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ملخص الدراسة
أثر تطبيق محاسبـة المسؤولية على رفع كفاءة األداء والرقابة

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
إعـــــــداد

محمود عبد الحميد محمود سمارة
بإشـراف

الدكتور يونس الشوبكي

هدفت الدراسة الى بيان أثر استخدام محاسبة المسؤولية على الرقابة ورفع كفاءة االداء لقطاع الشركات

الصناعيةـ اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،والمنهج التحليلي ،وذلك باستخدام أداة دراسة (استبيان) تم
توزيعها على عينة من العاملين في الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة في المملكة األردنية ،والبالغ
عددها ( )12شركة ،حيث تم اختيار  111فرداً في قسم المحاسبة واالدارة العليا عن طريق المعاينة

العشوائية ،وتوصلت الدراسة الى النتائج أهمها :هناك استخدام على مستوى عالي لمحاسبة المسؤولية،
وجود مستوى عالي من الرقابة ،ووجود مستوى عالي من الكفاءة في األداء في الشركات الصناعية

األردنية ،كما أشارت النتائج الى وجود أثر ذو داللة إحصائية لمحاسبـة المسؤولية بشكل عام على كفاءة
األداء في الشركات الصناعية في األردن ،وقد بينت الدراسة أن عوامل المحاسبة االجتماعية منفصلة
(تقسيم الهيكل التنظيمي ،تفويض مدراء الم اركز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،استخدام الموازنات للرقابة
وتقييم األداء) لم يكن لها أثر بشكل منفصل عدى ربط الموازنات التخطيطية الذي كان له أثر ذو داللة

إحصائية على كفاءة األداء في الشركات الصناعية في األردن ،وأشارت النتائج الى وجود أثر ذو داللة

إحصائية لمحا سبـة المسؤولية بشكل عام على الرقابة ،وبينت أن عوامل المحاسبة االجتماعية منفصلة
(تقسيم الهيكل التنظيمي ،تفويض مدراء المراكز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،وتقييم األداء) ال يوجد لها

أثر دال إحصائياً في الرقابة في الشركات الصناعية ،بينما أشارت النتائج الى أن المتغيرات (ربط
الموازنات التخطيطية بالمراكز ،وتحليل االنحرافات) كان لها أثر معنوي على الرقابة في الشركات

الصناعية في األردن ،وعلى ضوء النتائج توصل الباحث الى توصيات أهمها أنه على الشركات
الصناعية األردنية العمل على تنظيم العمل المحاسبي بشكل واضح بما يتفق مع األسس العلمية لمحاسبة
المسؤولية ،والعمل على زيادة إدراك العاملين في قسم بمحاسبة المسؤولية وطرقها وأساليبها من خالل عقد

الدورات التعليمية والتدريبية ،كم أوصت الشركات الصناعية األردنية بالعمل على رفع مستوى ربط
الموازنات التخطيطية بالمراكز ،ورفع مستوى تحليل االنحرافات.
الكلمات المفتاحية :محاسبة المسؤولية ،األداء ،الرقابة ،الشركات الصناعية
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Abstract
The Effect Of Applying Responsibility Accounting On Raising The Performance Efficiency And
Control: An Empirical Study On The Jordanian Public Listed Industrial Companies
By

Mahmoud Abdel-Hamid Mahmoud Samara
Under the supervision of
Dr. Yunus Shobaki
The study aimed to demonstrate the impact of the use of accounting responsibility to control and raise
the efficiency of performance of the sector industrial companies. The study adopted descriptive
approach, and the analytical method, using a study tool (questionnaire) that was distributed to a
sample of employees in industrial companies listed on the stock exchange in the Kingdom of Jordan,
which consists of (69 ) company. The questionnaires were distributed on random sample of 100
employees in the accounting department and senior management. The study found that accountability
responsibility was used in high level, and there is a high level of control level, and the presence of a
high level of efficiency in the performance of the Jordanian industrial companies. The results also
indicated that there is a statistically significant impact of responsibilities accounting on overall
performance in industrial companies in Jordan. The study has demonstrated that separate social
accounting factors (the division of the organizational structure, mandate the centers' directors, costs
and revenues tab, the use of budgets for control and performance evaluation) have no impact
separately except linking planning budgets, which have statistically significant effect on performance
efficiency. The results indicated the presence of statistically significant impact of accounting
responsibility in general on control, and indicated that the separate social accounting factors (the
division of the organizational structure, delegating the centers' directors, costs and revenues Tab, and
performance evaluation) have no statistically significant effect on control in industrial companies. While
results indicated that, the variables (link planning budgets centers and analysis of deviations) have a
significant effect on the control of industrial companies in Jordan. In the light of the results, the
researcher recommends that the Jordanian industrial companies should organize the accounting work
clearly to cup with the scientific basis for accounting responsibility. Jordanian industrial companies
should increase the awareness of employees in the Department of accounting responsibility and its
methods by holding educational and training sessions. Jordanian industrial companies should raise the
level of planning budgets linking centers, and raise the level of deviations analysis.
Key Words: Accounting Responsibility, Performance, control, Industrial Companies
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الفصل األول
مقدمة الدراسة
 0.0تمهيد:
تعقيدا مما كانت عليه الحال في أي وقت مضى ،وذلك للنمو
أصبحت إدارة المؤسسات أكثر
ً
المطرد في حجمها وصعوبة عملية اتخاذ الق اررات ،والمعوقات والمؤثرات التي تحيط بهذه العمليات
اإلدارية الحديثة ،واألشكال والترابط المتبادل مع المؤسسات األخرى ،فعندما يتسع نطاق العمل
يصبح من الصعوبة على فرد او مجموعة من األفراد القيام بجميع االنشطة المطلوبة وذلك نتيجة
زيادة التعقيد في التنظيم ،ﻭنﻅاﻡ محاسبة ﺍلمسﺅﻭلية يتالءم مع ﺍلالمﺭكزية في ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭبمﻭجبه يـتﻡ
تقـسيﻡ ﺍلﻭحـﺩﺓ ﺍالقتصاﺩية ﺇلى مﺭﺍكز مسﺅﻭلية تتفﻕ ﻭﺍلهيﻜل ﺍلتنﻅيمي ﺍلسائﺩ فيها ،ﻭيساعﺩ هﺫﺍ
داء ﺍلمحﺩﺩﺓ مـسبقاﹰ
ﺍلنﻅاﻡ فـي تقييﻡ أداء مﺭﺍكز ﺍلمسﺅﻭلية عﻥ ﻁﺭيﻕ ﺍلمقاﺭنة بيﻥ معاييﺭ ﺍأل ﺀ
ﻭﺍلنتـائج ﺍلفعلية لهﺫه ﺍلمﺭﺍكز ﻭمعﺭفة ﺍالنحﺭﺍفاﺕ ﻭﺃسبابها ﻭمعالجتها ﻭﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلتي
تﺅﺩﻱ ﺇلى تحسيﻥ ﺍإلنتاجية ﻭتخفيﺽ ﺍلتﻜاليﻑ.

 5.0مشكلة الدراسة وعناصرها
تتصف بيئات األعمال باحتدام التنافسية حيث تسعى إدارات المنظمات المعاصرة جاهدة إلى
البحث عن السبل التي تكفل لها النجاح في تحقيق أهدافها في البقاء والنمو واالستمرار ،لذا تبذل
اإلدارات العليا فيها قصارى جهدها ألحكام صياغة خططها االستراتيجية ,التي تحدد فيها األهداف
بعيدة المدى للمجاالت الحيوية فيها ,والموارد الالزمة لتحقيقها وكيفية الحصول على الموارد
وممارسة النشاطات لتحقيق هذه األهداف ،ﻭمع ﺍتساﻉ كبر حجﻡ ﺍلمشﺭﻭعاﺕ وتنوع أنشطتها فان
ظاهرة تركيز السلطة لدى كبار المسؤولين تعد من أهم المشكالت اإلدارية التي تواجهه
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االدارات ،مما يؤدي الى بطئ في تنفيذ االعمال ،واالهتمام باألعمال الروتينية  ،واالنشغال بها عن
األعمال اإلدارية المهمة ،مثل :التخطيط والرقابة وكفاءة األداء.
وتكمن مشكلة الدراسة الحالية في بيان وتحديد مدى استخدام محاسبة المسؤولية في الشركات
الصناعية وأثرها على رفع كفاءة األداء والرقابة لقطاع الشركات الصناعية.
وبناء عليه تتحدد مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية:
ً
 .1ما مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في قطاع الشركات الصناعية؟
 .1هل يوجد أثر لتطبيق محاسبة المسؤولية على رفع كفاءة االداء لقطاع الشركات الصناعية؟
 .0ما هو أثر تطبيق محاسبة المسؤولية على الرقابة في قطاع الشركات الصناعية؟

 1.0هدف الدراسة:
تسعى الدراسة الى تحقيق األهداف التالية:
 .1القاء الضوء على واقع تطبيق محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية في المملكة
األردنية الهاشمية.
 .1بيان أثر استخدام محاسبة المسؤولية على الرقابة ورفع كفاءة االداء لقطاع الشركات
الصناعية.
 .0التوصل الى نتائج وتوصيات من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة األداء والرقابة في قطاع
الشركات الصناعية.

