانیة تطبیق محاسبة المسؤولیة كأداة للرقابـة وتقیـیم األداء ). 2007(جدبة،علي حسنال -

ـــــسطینیة ـــــة . دراســـــة میدانیـــــة: فـــــي األجهـــــزة الحكومیـــــة الفل رســـــالة ماجـــــستیر غیـــــر منـــــشورة، كلی
 .التجارة،الجامعة اإلسالمیة، فلسطین

ٕستهدفة وامكانیة تطبیقة منهج التسعیر على أساس التكلفة الم).2011(جریرة، طالل سلیمان  -
، مجلة دراسات العلوم اإلداریة. دراسة میدانیة:في قطاع األدویة والصناعات الطبیة في األردن

38)1(،161-179. 

. الطبعـــة األولـــى. المحاســـبة اإلداریـــة التخطـــیط والرقابـــة وصـــنع القـــرار). 2011(جمعـــة، أحمـــد  -
 .دار صفاء  للنشر والتوزیع: عمان، األردن 
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مـدى إسـتخدام ). 2011(د الحكیم مـصطفى ونمر،خلیـل محمـد وخریـسات،عال محمـد جودة، عب -
. دراســة میدانیــة: أســالیب المحاســبة اإلداریــة فــي الــشركات الــصناعیة األردنیــة المــساهمة العامــة

 .37-13،)87(، مجلة اإلدارة واالقتصاد
 . لحامد للنشردار ا: عمان. الطبعة األولى. المحاسبة اإلداریة). 2004(الحارس، أسامة  -
 .  للطبع والنشرةالدار الجامعی:اإلسكندریة. المحاسبة اإلداریة). 2008(حسین، أحمد حسین  -
 .  للطبع والنشرةالدار الجامعی: اإلسكندریة. المحاسبة اإلداریة). 2007(حسین، أحمد حسین  -
 .لطبع والنشر لةالدارالجامعی:اإلسكندریة.المحاسبة اإلداریةالمتقدمة).2000(حسین،أحمد حسین -
متطلبـــات التطـــور التلقـــائي فـــي الـــنظم المحاســـبیة لقیـــاس وتقـــیم .)1995( حـــسین، أحمـــد حـــسین -

 . 45 –1، المجلة المصریة للدراسات التجاریة.األداء في بیئة التصنیع
 .دار المناهج للنشر: عمان. ومراقبتةجتخطیط اإلنتا). 2001(الحسین، محمد إبدیوي  -
 .13-4، )3( 3، لإلدارةالمجلة العربیة . الموقفیةاإلدارة نظریة .)1979 (الدرة، عبد الباري -
 المركــز العربــي للخــدمات : عمــان.الطبعــة األولــى . الحدیثــةاإلدارة ).1994( عبــد البــاري،الدرة -

 .الطالبیة
ــــة الــــشرطیة).1988(الدیب،مــــدحت محمــــد -  .اإلختیاراإلســــتراتیجي وجوانــــب القــــصور فــــي النظری

 .18-5،)4(2،لإلدارةالمجلة العربیة 
 . دار وائل للنشر: األردن.الطبعة الثالثة.المحاسبة اإلداریة).2004(الرجبي، محمد تیسیر -
 .دار وائل للنشر: األردن. الطبعة األولى.المحاسبة اإلداریة).1997(الرجبي، محمد تیسیر -
ــــد العزیــــ ممــــدوح ،رفــــاعي - ــــة القیــــود ).2010(زعب ــــة المــــدیر النــــاجح .منهجیــــة نظری  إدارة -مجل

 .18-16،)130(، األعمال
 . دار صفاء للنشر:عمان، األردن. الطبعة األولى. المحاسبة اإلداریة). 2009(الرماحي، نواف -
ــــة المحاســــبة أســــالیبتطبیــــق ).1990(صایلرمــــضان، -   كات المــــساهمة العامــــةالــــشر  فــــياإلداری

 .259-231 ،)1( ، واالقتصاداإلدارةالمجلة العلمیة لكلیة .األردنالصناعیة في 
مجلـة العلـوم  .الواقـع والطمـوح: اإلتجـاه الـشرطي للمحاسـبة اإلداریـة ).1993 (زایر، احمد خلف -

 .146 -128، )4(، االقتصادیة
 أداءالتخـــــاذ القـــــرار وتقیـــــیم  ABM وأســــالیب ABCاســـــتخدام  ).2000(الــــسبوع، ســـــلیمان ســـــند -