0

 1.0أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في كونها تبحث في إحدى الوسائل الحديثة في المحاسبة اإلدارية ،كما تكمن
أهميتها في أنها تحاول إيجاد طرق ترفع من مستوى كفاءة الرقابة واألداء في الوحدات االقتصادية
وتتحدد أهمية الدراسة من خالل النقاط التالية:
األهمية التطبيقية:
في العمل على زيادة مستوى إدراك الشركات الصناعية ألهمية محاسبة المسؤولية وأثرها في رفع
كفاءة األداء والرقابة في ظل ضخامة المشروعات وازدياد حجم المنافسة المحلية واالقليمية والدولية.
في تعميم نتائجها التي من شأنها ان تساهم في تدعيم تطبيق محاسبة المسؤولية ،ورفع مستوى
كأساس الرقابة وكفاءة االداء لقطاع الشركات الصناعية.
األهمية االكاديمية:
تكمن أهمية الدراسة األكاديمية في ندرة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة محاسبة
المسؤولية على المستوى المحلي والعربي ،ويأمل الباحث أن تساهم الدراسة الحالية في إثراء المكتبة
العربية والمحلية بموضوع حديث وهام في المحاسبة اإلدارية الحديثة وأساليبها.
كما تكمن أهمية الدراسة في انها تشكل منطلقا لمزيد من الدراسات الالحقة حول موضوع هام
وحديث خصب في تفرعاتها.

 2.0متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :محاسبة المسؤولية ويشمل المتغيرات الفرعية التالية:
 .1تقسيم الهيكل التنظيمي.
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 .1تفويض مدراء المراكز.
 .0تبويب التكاليف واإليرادات.
 .8ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز.
 .1استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء.
 .1تحليل االنحرافات.
المتغير التابع :رفع كفاءة األداء والرقابة.

نموذج الدراسة.1

المتغير التابع

المتغير المستقل

رفع كفاءة االداء
تطبيق محاسبة المسؤوليات
الرقابة

1

تم اعداد نموذج الدراسة من قبل الباحث اعتماداً على دراسة (ميده.)1110 ،

1

 1.0فرضيات الدراسة
تقوم الدراسة على الفرضيات التالية:
الفرضية األولى:
 :Hoال يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥1.11بين تطبيق محاسبة
المسؤولية (تقسيم الهيكل التنظيمي ،تفويض مدراء المراكز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،ربط
الموازنات التخطيطية بالمراكز ،استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء ،تحليل االنحرافات) ورفع
كفاءة االداء لقطاع الشركات الصناعية.
الفرضية الثانية:
 :Hoال يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥1.11بين تطبيق محاسبة
المسؤولية (تقسيم الهيكل التنظيمي ،تفويض مدراء المراكز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،ربط
الموازنات التخطيطية بالمراكز ،استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء ،تحليل االنحرافات) والرقابة
لقطاع الشركات الصناعية.
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 1.0مصطلحات الدراسة:
محاسبة المسؤولية :أسلوب رقابي محاسبي يهدف الى تقييم أداء المسؤولين في المستويات
اإلدارية وهو النظام الذي يقيس الخطط (بالموازنة) واألفعال بالنتائج الفعلية لكل مركز مسؤولية
(.)Horngren ,2005
الرقابة :هي الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في المشروع بهدف حماية أصوله
وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية والتأكد من دقتها ومدى االعتماد عليها وزيادة الكفاية اإلنتاجية
وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات اإلدارية الموضوعة (حسن.)1110 ،
كفاية األداء :قدرات نعبر عنها بعبارات سلوكية تشمل مجموعة مهام (معرفية ،مهارية ،وجدانية)
تكون األداء النهائي المتوقع إنجازه بمستوى معين مرض من ناحية الفاعلية ،والتي يمكن مالحظتها
وتقويمها بوسائل المالحظة المختلفة (الحولي.)1111 ،
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تناول الفصل السابقة مشكلة الدراسة البحثية وأهـدافها ومتغيراتهـا كمـا تنـاول أهميـة الد ارسـة والغـرض
منهــا ،حيــث يتنــاول هــذا الفصــل األســس النظريــة للد ارســة والد ارســات الســابقة التــي تمــت فيمــا يتعلــق
بمتغيرات الدراسة الحالية ومحاورها.

 0.5المقدمة:
مفهوما
تعتبر محاسبة المسؤولية من االساليب الحديثة المعاصرة في الفكر المحاسبي إال أنها ليست
ً
جديداً ،حيث أن فكـرة محاسـبة المسـؤولية تنامـت مـن وجـود االنسـان الـذي يوكـل إليـه تنفيـذ مهمـة مـا
ومن ثم تتم محاسـبته علـى طبيعـة أداء هـذا العمـل مـن قبلـه ،ودليـل ذلـك أن فكـرة المسـائلة قـد وردت
في الكتب السماوية واألحاديث النبوية الشريفة( .الحارس.)1118 ،
من أجل زيادة فعالية الدور الذي يمكن أن تؤديه المحاسبة في مجال التخطيط والرقابة ،كان عليها
أن تتطــور لتصــبح فــي وضــع تســتطيع فيــه مســاءلة أي شــخص محاســبيا مــن هنــا نشــأت محاســبة
المسؤولية كأسلوب يهدف اساسا إلى الرقابة وتقيـيم األداء عـن طريـق تحديـد المسـؤولية العـاملين فـي
االدارات المختلفــة (الوحــدات االداريــة) ،بمســتوياتهم االداريــة المختلفــة عــن االداء الفعلــي ومــا ترتــب
عليه من نتائج مفضلة وغير مفضلة قياسا باألداء المخطط)Rowe,2008( .
إن المساءلة في علم المحاسبة تعتبر سلوك ونهج مهم لإلدارة الحديثة بأقسامها المختلفة ،وبالتالي
فإن على المحاسب أن ينمي قدراته ليستطيع ربط مسؤولية األداء باألفراد ،من دون االعتماد على
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وبناء على ذلك فان محاسبة المسؤولية تمثل سمة من
نتائج األعمال والقوائم المالية في الشركات،
ً
سمات تطور الفكر المحاسبي( .جودة والشيخ)1112 ،
فمصطلح محاسبة المسؤولية يمثل إشارة لألسلوب الـذي يهـدف إلـى الرقابـة وتقيـيم أداء العـاملين فـي
المنش ــأة االقتص ــادية عل ــى اخ ــتالف مس ــتوياتهم للتأك ــد م ــن طبيع ــة قي ــامهم بأعم ــالهم مقارن ــة ب ــاألداء
المخطط ويتطلب تطبيق هذا األسلوب تطوير طبيعة النظم المحاسبية بهـدف مراقبـة األداء والتعـرف
على مشاكل تنفيذ الخطط لدى مختلف المستويات اإلدارية (الكسب ورشيد.)1111،
وبالتــالي فــإن محاســبة المســؤولية تهــدف الــى تكثيــف الجهــود نحــو هــدف مكافحــة االنح ارفــات الســالبة
وتنمية االنحرافات الموجبـة ،مـن خـالل قيـاس الوحـدة االقتصـادية ،حيـث انهـا تـؤدي صـالحيات تولـد
المسؤولية الى تأكيد القدرة علـى التحـدي مـن خـالل تنميـة روح االبتكـار للوحـدة الـى أفضـل اسـتغالل
للطاقة او الموارد المتاحة (جمعة.)1111،
وهــي تهــدف الــى ضــبط األمــور فــي منظمــات األعمــال واحكــام الســيطرة علــى العمليــات التــي تــتم فــي
هـــذه المنظمـ ــات ،وبالتـ ــالي المحافظـ ــة علـ ــى أصـ ــول وموج ــودات المنظمـ ــة ومواردهـــا وحمايتهـ ــا مـ ــن
االختالس والسرقة أو سوء االستخدام ومعالجة األخطاء قبل االستعمال.