 .، العراق جامعة بغداد، واالقتصاداإلدارة دكتوراه غیر منشورة، كلیة رسالة .المنظمة
 . المكتبة العصریة للنشر:مصر. الطبعة األولى.محاسبة التكالیف). 2006(السجاعي، محمود -
ب أثـــــر بعـــــض العوامـــــل الـــــشرطیة فـــــي إســـــتخدام أســـــالی).2005(سعد،ســـــلمى والموســـــوي،عباس -

 .127-88،)55(،مجلة اإلدارة واإلقتصاد.المحاسبة اإلداریة
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اســة أثــر بعــض محــددات البیئــة الــصناعیة الحدیثــة علــى نظــم در. )2003(ســلیم، أحمــد هــشام  -
 .128 -97 ،المجلة المصریة للدراسات التجاریة  .التكالیف المطبقة في الشركات الصناعیة

حلیل العالقة التوافقیة بـین خـصائص معلومـات  إطار مقترح لت.)1999(السوافیري، فتحي رزق  -
مجلـة .أنظمة المحاسبة اإلداریـة وكـل مـن نـوع اإلسـتراتیجیة وبعـض المتغیـرات البیئیـة والتنظیمیـة

 .389 –347 ،كلیة التجارة للبحوث العلمیة
نحو إطار عام ألثر المتغیرات البیئیة وأبعاد قـیم المجتمـع علـى ). 1997(شحاتة، أحمد بسیوني -

 .138-75، )2(1، البحوث المحاسبیةظمة والممارسات المحاسبیة، األن
مدى إستخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في عملیـات التخطـیط والرقابـة ). 2008(الشراري، نزار -

 منـــشورة، كلیـــة اإلقتـــصاد والعلـــوم ررســـالة ماجـــستیر غیـــ. المالیـــة فـــي قطـــاع الكهربـــاء األردنـــي
 . األردناإلداریة، جامعة الیرموك، إربد، 

ــــشناوي، - مجلــــة البحــــوث . اإلداریــــة نحــــو نظریــــة وصــــفیة للمحاســــبة .)1993( محمــــد مــــسعد ال
 .36 -20 ،)1 (،اإلداریة

ذات الــــسالسل : الكویــــت. الطبعــــة األولــــى.نظریــــة المحاســـبة(1990).الـــشیرازي، عبــــاس مهــــدي -
 .للطباعة والنشر

امـــل المـــؤثرة علیهـــا وأثرهـــا العو:ممارســـات المحاســـبة اإلداریـــة ). 2008( حـــاتم محمـــد،يالشیــشین -
 .570 – 487،)71(،مینأالتومجلة المحاسبة واإلدارة  .على مستوى أداء المنشآت

بالتعــاون مــع جمعیــة المحاســبین : بیرزیــت. المحاســبة اإلداریــة). 2002(صــبري، نــضال رشــید  -
 .والمراجعین الفلسطینیین

ة اإلداریـــة فــي المنـــشآت أبعـــاد ومالمــح إســـتخدامات المحاســب). 2001(الــصفار، عمـــاد صــبیح  -
 .143-112، )35(، مجلة اإلدارة واإلقتصاد. الصناعیة العراقیة

 النــشاط أسـاس علــى التكـالیف نظــام بـین التكامـل نحــو االتجـاه). 2011(أنــیس صـموئیل، سـیلفیا -
 .50-13، )5(25،التجاریة والدراسات للبحوث العلمیة المجلة .نظریة دراسة : القیود ونظریة

المحــددات الــشرطیة لتطبیــق أســالیب المحاســبة اإلداریــة وعالقتهــا ). 2010(مــد طــه، عــادل مح -
رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة .بــاألداء المــالي بــالتطبیق علــى القطــاع الــصناعي المــصري

 .التجارة، جامعة الزقازیق، مصر
ئـــل دار وا: عمـــان، األردن. الطبعـــة األولـــى. المحاســـبة اإلداریـــة).2002(ظـــاهر، أحمـــد حـــسن  -

 .للنشر
دراســة علمیــة : نظــام إدارة الجــودة الــشاملة والمواصــفات العالمیــة).2010(العــالم، فتحــي أحمــد  -

 .دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع: عمان. الطبعة العربیة. وتطبیقیة
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دار الفــاروق : القــاهرة. الطبعــة األولــى. المرجــع العــالمي إلدارة الجــودة). 2008(العامري،خالــد  -
 .والتوزیعللنشر 

دور التكــــالیف المــــستهدفة كمــــدخل حــــدیث إلدارة وخفــــض ).2011(عبــــد الحفــــیظ، رغــــدة حــــسن -
 .150-123، )2 (25،المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة. التكلفة

المـــزیج اإلنتـــاجي األمثــل مـــا بـــین العائـــد الحـــدي و نظریـــة ). 2004(عبــد الوهـــاب، عـــالء الـــدین -
 .40-13، )96(26، مجلة اإلداري. القیود

دراســة تحلیلیــة لفعالیــة إســتخدام النظریــة الــشرطیة فــي مجــال ).1997(عثمــان، األمیــرة إبــراهیم  -
 .613-567، )1(، یة مجلة كلیة التجارة للبحوث العلم.المفاضلة بین البدائل المحاسبیة
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  املالحق



 

 

  )1(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ةـــــــــــالجامعة اإلسالمی  
  ات العلیاـــادة الدراســـــعم  

  ـــارةـــــة التجــــكلیـ      
  لویــة والتمـــبرنامج المحاسب   
  

      
  

 
 

  
  ستبانةإتحكیم / الموضوع 

  : بعنواندراسة بإعداد ةقوم الباحثت
  "دارية احملاسبة اإلأساليب املؤثرة يف تطوير احملددات"
  " فلسطین بورصة في المدرجة الصناعیة الشركات في میدانیة راسةد"

  المحاسبة والتمویلالماجستیر في   لمتطلبات الحصول على درجةًوذلك استكماال
 هـــــة طیــــوأن قیمــة البحـــث العلمــي تنبـــع مــن ربطـــة بــالواقع العملـــي لــذلك أعـــدت الباحثــة اإلســـتبانة المرفق

 بإبـــــداء رأیكـــــم فـــــي فقــــــراتفـــــأرجو التكـــــرم مـــــن ســـــیادتكم  لـــــي فـــــي رســـــالتي،والتـــــي تمثـــــل الجانـــــب العم
     التعــدیل  ٕللفقــرة المناســبة واجــراء) √(وذلــك بوضــع إشــارة ، متهــا للمجــاالت المــذكورةءمالومدى ســتبانة،إلا
  .قتراح الصیغة التي ترونها مناسبةٕاالزم على الفقرة غیر المناسبة أوال
  

 

 

 

 
 

  
  

 



 

  

  )2(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

    الجامعة اإلسالمیـــــــــــة
    عمـــــادة الدراســـات العلیا

  ـــارةـــــة التجــــكلیـ      
     برنامج المحاسبـــة والتمــویل

  
 

 
/ 

 
  اإلستبانة المرفقة طیه والتي تحتوي على مجموعة مـن األسـئلة،الغرضمیسرني أن أضع بین یدیك  

 - احملاسـبة اإلداريـةأسـاليب املؤثرة يف تطـوير احملددات":األساسي منها إنجاز دراسة علمیة بعنوان
وذلـك كجـزء مـن متطلبـات  "فلـسطني بورصـة يف املدرجـة الصناعیة  الشركاتيف دراسة ميدانية

ًعلمـا .الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل مـن كلیـة التجـارة بالجامعـة اإلسـالمیة فـي غـزة
المنافــسة،عدم التأكــد :بــأن الباحثــة تقــصد بالعوامــل الــشرطیة مجموعــة مــن المتغیــرات الــشرطیة المتمثلــة فــي

  .لتنظیمي،حجم المنشأةالبیئي،تكنولوجیا التصنیع،اإلستراتیجیة،الهیكل ا
رؤوساء قطاع الـشؤون املالية،ومـديري ( الـسادةًوتحقیقا ألغراض البحث العلمي نرجـو إجابـة   

 في شركتكم الموقرة على األسئلة بكل )احلسابات والتكاليف،واملديرين املاليني،واحملاسبني اإلداريني
ٕبا إلجابتــك، واذا كــان هنــاك بعــض فــي المربــع الــذي تــراه مناســ) √(دقــة وموضــوعیة، وذلــك بوضــع إشــارة  ً