 5.5مفهوم محاسبة المسؤولية:
إن اتساع حجم الشركات ،وتعدد أعمالها ووظائفها ،وتنوعها ،أدى إلى كثرة عـدد القـ اررات والعالقـات
المتداخلة بين العـاملين ،بحيـث أصـبحت االدارة العليـا عـاجزة عـن اتخـاذ جميـع هـذه القـ اررات بصـورة
مركزية وبشكل فعال ،االمر الذي أوجد حاجة إلى إتباع ال مركزيـة االدارة ،بحيـث يـتم تقسـيم الوحـدة
االقتصــادية إلــى وحــدات مســتقلة يســهل ادارتهــا ،وحتــى يــتم إدارة هــذه الوحــدات يجــب أن يــتم تحديــد
تفويض السلطات المناسبة لها التخاذ الق اررات االدارية ).)Garrison et al, 2009
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ويمكن تحديد المفهوم الحـديث لمحاسـبة المسـؤولية ،بأنـه أسـلوب إداري محاسـبي يهـدف إلـى تصـميم
نظام محاسبي لتحقيق الرقابة على األداء عن طريق الربط المباشر بين التقارير المحاسبية من جهة
وبــين االشــخاص المســؤولين مــن جهــة ثانيــة ،وذلــك مــن خــالل تحديــد األداء المخطــط واألداء الفعلــي
ومقارنتهما لتحديد المسؤولية التخاذ الق اررات العديدة ،سواء الق اررات التصـحيحية أو قـ اررات المسـاءلة
والمكافأة (ظاهر.)1111 ،
ومحاسبة المسؤولية تمكن المنظمة من التخطيط والسيطرة على النفقات عن طريق مراكز المسؤولية
الت ــي تش ــكلت ف ــي األعمـ ــال التجاري ــة .يمك ــن تقيـــيم إنج ــازات م ــديري مركـ ــز المس ــؤولية م ــن خـــالل
المسؤولية المحاسبة.)Allahverdi, 2014( .
وقد عرف ( )Safa,2012محاسبة المسؤولية على انها نظام المحاسبة الذي يقوم بجمع البيانات
عن اإليرادات والتكاليف من مناطق المسؤولية ،ويقدم تقاري اًر بها ،إن تخطيط مثل هذا النظام يقوم
على افتراض أنه يتعين على المدراء ان يتحملوا المسؤولية عن تصرفاتهم الخاصة ،وأفعال
مرؤوسيهم ،وتصرفات من هم في عهدتهم ،وعن أية أنشطة أجريت في مركز مسؤوليتهم.
ويسمى أيضا محاسبة النشاط.)Safa, 2012( .
كمــا تــم تعريــف محاســبة المســؤولية :علــى أنهــا ذلــك النظــام الــذي يقــيس مــا هــو مخطــط لــه واألداء
الفعلي لكل مركز مسؤولية (الرزي.)1111 ،
وكون اإلدارة العليـا سـتتحمل هـذه المسـؤولية فإنهـا تـوزع حمـل المسـؤولية علـى الم اركـز االداريـة ومـن
خالل ذلك فـإن كـل مركـز مسـؤولية سـيحاول أن يفـي بمـا تفرضـه عليـه هـذه المسـؤولية ويلتـزم بـذلك
(غالء.)2005 ،
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ومركـ ــز المسـ ــؤولية هـ ــو موقـ ــع سـ ــلطة الرقابـ ــة والـ ــتحكم والتكـ ــاليف واإلي ـ ـرادات أو اسـ ــتخدام األم ـ ـوال
المستثمرة (الرزي ،)1111 ،كما يمكـن تعريفهـا علـى أنهـا الوحـدة داخـل المنشـأة والتـي يكـون مـديرها
مسؤوالً عن أعمالها ونتائجها ويمكن تحديد مراكز المسـؤولية بمركـز التكلفـة ،ومركـز اإليـراد ،ومركـز
الربح ،ومركز االستثمار (الغرايبة ،وأبو نصار.)1111 ،
ومركـز اإليـرادات،
أما  )2012( Safaفقد حدد مراكز المسؤولية بـثالث م اركـز وهـي م اركـز التكلفـة ا
ومراكز االستثمار (.)Safa, 2012
ويعــرف الباحــث محاســبة المســؤولية بانهــا تقســيم المســؤوليات فــي المنظمــة بهــدف زيــادة القــدرة علــى
السيطرة والتقييم ومالحقة مواقع األخطاء وتحديد المسـؤول عنهـا ،وبـنفس الوقـت زيـادة قـدرة المنظمـة
علـى قيـاس األداء بشـكل محـدد وبفاعليـة أكبـر ،وبالتـالي فهـو نظـام المحاسـبة الـذي يجمـع ،ويلخـص
تقارير البيانات المحاسبية المتعلقة بمسؤوليات المدراء الفردية.
محاسبة المسؤولية هي من األنواع الحديثة في المحاسبة االدارية وتهدف الى ترشيد الق اررات
اإلدارية من خالل تحديد مراكز مسؤولية متناسقة تتصف بالتكامل والترابط ،ويمكن من خاللها
تحديد مواطن االنحراف والخطأ في العمليات وتحديد المسؤولية عن تلك االنحرافات.
وبالتالي فهي نظام يقوم على جمع وتحليل البيانات التي تمثل نشاط كل موظف ضمن مجال
عمله ،خالل فترة معينة مقارنة بالمسؤوليات المحددة كما هو مخطط لها من قبل االدارة العليا،
ونشرها في التقارير وذلك لتقييم أداء الموظف وقدرته على التحكم ،أي ربط معدالت التخطيط
لعناصر تكلفة النشاط بمراكز المسؤولية ومقارنتها بالمعدالت الفعلية لتلك العناصر لتحديد مسؤولية
الفروق في القيم والنتائج ،وذلك يعكس كونها أسلوب رقابي محاسبي لخدمة اإلدارة في تقييم أداء
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المسؤولين في المستويات اإلدارية من حيث مدى التزامه بالتكاليف واإليرادات وأهداف من خالل
التقارير (جودة ،والشيخ. )1112 ،
ويرى الباحث أن محاسبة المسؤولية تعمل على تقسيم المنظمة الى وحدات محاسبية ذات مسؤولية،
وبالتالي تسهل عمليات التدقيق والرقابة وتحديد مواطن االنحرافات والخطأ المحاسبي ،مما يساهم
في عمليات معالجة الخطأ وتحديد المسؤول عنه.

 1.5اتجاهات نظام محاسبة المسؤولية
ال شــك ان التطــورات العالميــة فــي البيئــات االقتصــادية نــتج عنهــا توســع وامتــداد المشــروعات محلي ـاً
واقليمياً ،بحيث اصبح من غير الممكن أن يقوم رئيس مجلس االدارة باتخـاذ جميـع القـ اررات اإلداريـة
المناسـبة والصـحيحة فيمـا يتعلـق بالمنشـأة والتخطـيط المسـتقبلي ،االمـر الـذي يتطلـب وجـود جـزء مـن
الالمركزية من خالل توزيع الصالحيات والمهام على االدارات المختلفة ضمن فئات العمـل المنوطـة
بها ،وتحديد مسؤولياتهم ،وبالتالي يعتبر كل مسؤول في هذه الحالة هو المعنـي بـإدارة القسـم المنـوط
به كمركز من مراكز المسؤولية ،مع تمتعه بالحرية فـي إصـدار القـ ار ارت المتعلقـة فـي اداء القسـم ،او
مركز مسؤوليته ،او االدارة الموكل بها.)Rowe,2008(.
وتتمحور اتجاهات نظام محاسبة المسؤولية في النقاط التالية (أبو محسن:)1112 ،
 .1االتجاه االول يتمثل في آلية ربـط النظـام المحاسـبي بهيكـل التنظـيم اإلداري ومسـتوياته اإلداريـة
والتنفيذية المختلفة على مستوى الوحدة االقتصادية ككل.
 .1وبعد ذلك تأتي عملية توزيع سلطة اتخـاذ القـ اررات بصـورة محـددة وخاصـة فيمـا يتعلـق بالعوامـل
المؤثرة في عناصر التكاليف واإليرادات في مراكز المسؤولية.
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 .0تتحمل كل وحدة إشراف أو مسؤولية التكاليف واإليرادات المسـؤول عنهـا والتـي يملـك القـدرة مـن
خاللها والتحكم فيها ومراقبتها.
 .8تص ــميم نظ ــام للمحاســـبة يق ــوم عل ــى أسـ ــاس إم ــداد اإلدارة بالمعلوم ــات الرقابيـ ــة طبق ــا لمركـ ــز
المسؤولية ،مما يمكن من تجميع التكاليف واعداد التقارير التـي تمكـن مـن تقيـيم األداء وبالتـالي
المساعدة في اتخاذ الق اررات الصحيحة.
 .1تجنب المسؤولية المشتركة بين مراكز المسؤولية وبصفة خاصة فيما يتعلـق بعناصـر التكـاليف
واإليرادات ،وذلك من اجل التحديد الدقيق لعناصـر التكـاليف فـي كـل مركـز مسـؤولية ،واسـنادها
الى القسم الخاص بها.
 .1تـرابط وتكامــل التقــارير المقدمــة مــن مختلــف المســتويات اإلداريــة حســب تــدرج الســلطة ،ممــا
يمكن من متابعة تقييم األداء من أعلى السلطات الى أدناها.
 .1توافر الرقابة الذاتية وامتدادها إلى مختلف المستويات اإلدارية من التنظيم اإلداري
 1.5أهمية محاسبة المسؤولية
إن الرقابة على التكاليف واظهارها بالشكل الصحيح في القوائم الماليـة ،مـن خـالل الهيكـل التنظيمـي
المتكام ــل ف ــي االدارة ،ه ــو م ــا يعن ــى ب ــه نظ ــام محاس ــبة المس ــؤولية ،مم ــا يس ــتدعي تقس ــيم المنش ــأة
االقتصادية الى مراكز عدة للمسؤولية ،لنتمكن من عملية حصر التكاليف ،والتأكد من سالمة االداء
فــي العمليــات االنتاجيــة المرتبطــة بالمنش ــأة ،وبالتــالي هــذا بــدوره ي ــؤدي إلــى القيــام بعمليــة محاس ــبة
للمــدراء المســؤولين عــن الوحــدات التابعــة ضــمن اختصاصــاتهم ،وكـ مل حســب الســلطات المنوطــة بــه.
(عتر)1114 ،
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ومن هنا تكمن الفكرة المحورية لهذا النظام من خالل االنتقال بنظم التكاليف من الطرق
التقليدية الى الطرق الحديثة ،عن طريق التحول نحو االهداف الحديثة لنظم المحاسبة ،التي تعتمد
آليات التخطيط والرقابة التخاذ الق اررات االدارية السليمة ،بما يسمح وعملية تفويض مدراء المراكز
بتوجيه النفقات وااليرادات بما يخدم مصلحة المنشأة ككل ،بالرجوع الى الصالحيات الممنوحة لهم.
وكذلك فإن أهمية نظام محاسبة المسؤولية من وجهة نظر جبريل تنبع من كونها قسم من اقسام
نظام الرقابة الداخلية الذي يصمم لتوجيه عمليات التخطيط والرقابة على الموارد المستخدمة في
المنشأة للوصول الى الكفاءة واالتقان في استخدامها ،وكذلك في معرفة مدى جودة أداء األقسام
والمراكز المختلفة في الوحدة الحكومية كما تعتبر" من األدوات المحاسبية التي تساعد اإلدارة في
التعرف على مدى مساهمة كل مركز مسؤولية في تحقيق أهداف الوحدة الحكومية ككل".
(جبريل)1222،
يتضح لنا ان نظام محاسبة المسؤولية هو نظام متخصص في القراءات الكمية لإلجراءات المنفذة
في المنشأة من خالل الموازنات المخططة والتي يتم مقارنة االداء الفعلي لكل مركز من مراكز
المسؤولية بها ،وتنبع اهميته من اعتماده على جمع البيانات بدقة وتصنيفها ،مع االخذ بعين
االعتبار كل التكاليف المرتبطة بمراكز المسؤولية ،وربطها مع الصالحيات الموكلة لمسؤولي
االقسام المختلفة ضمن مراكز المسؤولية ،لتحقيق االهداف الموضوعة( .صالح)1111،
وبالتالي تكمن أهمية محاسبة المسؤولية من كونها تعتبر جوهر الرقابة ،وذلك ألنها تعتبر
االدارة الرئيسية للرقابة ،والتي تساعد في زيادة فعالية الرقابة ،وذلك بسبب اعتمادها على مبدأ
تقسيم المنشأة إلى أجزاء لتصبح رقابة هذه االجزاء أكثر موضوعية ودقة وعدالة.
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 2.5أهداف محاسبة المسؤولية:
إن هدف اي نظام أو فكر محاسبي ،ال بد ان تظهر آثاره في التقارير المالية ،والنظرية
المحاسبية ،ولتحقيق ذلك ،يترتب على تطبيق نظام محاسبة المسؤولية ،إعادة صياغة للفكر
المحاسبي المطبق ،وانظمة التقارير المرتبطة باألداء والرقابة وفق الهيكل التنظيمي (حنان
وكحالة ،)1222 ،ويمكن توصيف أهداف محاسبة المسؤولية بالنقاط التالية(:الحارس)1118 ،
-1