كمـا نؤكـد لـسیادتكم .األسئلة غیر واضحة یمكنك اإلستفسار من خالل التلیفون أو البرید اإللكترونـي للباحثـة
  . بأن آرائكم سوف تكون موضع السریة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

 
 

  
  فأبو هداسمیرة أحمد                                                                  

   ماجستیر تخصص محاسبة وتمویلطالبة
  الجامعة اإلسالمیة بغزة-كلیة التجارة                                                           

  0599620823/ جوال                                                              
  SAH.1999@hotmail.comبرید إلكتروني                                                         

 



 

  

  معلومات عامة : القسم األول
  

 ) .........................................................إختیاري(م ــــاإلس .1
 ...................) ................................إختیاري(رقم المحمول  .2
 ) ...............................................إختیاري(البرید اإللكتروني  .3
  ..............................................................إسم الشركـــــــة .4

  أمام العبارة التي ترونها مناسبة) √(یرجى التكرم بوضع عالمة 
  

    :المؤهل العلمي .5
  وسبكالوری(   )    دبلوم فما دون )(  

     دراسات علیا(   )
    :التخصص العلمي .6

  قتصادا(   )   محاسبة(   ) 
  علوم مالیة ومصرفیة(   )   إدارة أعمال(   ) 
  ......................ا ذكرهىأخرى یرج(   ) 
  :الوظیفة الحالیة .7

  مساعد المدیر العام/نائب(   )    مدیر عام (   ) 
  مدیر مالي(   )   مدیر حسابات وتكالیف) (   

  ......................اأخرى یرجي ذكره(   )   محاسب إداري(   ) 
    :عدد سنوات الخبرة في تلك الوظیفة .8
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  :متغیرات البیئة الخارجیة: ثانيالقسم ال
   المنافسة .1

 أمـام العبـارة المناسـبة والتـي üضع عالمـة . الصناعة التي تعمل فیها الشركةفيمدى شدة المنافسة ب تتعلق التالیة العبارات
  :نماط المنافسة التالیة تواجهها الشركة بالنسبة أليمدى شدة المنافسة الت رأیك عن نتعبر ع

 توجد ال  البیـــــان  م
  منافسة

  منافسة
  ضعیفة

  منافسة
  متوسطة

  منافسة
  شدیدة

  منافسة
  ًشدیدة جدا

           المنافسة السعریة    .1
           المنافسة من خالل الجودة    .2
           المنافسة من خالل خدمات ما بعد البیع   .3
           على الحصة السوقیة للحصول المنافسة    .4
            المنافسة من خالل تنویع المنتجات   .5
            واإلعالن وقنوات التوزیعالدعایةخالل  لمنافسة منا   .6

 اإلنتـاجالمواد الخام ومـستلزمات  على الحصولفي المنافسة    .7
 والمعدات

          

    مثـــــل(األفـــــراد ذوى الخبـــــرات الفنیـــــة   اجتـــــذابفـــــيالمنافـــــسة    .8
 )المهندسین والمحاسبین

          

  البیئيعدم التأكد  .2
 أمـام العبـارة المناسـبة والتـي üضـع عالمـة . الـشركة عدم التأكد التي تـسیطر علـى بیئـة عمـلدرجة تتعلق ب التالیة العبارات
   : خالل الثالثة سنوات الماضیةالتنبؤ بالعوامل التالیة رأیك إلى أي مدى یمكن نتعبر ع

  البیان  م

الیمكن 
  التنبؤ
   بها 
على 
  اإلطالق

یصعب 
  التنبؤ 

  بها

یمكن 
  التنبؤ
 بها 

بسهولة 
  متوسطة 

كن یم
  التنبؤ
 بها 
  بسهولة

یمكن 
  التنبؤ
 بها 

بمنتهى 
  السهولة

            المنافسین أنشطة   .1
           تغیر أذواق المستهلكین   .2
           حدوث تغیرات في البیئة القانونیة والسیاسیة   .3
            التصنیع التي تستخدمها منشأتك اتغیرتكنولوجی   .4
           تغیر البیئة اإلقتصادیة التي تعمل بها منشأتك   .5

  أوالمنتجاتالمنتج أومواصفات خصائص ت فيتغیراحدوث    .6
 الذي تنتجه   

          

  
  
  



 

  

  :متغیرات البیئة الداخلیة: القسم الثالث
 تكنولوجیا التصنیع الحدیثة .1

مــدى  رأیــك عــن ن أمــام العبــارة المناســبة والتــي تعبــر عــüضــع عالمــة .تكنولوجیــا التــصنیع الحدیثــةتتعلــق ب التالیــة العبــارات
  : تكنولوجیا التصنیع الحدیثة التالیةألسالیبم الشركة إستخدا

التستخدم   البیان  م
  ًإطالقا

تستخدم 
بصورة 
  صغیرة 

تستخدم 
بصورة 
  متوسطة

تستخدم 
بصورة 
  كبیرة

تستخدم 
بصورة 
  ًكبیرة جدا

           نظم التصنیع المرنة    .1
            الحاسب بإستخدامنظم التصنیع المتكاملة    .2
           قیت المنضبط  التوفي اإلنتاجنظام    .3
            نظام إدارة الجودة الشاملة    .4
   إستراتیجیة المنافسة .2

أمـام العبـارة المناسـبة والتـي تعبـر عـن رأیـك üضع عالمة .ة التنافسیة التي تتبعها الشركتتعلق باإلستراتیجیةالتالیة العبارات 
  :تالیةعن وضع منتجات شركتك مقارنة بأفضل المنافسین فیما یتعلق بالعناصر ال

  البیان  .م
  أقل

  بدرجة
   كبیرة

ًتقریبا   أقل
  أعلى  مساوي

     أعلى
  بدرجة
  كبیرة

           أسعار بیع المنتجات    .1
           جودة المنتجات    .2
           خصائص وسمات المنتج    .3
            متمیزةجاریةتعالمة ب اإلهتمام   .4
            البحوث والتطویر نفقات   .5
            )لفعالالترویج ا(الدعایة والتسویق  نفقات   .6
           تقدیم منتجات جدیدة    .7
            تصمیم المنتجاتفيإجراء تغیرات    .8
              التسلیمموعد فيالدقة    .9
  التنظیميالهیكل  .3

 رأیـك ن أمـام العبـارة المناسـبة والتـي تعبـر عـüضع عالمـة . العبارات التالیة تتعلق بدرجة المركزیة والالمركزیة في منشأتك
 :تخاذ كل قرار من القرارات التالیةعن مدى تفویض سلطة إ

  البیان  .م

الیوجد 
تفویض 
  للسلطة 
على 
  اإلطالق

الیوجد 
  تفویض

یوجد 
تفویض 
متوسط 
  للسلطة

یوجد 
تفویض 
للسلطة 
إلى 
درجة 
  كبیرة

یوجد 
تفویض 
كامل 
  للسلطة

            تصمیم منتجات جدیدة    .1



 

  

  البیان  .م

الیوجد 
تفویض 
  للسلطة 
على 
  اإلطالق

الیوجد 
  تفویض

یوجد 
تفویض 
متوسط 
  للسلطة

یوجد 
تفویض 
للسلطة 
إلى 
درجة 
  كبیرة

یوجد 
تفویض 
كامل 
  للسلطة

             تعیین أو إنهاء خدمة العاملین     .2
            ستثماریة ذات المبالغ الكبیرةإتخاذ القرارات اإل   .3
            إعداد الموازنات وتوزیع الموارد   .4
            إتخاذ قرارات تسعیر المنتجات   .5
            تحدید األسواق المستهدفة    .6
            اإلنتاج تحدید حجم    .7
           تحدید الموردین الذین یتم التعامل معهم    .8
            و المعدات التيُ تستخدم اآلالتتحدید    .9

           تحدید تواریخ التسلیم للعمالء    .10
           ُ یطبق الذيتحدید نظام التكالیف    .11
            التيُ تمنح للعاملین والمكافآت تحدید المزایا    .12
             المهام المختلفة على العاملین  تخصیص   .13
  الشركةحجم  .4

 :العبارات التالیة تتعلق بحجم الشركة، أجب عن األسئلة التالیة
  الفئة  لحجما  البیان  م

  عامل   كم یبلغ عدد العاملین في الشركة التي تعمل بها؟    .1
  دوالر   قیمة المبیعات السنویة للشركة؟كم یبلغ متوسط    .2

  دوالر    متوسط قیمة إجمالى أصول الشركة؟كم یبلغ   .3
  

 اإلداریة المحاسبة أسالیبتطویر: القسم الرابع
التـي تـستخدمها الـشركة عنـد قیامهـا بعملیـة  اإلداریـة المحاسـبة أسـالیبأ علـى  طريالتطویر الذ تتعلق بمدىالتالیة العبارات 