تقـــوم محاسـ ــبة المســـؤولية بتبويـ ــب وتحليـ ــل عناصـ ــر التكـ ــاليف واالي ـ ـرادات
المتعلقــة بأنشــطة ومهــام كــل مركــز مســؤولية باعتبــاره مركــز مســتقل لقيــاس
أداء هذه المراكز.

-5

تقوم محاسبة المسؤولية بربط النظام المحاسبي بالهيكل التنظيمـي للمنشـأة،
حيــث يــتم تصــميم النظــام المحاســبي اعتمــادا علــى الهيكــل االداري والــذي
يحقق مزيد من الموضوعية والدقة في آلية عمل النظام المحاسبي.

-1

توضــيح العالقــة بــين بنــود التكــاليف واالي ـرادات مــن جهــة وبــين االشــخاص
المسؤولين عـن هـذه البنـود مـن جهـة اخـرى ،وذلـك مـن خـالل ايجـاد عالقـة
مباشرة بين هذه البنود ومسبباتها أو المسؤولين عنها.

-1

المس ــاعدة عل ــى تنفي ــذ العملي ــات ،ان وض ــع التنبـ ـؤات والتق ــديرات والخط ــط
لمجموعات األعمال في مراكز المسؤولية ،وتكاليف هذه االعمال وايراداتها
تساعد القائمين على هـذه الم اركـز فـي تنفيـذ هـذه األعمـال التـي يجـب علـى
كل مسؤول القيام بها.
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-2

تس ــاعد عل ــى تطبي ــق االدارة باأله ــداف :ان االدارة باأله ــداف ترك ــز عل ــى
النتائج المتحققة ،لذلك فهي بحاجة إلى معلومات عن تلك النتـائج وهـذا مـا
يمكــن لمحاســبة المســؤولية أن تســاهم بــه حيــث أنهــا تــوفر معلومــات مهمــة
لهـــذه النتـ ــائج ،وخاصـــة مـ ــا يتعلـ ــق ببنـ ــود التك ــاليف واالي ـ ـرادات المخططـ ــة
والفعلية.

-1

تسـ ــاعد محاسـ ــبة المسـ ــؤولية فـ ــي تطبيـ ــق االدارة باالسـ ــتثناء :أن االدارة ال
تسـ ــتطيع أن تقـ ــوم بـ ــإدارة جميـ ــع أعمـ ــال المنشـ ــأة بـ ــنفس االهتمـ ــام ،فهنـ ــاك
مجاالت تركز عليها أكثر من مجـاالت أخـرى ،وذلـك الن وقـت االدارة هـو
مــورد نــادر ومكلــف ،لــذلك يجــب عليهــا أن تميــز بــين تلــك المجــاالت التــي
ســتقوم بإنفــاق وقتهــا واهتمامهــا عليهــا أكثــر مــن المجــاالت االخــرى واتخــاذ
مثل هذا القرار يحتاج إلى مجموعة من المعلومات والتي قد تـوفر محاسـبة
المسؤولية جزء منها.
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 1.5مكونات التي ترتكز عليها محاسبة المسؤولية
إن عملية تقييم األداء بطريقة موضوعية تتطلب مبادئ اساسية ،تطبق بتسلسل واضح ،من خالل
بيانات دقيقة ،ألجل المقارنة بين محددات األداء المخططة والفعلية ،واكتشاف االختالفات وتحليلها
وفقا لمصدرها والجهة المسؤولة عنها بما يحقق المساءلة اإلدارية السليمة( .ميدة)1110 ،
ويمكن حصر المبادئ التي ترتكز عليها نظم محاسبة المسؤولية باآلتي(:عتر)1114 ،
-1وحدات اإلشراف والمسؤولية
من خالل تقسيم المنشأة االقتصادية إلى وحدات مهمتها القيام بوظيفة اإلشراف والمسؤولية
حتى يمكن تحديد المصدر المعنى بعملية تحميل تكلفة االنفاق واإليراد ضمن منطقة السيطرة
مع مراعاة أن تمثل هذه المراكز وحدات بارزة ورئيسية للمنشأة.
-1عملية تقييم األداء في كل مركز من مراكز المسؤولية
من خالل عملية وضع الخطط أو التصورات للمرحلة المستقبلية ،باعتبار االهمية النسبية لكل
عنصر من عناصر التكاليف واإليرادات في كل مركز من مراكز المسؤولية وبمقارنة األداء
الفعلي باألداء المخطط أوال بأول وبمعرفة المشرف على مركز المسؤولية يمكن التعرف على
انحرافات عن األداء المخطط مما يمكن من اتخاذ اإلجراءات المصححة أوال بأول ويتم وضع
معدالت األداء بصورة تكاليف معيارية وبهذا يمكن تحقيق الرقابة المانعة قبل األداء والرقابة
على األداء.
ويلي عملية وضع المعايير عملية القيام بتقييم األداء وتتم على ثالث خطوات وهي:
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أ-عملية تنفيذ المقارنات بين الخطط واألهداف المخططة والمصممة وبين نتائج االعمال
الفعلية للنشاط كما تبرزها البيانات المجمعة بعد تحليلها من ناحية أخرى وعلى ضوء
المقارنة يتم تحديد مدى تحقق الخطط واألهداف.
ب-تفسير الفروق الناتجة عن اختالف القراءات للخطط الفعلية مقارنة بالعمال المخطط لها
إلنجازها ،ويعتبر تفسير االنحرافات خطوة جوهرية لعملية التقيد ،ألنه يقودنا إلى بيان
وتفسير العالقات المسببة لهذه الفروقات حتى مصادر حدوثها الفعلية.
ج –التقدير السليم لمراكز المسؤولية أي المراكز التي تسببت ق ارراتها وأنشطتها في حدوث
اختالفات وفروق في النتائج.
-1فصل عناصر التكاليف
من خالل فصل عناصر التكاليف التي يمكن مالحظتها وتتبعها في كل مستوى إداري عن
التكاليف التي ال يمكن مراقبتها أو التحكم بها:
وتشتمل التكاليف التي يمكن التحكم بها (على تلك العناصر التي يمكن تغييرها بصورة فعالة من
أحد الموظفين في نطاق إداري معين بحيث يكون له تأثير واضح وكبير على مقدار التكاليف)،
فالمسؤول يكون مسؤوال فقط عن التكاليف التي يمكن فعالً التحكم بها ومع ذلك تشتمل تقارير
المراكز على التكاليف التي ال يمكن التحكم بها إال أن هذه التكاليف تكون خاضعة لرقابة مستوى
إداري أعلى ومن ثم تدخل في نطاق مسؤوليته.
-8مبدأ اإلدارة باالستثناء
ينص هذا المبدأ على ضرورة إبراز الفروقات في االداء الناتجة ،كونها ذات أهمية خاصة من
ناحية القيمة أو مدى تأثيرها على مجمل النشاطات المختلفة للمنشأة االقتصادية ،وتعتبر عملية
قياس وتحديد الفروقات هي األساس في اتخاذ القرار وتحديد مبرراته ومحاولة معالجته وتصويبه

14
ويعتبر هذا المبدأ تطبيقا لمبدأ التكلفة والمنفعة حيث تقوم اإلدارة عادة بتقصي أسباب االنحراف إذا
كان مهما أو جوهريا.