 أمام العبارة المناسبة والتي تعبر عن رأیك عـن مـدى تطبیـق üضع عالمة . ٕالتخطیط والرقابة وتقییم األداء واتخاذ القرارات
  : الشركة ألسالیب المحاسبة اإلداریة التالیة

وب من األسالیب الموجودة بتلك القائمة تعریف مبسط له وضع بین قوسین حتـى یـسهل أرفقت الباحثة مع كل أسل:مالحظة
  . اإلجابة على األسئلة بصورة موضوعیة

  البیـــــان  م 
ال 

تطبق 
  ًإطالقا

تطبق 
بصورة 
  صغیرة

تطبق 
بصورة 

  توسطةم

تطبق 
بصورة 
  كبیرة

تطبق 
بصورة 
  كبیرة جدا

               التخطیطأسالیب   

هـي تعبیــر كمـي ومفـصل یتــضمن تخطـیط وتنظــیم  (التخطیطیــةالموازنـات    .1
           ).رقابة عملیات المشروع في المستقبل



 

  

  البیـــــان  م 
ال 

تطبق 
  ًإطالقا

تطبق 
بصورة 
  صغیرة

تطبق 
بصورة 

  توسطةم

تطبق 
بصورة 
  كبیرة

تطبق 
بصورة 
  كبیرة جدا

أي یــتم إعــداد الموازنــة بتقــسیمها إلــى (الموازنــات علــى أســاس األنــشطة    .2
           ).موازنات فرعیة خاصة بكل نشاط ولیس إلجمالي الشركة

3.   
 النظــر لموازنــات الفتــرة ي یــتم إعــداد الموازنــة بــدونأ(الموازنــات الــصفریة 

الـــسابقة لهــــا أو المعــــاییر التــــي تمــــت علـــى أساســــها والعمــــل علــــى أســــس 
 ).وتقدیرات جدیدة

          

   قیاس التكالیفأسالیب  

علـــى مـــستوى للتكـــالیف الـــصناعیة غیـــر المباشـــرة ( تحمیـــل وحیـــد معـــدل   .4
  .)المصنع

          

عیة غیــر أي تحمیــل التكـالیف الــصنا( نظــام التكلفــة علــى أســاس النــشاط   .5
 ).مباشرة على أساس كل نشاط على حدةال

          

خفض التكلفـة فـي مرحلـة التـصمیم وتطـویر هـو(نظام التكالیف المستهدفة    .6
 ).ًالمنتج بناء على سعر السوق

          

أي إعـداد وتنفیـذ بـرامج لعملیـات التحـسین المـستمر (نظام تكالیف الجـودة    .7
 ).منتجات من حیث الجودة العالیةالفي 

          

           ).تخفیض معیار التكلفة بنسبة تحدد لكل فترة  تشغیلیة(أسلوب كایزن   .8
  تقییم األداءأسالیب الرقابة و   

محاسـبة األفــراد عـن أداء المهـام الموكلـة إلـیهم وفــق (محاسـبة المـسؤولیة    .9
 ).لمعاییر األداء المحددة من قبل اإلدارة العلیا

          

10.   
مثل صـافي الربح،معـدل (داء داخل الشركةمقاییس األداء المالیة لتقیم األ

ــــى حقــــوق ال ــــى االســــتثمار،معدل نمــــو المبیعات،معــــدل العائــــد عل عائــــد عل
 .)الملكیة،ربحیة السهم، الحصة السوقیة

          

11.   
 والمرتبطـة برضـا ■(مقاییس األداء غیرالمالیة لتقییم األداء داخل الـشركة
 برضــــاالمرتبطـــة  و■يالعمـــالء مثـــل التـــسلیم بالوقــــت المحدد،عـــدد الـــشكاو

 والمرتبطــة بالعملیــات الداخلیــة مثــل ■العــاملین مثــل تــوفیر فــرص التــدریب
 ).الجودة، وتقدیم منتجات جدیدة

          

هـــو أســـلوب متعـــدد األبعـــاد لقیـــاس األداء والـــذي (بطاقـــة األداء المتـــوازن    .12
  ).یحتوى على مجموعة من المقاییس المالیة وغیر المالیة 

          

ًهــي تكـالیف المقــدرة مقــدما علـى أســاس علمــي دقیــق ( ریــةالتكــالیف المعیا   .13
 ).ألداء نشاط معین،أولتحقیق قدرمن المخرجات

          

الفرق بین التكلفة الفعلیـة والتكلفـة المعیاریـة لتنفیـذ نـشاط (تحلیل االنحرافات   .14
  ).إلنتاج حجم معین من المخرجات معین أو

          

15.   
ة مؤلفـة مـن عـدة أقـسام یـتم فـي حالـة كـون الـشرك(أسعار التحویـل الـداخلي

تسعیر المنتجات المحولة من قسم إلى آخر وذلـك مـن أجـل تـسهیل عملیـة 
  ).تقییم أدائها

          

16.   
مقارنة األداء الفعلي بأداء المنـشأة الرائـدة علـى (أسلوب المقارنة باألفضل 

،للعمل علـــى إســـتكمال الـــنقص مـــستوى الـــصناعة التـــي تعمـــل بهـــا المنـــشأة
  ).ة الوصول لألفضل وذلك إلرضاء وكسب العمیلوالتعرف على كیفی
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   توفیر معلومات التخاذ القراراتأسالیب  

17.   
نقطــة التعــادل التكــالیف مــع اإلیــرادات وأي مــستوى نــشاط (تحلیــل التعــادل

أعلى من نقطة التعادل یحقق ربح وأي مستوى نشاط أقل من نقطة تعـادل 
  ).یحقق خسارة

          

18.   
ـــل ربحیـــة المنتجـــات ًإدارة الـــشركة تكـــون متحققـــة دائمـــا مـــن ســـالمة (تحلی

 ومــا منتجاتهــاالمنظمــة ومعرفــة نتــائج العملیــات التــشغیلیة لكــل منــتج مــن 
 .)یحققة من ربح أو خسارة

          

تمثـــل الفـــرق بـــین العائـــدات المكتـــسبة والتكـــالیف (تحلیـــل ربحیـــة العمـــالء   .19
  .)المرتبطة بعالقة العمیل في فترة محددة

          

20.   
هو أسلوب إلدارة التكلفة على أساس النـشاط (ى أساس األنشطةاإلدارة عل

من خالل إستخدام بیانات التكالیف لألنشطة التي تتكون منها المنـشأة فـي 
إعــــادة تــــسعیر : اتخـــاذ العدیــــد مــــن القــــرارات اإلداریــــة ومـــن هــــذه القــــرارات

  ).الخ...منتجات، استبدال المنتجات،إستثمار التكنولوجیا 

          

21.   
ٕهـــي عملیـــة مـــستمرة لتحدیـــد قیـــود النظـــام وازالتهـــا لـــضمان (یـــودنظریـــة الق

االسـتغالل األمثـل للمـوارد وزیـادة المخرجــات للمنتجـات التامـة بـأكبر حجــم 
  ).ممكن لضمان زیادة الربحیة للمنظمة

          

22.   

 فتــــرة ■مثــــل( لالســــتثمارات الرأســــمالیةيالعائــــد االقتــــصادطــــرق تقیــــیم 
 معدل ■داد التكلفة اإلستثماریة للمشروع االسترداد هي الفترة الالزمة إلستر

 صـافي ■" % تكلفـة األصـل/لـربح المحاسـبي المتولـد"العائد المحاسبي هـو
 مـن ةالقیمة الحالیة هـي الفـرق بـین القیمـة الحالیـة للتـدفقات النقدیـة المتولـد

  ).المشروع وبین التكلفة المبدئیة الالزمة لتنفیذ المشروع

          

23.   

 نمــوذج الطلـــب حــسب الكمیـــة أي یـــتم ■(مخـــزوننمــاذج الرقابـــة علـــى ال
ًإعـــادة الطلـــب للمخـــزون عنـــدما یـــنخفض المخـــزون لمـــستوى محـــدد مـــسبقا 

 نمــوذج الطلـب الـدوري أي یـتم إعـادة الطلــب ■یعـرف بنقطـة إعـادة الطلـب
ًبعــد مـــرور مــدة زمنیـــة محــددة مـــسبقا بكمیــات متفاوتـــة وبحــسب المخـــزون 

  ).ي بنقطة إعادة الطلب الدورفالمتوفر یعر

          