 1.5أركان محاسبة المسؤولية
إن اي نظام حديث ،ال بد من اشتماله على أركان اساسية ،ال يكتمل بناءه اال باجتماعها معاً،
لتحقيق الغايات المنشودة منه ،وبالتالي فإن لمحاسبة المسؤولية اركان رئيسية تتمثل في االتي:
(كحالة ،وحنان)1221 ،
 -0وجود اساس موضوعي لعملية تقييم االداء( .التكاليف المعيارية)
-1وجود شخص مسؤول عن األداء.
-0تحديد نوعية وكم التكاليف التي تخضع لرقابة المسؤول.
-8وجود تقارير ترفع إلى المسؤول في االدارة العليا تتضمن كمية وقيمة االختالفات بين قيمة
التكلفة المعيارية والتكلفة الفعلية
-1استخدام التقارير المرفوعة في عملية تقييم األداء.

 2.5مزايا تطبيق محاسبة المسؤولية
عند الحديث عن مزايا نظام محاسبة المسؤولية ،فإننا نقصد تلك المنافع المتحصلة من جراء تطبيق
محاسبة المسؤولية من خالل نظم اإلدارة ومحاسبة التكاليف والموازنات التخطيطية والتقارير لغايات
الرقابة على التكاليف واإليرادات من أهم المزايا (عتر:)1114 ،
-1

توجه االدارة لكيفية تعيين واختيار المشرفين المناسبين لتولي مراكز ومسؤوليات أكبر.

 -1تتيح لإلدارات العليا المختلفة في التنظيم من التعرف على مسؤولياتهم والتركيز عليها.
 -0إيجاد احساس مسؤول بأخالقيات محاسبة التكاليف عند أقل مستويات اإلشراف في التنظيم
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نظ اًر ألن كثي اًر من البنود التكاليفية يمكن للمستويات الدنيا أن تكون في موقف أحسن للرقابة عليها.
 -8تساعد اإلدارة العليا في سياسة اتخاذ الق اررات السليمة حول آلية تحليل التكاليف والربح أو
اجراء عملية الشراء ،او االستمرار في عمليات التصنيع ،او االنتاج في قسم او خط معين او
ايقافه.
-1القدرة على تنفيذ الرقابة على كل التكاليف واإليرادات وذلك بإظهار الفروقات مما يمكن من
اتخاذ اإلجراء المصحح المناسب.
-1إمكانية المساعدة في تحديد نظام المكافآت والحوافز واألجور.
-1تؤدي إلى المساعدة في اكتشاف الموظفين االكفاء لقيادة وتفويض السلطات والمسؤوليات.
-4نتيجة لتوفر الكثير من المعلومات ،يتولد لدى المستويات اإلدارية المختلفة بالتنظيم الرغبة في
الفحص والتحليل حيث تقارن تكلفة المنتج في كل مركز من المراكز فيما بين فترة وأخرى وتكوين
رأي اإلدارة عن نجاح أو فشل المشرف على المركز في نفقاته وزيادة إنتاجيته وتحقيقه ألهداف
المرسومة مقدماً.

 2.5مقومات نظام محاسبة المسؤولية:
تتمثل أبرز مقومات نظام محاسبة المسؤولية فيما يلي (ميده:)1110 ،
 .1الهيكل التنظيمي:
يش ــمل الهيك ــل التنظيم ــي االدارات المختلف ــة ف ــي التنظ ــيم األه ــداف العام ــة للمنظم ــة،
استراتيجيتها وسياساتها.
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األمـر الـذي يسـاعد فـي تقســيم الوحـدة االقتصـادية إلـى وحــدات إداريـة صـغيرة تـدعى م اركــز
مهمـا فـي تحديـد الوظـائف والمهـام التـي يضـطلع
المسؤولية ،حيث تؤدي هذه الخريطة ًا
دور ً
بها كل مركز ،والرقابة عليه.
 .1تحديد مراكز المسؤولية:
ان تحديد مراكز المسؤولية يتطلب وجود هيكل تنظيمي إداري واضح كما في البند االول ،يتناول
بالتفصيل تحديد المسؤوليات في كل وحدة من الوحدات اإلدارية المستقلة وتحديد تفويض
الصالحيات لكل مستوى إداري أو مركز مسؤولية على حدا مع توضيح العالقات المتشابكة في
التنظيم ككل سواء أكانت عمليات تبادل معلومات رأسية أو أفقية وبصورة يراعى فيها تكافؤ السلطة
مع المسؤولية والصالحيات لتكون عملية التقييم والمسائلة موضوعية ،وذلك عن طريق حصر تام
للتكاليف واإليرادات واإلنتاج والخدمات كعناصر يجب وجودها لتحديد مراكز المسؤولية ،والرقابة
على التكاليف ،وتوفير البيانات المحاسبية حسب مراكز المسؤولية (ميده ،)1110 ،والتي تصنف
إلى تصنيف تكاليف كل مركز من مراكز المسؤولية إلى مباشرة وغير مباشرة ،والى قابلة للرقابة
وغير قابلة للرقابة حيث يساعد هذا التصنيف اإلدارة في مساءلة كل مركز عن التكاليف الخاصة
به (الغرايبة ،وابو نصار.)1111 ،
وبالتالي فان كل مركز وظيفة يمثل مركز مسؤولية .والذي يستوجب التعرف على
مواصفات الوظيفة (مواصفات االداء) ومستلزمات الوظيفية ،ومواصفات شاغر الوظيفية.
والبد في النهاية ان تتوازن السلطات والمسؤوليات بالنسبة لكل مركز وظيفي (جابر،
.)1110
 .0تحديد معايير األداء
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وهذا يتطلب وضع موازنة تخطيطية لكل مركز من مراكز المسؤولية لتصبح هذه الموازنة هدفا
يسعى المركز لتحقيقه وفي هذا المجال تقدم محاسبة التكاليف المعيارية البيانات الالزمة لوضع
الخطة والحكم على كفاءة األداء الفعلي وتحديد االنحرافات عن الخطة الموضوعة (عشماوي،
(1971
 .8تصميم نظام للتقارير الرقابية
يتم تصميم هذا النظام بحسب اهداف محاسبة المسؤولية وبشكل متوافق مع النظام المحاسبي
والهيكل التنظيمي للمنشأة باعتبارها اداة تبادل المعلومات بين مراكز المسؤولية المختلفة في
المنظمة ويوضح المعوقات والصعوبات التي تواجه اإلدارة في كل مركز وأسباب هذه المشاكل
واقتراح سبل عالجها (مرعي.(1993 ،
وتتطلب عملية تطبيق نظام محاسبة المسؤولية القيام باإلجراءات التالية (خشارمة ،والعمري،
:)1118
 -1التحديد الدقيق لعناصر التكاليف والخدمات وعناصر اإلنتاج واإليرادات وغير ذلك مما يلزم
عادة لنشاط كل وحدة أو مركز مسؤولية.
 -1إجراء عملية فصل لكل عناصر التكاليف الثابتة والمتغيرة بهدف تحديد العناصر التي لها
عالقة بمركز المسؤولية واستثناء العناصر التي تعتبر ضمن مسؤولية مراكز أخرى.
 -0الفصل بين التكاليف التي يمكن تنفيذ اجراءات الرقابة عليها والتكاليف التي يصعب
الرقابة عليها وعادة ما يتم ربط ذلك من خالل الموظف المسؤول عنها ،أما التي يصعب
الرقابة عليها فغالبا ما تستبعد ويتم معالجتها في االدارات العليا.
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 -8توصيف مراكز المسؤولية بالمستويات اإلدارية المختلفة ،ويجب أن يكون مركز المسؤولية
ضمن صالحيات موظف معين أو بمجموعة من األشخاص حتى يسهل الرقابة على
أعمالهم أو على مراكز المسؤولية التي يشرفون عليها.
 -1ربط عناصر التكاليف والخدمات واإلنتاج واإليرادات بمراكز مسؤولية في المستويات
اإلدارية المختلفة وذلك بعد تحديد هذه المراكز ومعرفة الشخص المسؤول عن كل مركز
مسؤولية.
 -1اإللمام التام بإطار التخطيط بالمشروع ومعرفة المعدالت التخطيطية الخاصة بكل من
عناصر التكاليف والخدمات واإلنتاج واإليرادات وغيرها مع وجوب إظهار وربط مسؤولية
الشخص الذي وضع هذه المعدالت أو مجموعة األشخاص الذين اشتركوا في وضعها في
مراكز المسؤولية التابعة لهم.
 -1قياس األداء الفعلي للوقوف على الكميات والقيم الفعلية ومقارنتها بالكميات والقيم التقديرية
لنفس مركز المسؤولية المشرف عليه شخص معين.
 -4اكتشاف االنحرافات وذلك بمقارنة ماهوا فعلي بما هو تقديري وتحديد الشخص المسؤول
عنها.