  االستراتیجي التحلیل أسالیب  

ـــسلة القیمـــة   .24 ـــل سل  علـــى أســـاس سلـــسلة األنـــشطة تحدیـــد التكلفـــةأي (تحلی
 ).ًالالزمة من بدایة التعامل مع الموردین وصوال إلى تسلیم المنتج للعمیل

          

 هل ترغب في الحصول على نسخة من نتائج الدراسة؟ 

  
  ري وتقدیري،،، مع خالص شك

    
     الباحثة                                                                                                  

  هداف سمیرة أحمد أبو                                                                                                    
   

  ال (   )    نعم (   )  



 

  

  )3(م ملحق رق
  السادة محكمي اإلستبانة في الجامعات الفلسطینیةأسماء 

  اإلسم
الدرجة 

  العلمیة
  مكان العمل  المسمى الوظیفي واألكادیمي  التخصص

  الجامعة اإلسالمیة  عمید كلیة التجارة  محاسبة  أستاذ دكتور  سالم حلس

  یةالجامعة اإلسالم    عمید كلیة التجارةنائب  إحصاء  أستاذ دكتور  سمیر صافي

  الجامعة اإلسالمیة  مساعد نائب الرئیس للشئون اإلداریة  محاسبة  أستاذ دكتور  علي شاهین

  جامعة فلسطین  نائب الرئیس للشئون اإلداریة والمالیة  محاسبة  أستاذ دكتور  یوسف جربوع

  جامعة فلسطین  أكادیمي  محاسبة  أستاذ مشارك  عصام البحیصي

  جامعة فلسطین  س قسمرئی  محاسبة  أستاذ مساعد  خالد المدهون

  جامعة فلسطین  أكادیمي  محاسبة  أستاذ مساعد  خالد عیسى

  جامعة األزهر  أكادیمي  محاسبة  أستاذ مشارك  علي نعامي

  جامعة األزهر  أكادیمي  محاسبة  أستاذ مشارك  جبر الداعور

  جامعة األزهر  أكادیمي  محاسبة  أستاذ مساعد  عماد الباز

  جامعة األزهر  رئیس قسم  محاسبة  دكتوراه  مفید الشیخ علي

  جامعة األقصى  عمید الكلیة للعلوم اإلداریة  محاسبة  أستاذ مساعد  نضال عبد اهللا

  وزارة التربیة والتعلیم  مدیر عام الكلیات والتعلیم التقني  محاسبة  دكتوراه  محمد األعرج

  وزارة التربیة والتعلیم  مدیر عام الشئون المالیة  محاسبة  دكتوراه  أكرم حماد

  
  
  
  
  
  
  



 

  

  )4(ملحق رقم 
  الصناعیة المدرجة في بورصة فلسطین أسماء الشركات 

  التي شملتها الدراسةو

  
  
  
  

  رمز   الشركات
  الشركة

تاریخ 
  التأسیس

  تاریخ
   اإلدراج

  عدد
  الفروع

  الموقع
   اإللكتروني

  APC  1990  5/3/1997  0  www.apcpaints.ps شركة العربیة لصناعة الدهانات

  AZIZA  1997  2002/12/31 2 شركة دواجن فلسطین
www.aziza-
ppc.com  

  BPC  1973  2004/12/22 2  www.bpc.ps شركة  بیرزیت  لألدویة

  ELECTRODE  1977  2011/5/17 0 مصنع الشرق لإللكترود
www.alshark_co.c

om  

  GMC  1995  2005/5/17 0  www.gwmc.ps شركة مطاحن القمح الذهبي

  JCC  1964  1997/7/24 0  www.jerucig.com شركة سجایر القدس

  JPH  1969  1997/1/20 4  www.jepharm.ps شركة القدس للمستحضرات الطبیة

  LADAEN  1998  2002/12/30 0 شركة  فلسطین لصناعات اللدائن
www.ppic-
pal.com  

شركة الوطنیة الصناعیة لأللمنیوم 
  NAPCO  1991  2011/11/30 2  www.napco.ps والبروفیالت

  NCI  1993  2006/8/6 0  www.nci.ps شركة الوطنیة لصناعة الكرتون

  PHARMACA  1986  2013/3/23 0 دار الشفاء لصناعة األدویة
pharmacare@pha
rmacare_ltd.com  

  VOIC  1953  1999/8/9 0  www.voic.ps مصانع الزیوت النباتیة