 01.5تحديد النظام المحاسبي لمراكز المسؤولية
م ــن خ ــالل اس ــلوب محاس ــبة المس ــؤولية ،تمث ــل م ارك ــز المس ــؤولية ف ــي المنش ــأة االقتص ــادية ،القاع ــدة
االولــى لتصــنيف وجمــع وترتيــب البيانــات المحاســبية التــي تعتبــر مــدخالت النظــام المحاســبي ،مــن
خالل توصيف وترميز الحسابات وفقاً للنظام المحاسبي (الحارس.)1118 ،
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تقارير االداء
أن تقارير االداء المستمدة من نظام محاسبة المسؤولية تمثل آلية الربط بين مراكز المسؤولية ضـمن
الهيكــل التنظيمــي للمنشــأة االقتصــادية وتســتخدم بصــورة جوهريــة لألغ ـراض اإلداريــة الضــمنية ألجــل
تقييم مستوى المسؤولية عن باقي م اركـز المسـؤولية سـواء أكانـت تكـاليف او اربـاح او اسـتثمار حيـث
يــتم اعــداد التقــارير وتقــديمها ال ـى االدارات العليــا عــن طريــق نظــم تقــارير المســؤولية (عبــد اللطيــف،
.)1118
وتحتوي تقارير الخاصة باألداء خالصة النتائج المتعلقة باألقسام وتحليل اتجاهاتها من اجل
مساعدة اإلدا ارت العليا في عملية الرقابة وتقييم االداء ،إضافةً الى مقدرتها على قياس مستوى
االنجاز لدى االفراد ومقارنة فضالً عن احتوائها على قياس او مقارنة العناصر البشرية تحت رقابة
المدراء المسؤولين ،ومما ينبغي التطرق إليه ان هنالك كم مالئم من التقارير تصمم وفق نظام
محاسبة المسؤولية ،لكي تالئم جميع المنشآت االقتصادية ،فهنالك تقارير تصلح لقياس االداء في
منشأة معينة قد ال تالئم في تقييم االداء في منشأة اخرى ،اضافةً الى ان هنالك مجموعة من
المبادئ يجب مراعاتها في اعداد التقارير كالمرونة والتوقيت المناسب ،والثبات في صياغة التقرير،
من اجل مناسبة التقارير لكل من الفئة اإلدارية المرفوع لها ،ولمجال المسؤولية ،باإلضافة الى
اهمال التكاليف غير الخاضعة للرقابة من تقارير االداء(.صالح)1111 ،

 00.5األوجه السلوكية ومحاسبة المسؤولية
لعملية تقييم االداء اوجه متعددة ومتنوعة ،وذلك الن لقياس االداء أثر مباشر على انجاز االفراد
داخل المنشآت ،ويتم االلمام بردود االفعال المقبولة على اصدار التقارير معرفة الموظفين بصورة
مسبقة آللية احتساب مؤشرات االداء وعملية توزيع المسؤوليات عن التكاليف (العربيد.)1110 ،
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وبما ان االنسان هو محور نظام محاسبة المسؤولية فهو الذي يتمكن من اكتشاف االخطاء وتحديد
الشخص المسؤول عنه وتحديد اسباب حدوثه ،وبالتالي فإن محاسبة المسؤولية تهتم بالفرد المسبب
لألخطاء أكثر من اهتمامها بعنصر مركز المسؤولية الذي حدث فيه الخطأ (الحارس)1118 ،
وهذا االمر يبرز مدى اهمية البعد السلوكي ألنظمة الرقابة وتقييم االداء ،مما ينعكس على سلوك
وافعال الموظفين في المنشأة ،كاهتمام العمال التقنيين باألمور الهندسية والفنية عند وضع المعايير،
مع استبعاد الجوانب السلوكية التي تؤدي الى وجود تباين كبير بين تلك المعايير كطرق فنية وبين
اماكن التنفيذ كأسلوب بشري ونفسي ،لذا فإن مدى فعالية محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقييم
االداء خاصة عند اعداد المعايير الخاصة بطرق التقييم تتأثر وبكم كبير بالسلوك االنساني
للموظفين المطبقين لهذه االسس ،وقد تضاهي اهميتها البعد الفني لهذا االساس ،فالموظف قد يقلل
من درجة االهتمام بالعمل ،بسبب الضغوط الكبيرة لتنفيذ معيار موضوع بشكل قصري ،مما قد
يؤدي الى صراع بين المسؤولين او عملية فقدان الثقة المتبادلة ،لذ فإن نظام التشارك والمشورة في
وضع االسس والمعايير سيمكن من التغلب على معظم المشاكل والمعوقات في بيئة العمل،
باإلضافة الى نظام الحوافز والمكافآت المعنوية والمادية ،التي تعمل على صقل وتنمية الروح
االيجابية في سلوك الموظفين داخل المنشأة ،وبالتالي الشعور بحس بالمسؤولية تجاه هذا االساس
وتقبل الية فحص وتقييم االداء والمسائلة عن ذلك (زامل.)1111 ،
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 05.5آلية عمل محاسبة المسؤولية:
في محاسبة المسؤولية ،أوالً وقبل كل شيء ،يجب النظر في الهياكل التنظيمية للشـركات ،ثـم تحديـد
مراكز المسؤولية ومسؤوليات وصالحيات مديري هذه المراكز المحددة ،ثم يتم ترتيب الميزانيات لكل
مركــز مــن م اركــز المســؤولية ويــتم تحديــد المعــايير الالزمــة ،فــي المســؤولية المحاســبية ،ويــتم تنفيــذ
الخطــط المحاســبية ،والتصــنيفات المحاســبية وفقــا لم اركــز مســؤولية المــديرين ،وهكــذا فــي حالــة وجــود
محاسبة المسؤولية واثناء اعداد الميزانيات ،فإن خطط المحاسبة المسـتخدمة مـن قبـل قسـم المحاسـبة
يمكن أن تستخدم مع تصنيفات الدخل والنفقات نفسها)Allahverdi, 2014(.
وطريقة تحديد التكاليف في الفترة يتم توزيعها على مراكز المسؤولية بحسب القيمة المناسبة ،وينبغي
تقديم تقارير من مستويات اإلدارة الدنيا إلى مستويات اإلدارة العليا (.)Ali, et al, 2004
إن آلية محاسبة المسؤولية بمفهومها الحديث والذي يعتمد على م اركـز المسـؤولية يمـر بعـدة خطـوات
وهي (الرزي:)1111 ،
أوالً :مراكز المسؤولية
تحديــد م اركــز المســؤولية المعتمــدة فــي الشــركة ،بهــدف محاســبة المســؤول عــن مركــز المســؤولية عــن
إحداث التكاليف وخلق اإليراد في ضمن حدود مسؤوليته وسـلطاته ،والبـد ان يكـون هنـاك تـوازن بـين
الســلطة والمســؤولية مــن جهــة وبــين شــاغر الوظيفيــة ،ومســتلزمات اداء الوظيفــة ،وبيئــة الوظيفــة مــن
جهــة اخ ــرى .لكــي يك ــون هن ــاك ســالمة ف ــي االداء والــذي يعن ــي س ــالمة المخرجــات بالنس ــبة لمرك ــز
الوظيفة (جابر.)1110 ،
وقد قسمت مراكز المسؤولية الى عدة انواع وذلك على النحو اآلتي:
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أ-مراكز الكلفة:
وهي عبارة عن مركز محدد بالكلفة حيث تتحدد مسؤولية مديرها من حيث التكاليف فقط ،وتلك
المسؤولية تحث مديرها على تخفيض التكاليف قدر المستطاع ،باعتباره وبناءاً على مسؤوليته
تحت الضوء مباشرة في موضوع التكاليف ،وهو ال يتحمل مسؤوليات أخرى كاإليرادات ورأس
المال مما يجعل جهوده منصبة حول تخفيض التكاليف (كحالة وحنان.)1221 ،
ويعمل مدير مسؤولية مركز الكلفة على تحديد حجم الموارد المستهلكة في المنشأة ويقوم على
تحديد االنشطة التي يتم تشغيلها داخل المنشأة ،ثم يقوم بتتبع تكاليف هذه االنشطة اعتماداً
على العديد من مسببات التكلفة ،ويعمل على ابقاءها في الحدود الدنيا ما أمكن ( Kallunki,
 ،)and Silvola, 2008ويتم تقييم أدائها على أساس المقارنة بين التكاليف الفعلية
والمعيارية.
ويرى الباحث أن تحديد مراكز الكلفة يرفع بشكل كبير كفاءة عملية الرقابة على التكاليف المالية،
وذلك ألن تحديد مراكز الكلفة يجعلها بما يشبه منشأة مستقلة دون أن يكون لموظفيها عالقة
بعمليات المنظمة األخرى ،ويحدد المسؤول عن ذلك المركز الذي تمحور مسؤوليته في ذلك المركز
دون غير فال تتشتت في المسؤولية ،كما ويمكن تقييم ذلك من خالل إعداد تقارير األداء ،ومساعدة
رئيس مركز المسؤولية على اتخاذ الق اررات التصحيحية ،واعداد الموازنات التخطيطية ،ومن خالل
الرقابة والتقييم حيث تبقى في نطاق محدد بمسؤول مشرف واحد.
وبحسب روس ( )1240الوارد في (الرزي )1111 ،فان "إعداد الموازنات التخطيطية باستخدام
التكاليف المعيارية يؤدي إلى تدعيم قيمة الموازنة وزيادة فاعليتها ،ألن المعايير التي تستخدم في
إعدادها تبنى على أساس علمي ،وبالتالي يؤدي للوصول إلى معايير أكثر دقة وموضوعية".
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ب-مركز الربحية:
وهو مركز يتحدد في الربحية وبهذا المركز فإن المدير او المسؤول تتحدد مسؤوليته في
االيرادات والتكاليف الخاصة بمركزه ،وبالتالي فهو يعتبر وحدة اقتصادية يمكن قياس نتائج
أعمالها ،ومركز الربحية ممكن أن يكون طبيعيا يحقق ايراداته خارج المنشأة في االسواق
الخارجية ،أو وهمياً يحقق ايراداته من تعامله مع المراكز االخرى داخل المنشأة ،ويتم تقييم
أدائها على أساس مؤشرات الربحية (الربيعي.)1111 ،
وتهدف عملية تحديد مركز مسؤولية الربحية وربطه بمسؤول مشرف الى ما يلي (صبري:)1111 ،
 الرقابة على التكلفة واإليرادات الخاصة بكل مركز مسؤولية. قياس ربحية كل مركز من مراكز الشركة. قياس مدى مساهمة مركز المسؤولية نسبة إلى إجمالي ربح الشركة ككل. المساعدة في توزيع المصادر المتاحة على الوحدات الفرعية. إعطاء أقصى قدر ممكن من االستقاللية لكل وحدة فرعية على حدة.جـ-مراكز االستثمار:
مركز االستثمار هو دائرة نشاط يأخذ باإليرادات واألرباح ويهتم باالستثمار يكون مديرها مسؤول
عما يحققه من ايرادات ويسببه من تكاليف مع مراعاته ما تم استثماره من موارد واصول في مركز
المسؤولية .فهو مركز األشمل من المراكز السابقة حيث يتم قياس أداءه من خالل الربحية
واالستثمار فقد يكون لمدير مركز االستثمار سلطات أكبر من مدير مركز الربحية ،حيث يتم تقييم
أدائها على أساس معدل العائد على االستثمار أو الدخل المتبقي) Allahverdi, 2014( .
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ويعتقد  Allahverdiأن نجاح تطبيق مركز االستثمار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلطة المديرين وقدراتهم
على تحديد مستوى االستثمار ،ويستطيع مدير مركز االستثمار ،الذي يقرر معدل الربحية في
االستثمار ان يعظم معدل الربحية من خالل (:)Allahverdi, 2014
• تحقق أقصى قدر معدل الربحية لفترة معينة من االستثمار.
• تحقق أقصى قدر من إجمالي االستثمارات لفترة معينة من االستثمار؛ دون أي قيود على
االستثمار.
ويالحظ مما سبق أن تقسيم المنشأة إلى وحدات إدارية حسب طبيعة األنشطة ،يشكل الهيكل
التنظيمي للمنشأة ككل فالمستويات اإلدارية الدنيا تقسم إلى مراكز مسؤولية متعددة واإلدارة العليا
تتكون من مراكز مسؤولية تشمل تلك التي في اإلدارة الدنيا ،وفي النهاية فإن المنشاة ككل تمثل
مركز مسؤولية شامل ( ،)Anthony and Govindarajan, 1998والشكل رقم ( )1يوضح
مراكز المسؤولية (الرزي:)1111 ،
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ثانياً :األداء الفعلي:
إن أهـم مميـزات نظــام محاسـبة المســؤولية يكمـن فــي مسـاعدة اإلدارة العليــا فـي تقــويم األداء
الفعلـي لم اركــز المسـؤولية ،ووضــع نظــام مالئـم للمكافئــات والحـوافز ،وتحديـد نســبة مســاهمة
كــل مركــز فــي تحقيــق أهــداف التنظــيم ،ومعرفــة كفــاءة مــديري م اركــز المســؤولية فــي تحقيــق
أهداف مراكزهم ،وتحديد االنحرافات عن األهـداف المخطـط لهـا ،ويعـود حـدوث االنح ارفـات
بين األداء الفعلي واألداء المخطط إلى سببين:
-

عدم الدقة في المعدالت التخطيطية ومعايير األداء.

-

وعدم الكفاءة في التنفيذ الفعلي (جودة ،وآخرون.)1112 ،

وتساهم محاسبة المسؤولية في تقييم األداء الفعلي وذلك كما يلي:
 -1يعتمد نظام محاسبة المسؤولية في بيان األداء الفعلي حيث يتم اساسا قياس
التكــاليف الفعلي ــة الت ــي ت ــم اس ــتهالكها للقي ــام بمهام ــه وتحدي ــد مع ــايير األداء
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المس ـ ــتقبلي لك ـ ــل مرك ـ ــز مس ـ ــؤولية ولك ـ ــل عنص ـ ــر م ـ ــن عناص ـ ــر التك ـ ــاليف
واإليرادات ،والمقارنة التاريخية باستخدام الموازنات التخطيطيـة لهـذه الم اركـز
اعتمادا على معايير األداء الموضوعة مسبقا.
 -1إتباع مبدأ الرقابة ليتم تحليـل االنح ارفـات لمعرفـة اسـبابها ومحاولـة معالجتهـا
ومحاســبة المســؤولين عنهــا إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك ،والرقابــة تتمحــور فــي
بيان مدى االنحرافات واالختالف عما تم اق ارراه في سير العمل.
 -0تقييم االنحرافات عن األداء الفعلي على أساس مراكز المسؤولية.
 -8اعــداد تقــارير االداء لمختلــف م اركــز المســؤولية بشــكل هرمــي ،وارســالها إلــى
الجهات المعنية.

 01.5الموازنات ومحاسبة المسؤولية
تعــد الموازنــات خطــة مفصــلة للتعبيــر عــن أنشــطة معينــة كميــا وبــذلك فهــي أداة مهمــة تعطــي رؤيــا
واضحة إلدارة المنظمة من أجل التخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات.
فالموازنة يتم إعدادها لفترة مقبلة ،أي أنها أداة تخطيطية تستخدم لترجمـة مـا يـتم تحديـده مـن أهـداف
مقبلــة ألرقــام وكميــات تســتخدم فــي عمليــات اتخــاذ الق ـ اررات االداريــة والرقابــة وتقيــيم األداء لــذلك فــإن
الموازنـ ــة تعتبـ ــر أداة مهمـ ــة لتطبيـ ــق محاسـ ــبة المسـ ــؤولية ،ويمكـ ــن تلخـ ــيص م ارحـ ــل إعـ ــداد الموازنـ ــة
التخطيطية فيما يلي (السياغي:)1111 ،

01
 .0تكوين لجنة الموازنات:
يتم تكوين لجنة الموازنة لإلشراف على إعداد وتنسيق تقديرات الموازنة ،وعـادة مـا تعـد الموازنـة لمـدة
س ــنة أو أق ــل ،وغالبـ ـاً تك ــون ه ــذه اللجن ــة برئاس ــة م ــدير المؤسس ــة وعض ــوية الم ــدير الم ــالي واإلداري
وبعــض األف ـراد اآلخ ـرين علــى حســب الحاجــة ،وقــد تكــون هــذه اللجنــة دائمــة بإحــدى إدارات الشــئون
الماليــة .وتقــوم اللجنــة بوضــع الخطــوط الرئيســية للموازنــة فــي شــكل منشــور عــام للجهــات التنفيذيــة
لتحديد المقترحات والبدائل المختلفة لتنفيذ هذه المقترحات.
.5

مرحلة الدراسة:

العــليا للمناقشـة
تقوم اللجنة بتجميع كل المقترحات الخاصة باإلدارات التنفيذية وتـمعرض علـى اإلدارة م
في ضوء السياسة العامة واالحتياجات الفعلية واألهمية النسبية وأفضل عائد متوقع.
 .1مرحلة اإلقرار:
يتم صياغة المقترحات المقبولة ووضعها في الشكل النهـائي ليـتم عرضـها ومناقشـتها مـع المسـتويات
المسئولة عن إقرارها واعتمادها (مجلس اإلدارة  /المؤسسة).
 .1مرحلة التنفيذ:
بعد موافقة واعتماد مجلس اإلدارة  /المؤسسة ترسل الخطة إلى المسـؤولين عـن التنفيـذ ويجـب التأكـد
من فهم العاملين للخطة وأهدافها حتى يسهم كل منهم عن اقتناع في أداء دوره التنفيذي.
 .2مرحلة المتابعة:
يجب على لجنة الموازنة متابعة تنفيـذ الخطـة حتـى تـتمكن مـن التنسـيق بـين الخطـط الفرعيـة وتحديـد
االنحرافات أو المعوقات وتحديد المسؤولية حتى يمكن إجراء التصحيح الالزم في الوقت المناسب.
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 01.5الموازنات التخطيطية ومراكز المسؤولية
إن عملية تقييم أداء اي منشأة يتطلب وجود معايير موضـوعة ،يـتم علـى ضـوئها معرفـة مـا إذا كـان
األداء الفعلي في المنشأة كما تم قياسه مطابقـاً لـألداء المخطـط بشـكل متـوازن ،وهـذا يتطلـب تصـميم
موازنات تخطيطية لكل مركز من مراكز المسؤولية على حده ،لتصـبح هـدفاً يسـعى المركـز لتحقيقـه.
وتقــدم التكــاليف المعياريــة القواعــد الالزمــة لتحديــد الخطــط والحكــم علــى كفــاءة األداء بشــكل حقيقــي
وتحديد الفروقات واالختالفات عـن الخطـة الموضـوعة ،بعـد أن يـتم تحديـد القواعـد التـي تحكـم األداء
(حس ــب التك ــاليف المعياري ــة أو الموازن ــات التخطيطي ــة) وي ــتم ربطهم ــا بم ارك ــز المس ــؤولية المختص ــة
بتحقيقهــا ،فمحاســبة المســؤولية ال تقــف عنــد الرقابــة علــى التكــاليف واإلي ـرادات وانمــا تتعــداها لتطــال
الموظفين المسؤولين عنها وهـذا ال يتحقـق إال إذا تـم ربـط المعـايير المحـددة سـابقاً بم اركـز المسـؤولية
المتسبب فيها( .نمر ،حلمي وآخرون)1228،
وكما نعلم فإن كل منشأة اقتصادية تسعى لتحقيـق أهـدافها ،مـن خـالل التركيـز علـى وضـع الخطـط
الالزمــة لــذلك ،وتعــد الموازنــة تقــدي اًر محســوباً باألرقــام يعكــس خطــط االداء الموضــوعة مســبقاً ،فهــي
تعتبــر الركي ـزة االساســية لعمليــات التخطــيط والرقابــة واتخــاذ الق ـ اررات ،وبالتــالي فــإن إعــداد الموازنــات
التخطيطي ــة يتطل ــب أن يت ــوفر فيه ــا أس ــس عام ــة يج ــب مراعاته ــا ،لتحقي ــق أه ــدافها ،ولت ــتالءم م ــع
متطلبات محاسبة المسؤولية( .جمعة)1111،
وال يخفى االمر ان إعداد الموازنات التخطيطية في مراكز المسؤولية هي عملية تتطلب االخذ بعين
االعتبار أن تكون الموازنة المعدة في كل مركز مسؤولية مصممة ومخططة من أجل تحقيق أهداف
المنشأة االقتصادية وأن يتم ربط تقديرات الموازنة بالهيكل التنظيمي للمنشأة االقتصادية ،وذلك من
خالل اعتبار كل قسم اداري في الهيكل التنظيمي مرك اًز للمسؤولية وربط الموازنة التخطيطية بنظام
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مكافآت للموظفين في مختلف المستويات اإلدارية للمنشأة االقتصادية ،إلعطائهم الحافز من اجل
تحقيق أقصى كفاءة ممكنة ،من اجل تحقيق اقصى درجات الفاعلية في إعداد الموازنات
التخطيطية حيث يحفز المديرين والعاملين ويدفعهم نحو اتخاذ الق اررات لصالح المنشأة(.نمر،
)1228

 02.5قياس تكاليف مراكز المسؤولية
حتى يمكـن رقابـة وتقيـيم االداء وخاصـة بمـا يتعلـق بالتكـاليف فـإن ذلـك يتطلـب قيـاس التكـاليف التـي
تستهلكها مراكز المسؤولية للقيام بأعمالهـا واعـداد تقـارير األداء ،باسـتخدام نظـام التكـاليف المسـتخدم
ف ــي المنش ــأة ،حي ــث تعتب ــر تق ــارير االداء االداة الرئيس ــية لنق ــل نت ــائج تقي ــيم األداء إل ــى المس ــتويات
االدارية االعلى وتقارير االداء الجيدة يجب ان تتصف بالتالي ( صيام:)1118 ،
-1

وضــوح وســهولة فهــم التقــارير مــن العــاملين ،وهــذا يعتمــد علــى مــدى قــدرة المســتويات
االدارية المرسلة لها التقارير.

-5

مالءمة التقارير الحتياجات االدارة ،أي ان تضم جميع ما تحتاجه المستويات المرسلة
لها التقارير من المعلومات وتتداخل هذه النقطة مع النقطة التالية.

-1

ان تغط ــي كام ــل نش ــاطات المنش ــأة ولكاف ــة المس ــتويات االداري ــة ،أي أن تض ــم تق ــارير
األداء نتائج أعمال المستويات اإلدارية المعدة لها وبدقة.

-1

اعتمادها على االدارة باالستثناء :أي ان يتم اعداد التقارير لألنشطة التـي هـي بحاجـة
قررات مستعجلة وذلك بإعداد التقارير بأي وقت.
إلى اتخاذ ا

وتقسم تقارير االداء من حيث توقيتها إلى:
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-1

تقارير قبل االداء :لتعريف المكلف بالعمل الذي سيقوم به معرفة تامة.

-5

تقارير أثناء التنفيذ :لمعالجة األخطاء أول بأول قبل تفاقمها( .خشارمة،
وسليمان.)1118 ،

-1

تقارير بعد أنجاز األداء :لمساءلة العاملين عن أداءهم ولتطوير العمل
مستقبالً.

 01.5محاسبة المسؤولية والرقابة على التكاليف
إن محاسبة المسؤولية تهتم بالرقابة على االيرادات والتكـاليف علـى حـد سـواء ،ولكـن ارتبطـت الرقابـة
بشــكل عــام ومحاســبة المســؤولية بشــكل خــاص بالتكــاليف ،وذلــك ألن درجــة الــتحكم بــاإليرادات قليلــة
جدا ،كونها تخضع للعوامـل الخارجيـة بشـكل كبيـر ،بعكـس التكـاليف التـي يمكـن الـتحكم بهـا وبدرجـة
كبيـرة كونهـا تعتمـد علـى عوامــل داخليـة ،فلـذلك فـإن الرقابـة علــى التكـاليف هـي جـوهر الرقابـة ولــذلك
فإن الرقابة ترتبط بشكل كبير بمحاسبة التكاليف.
ان اهمية الرقابة تأتي بسبب تعدد المستويات اإلدارية المختلفة في المشروعات ،حيث يصعب على
موظف واحد القيام بكل األنشطة التي تتطلبها-العملية اإلنتاجية ومراقبتها في أي مشروع مهما
صغر حجمه ،وتسعى الرقابة إلى مراجعة أعمال وأفعال اآلخرين للتحقق من توافقها مع الخطط
الموضوعة وتطابقها مع معايير األداء المحددة أو المستهدفة ،وأساس الرقابة هو التخطيط الذي
منه يتم استنباط معايير مناسبة للتأكد من سالمة تنفيذ الخطط بالطريقة المحددة لها .وبذلك فال
وجود للرقابة بدون تخطيط حتى ولو لم يكن هذا التخطيط في صورة صريحة ومكتوبة ،ال بد من
وجود نظام رقابة وتقييم فعال في المنشأة يستطيع إمداد اإلدارات العليا في المنشأة بتقارير دورية
عن أداء مراكز المسؤولية داخل المنشأة ،وعلى اإلدارة العليا اعتماد نظام تقييم يمكنها من الرقابة
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على أداء مراكز المسؤولية المختلفة ،ويوفر بنفس الوقت الحافز لهذه المراكز على تحقيق األهداف
العامة للمنشأة( .الهيتي)1110 ،
تعتبــر رقابــة التكلفــة مــن االن ـواع العامــة للرقابــة والتــي يجــب أن تمارســها كافــة المســتويات االداريــة،
وخاصة تلك المرتبطة بمصادر التكلفـة ،ورقابـة التكلفـة تعنـي مجموعـة األمـور التـي يجـب القيـام بهـا
حتــى يــتم جعــل التكــاليف الفعليــة ال تبتعــد عــن التكــاليف المقــدرة بشــكل ســلبي بقــدر االمكــان وتســتفيد
رقابة التكلفة من البيانات والمعلومات والمقاييس الهندسية التي تقدمها النظم االخرى ،باإلضافة إلـى
أن رقابـة التكلفــة ال تعتبــر بــديل للرقابــة االداريــة ،فهنــاك عنصــر االيـرادات الــذي ال يــدخل فــي نطــاق
رقابــة التكلفــة ،لــذلك فــإن الرقابــة تتطلــب انشــاء نظــام اداري متكامــل كالموازنــات التخطيطيــة حيــث
تشمل التكلفة وااليرادات(.هاللي ،وآخرون)1111 ،

 01.5قياس كفاءة وفعالية األداء في ظل محاسبة المسؤولية
إن وضــع تصــور لتطبيــق نظــام محاســبة المســؤولية مــن حيــث الهيكــل التنظيم ـي اإلداري والموازنــات
المخططــة لم اركــز المســؤولية ،وتحديــد االداء الحقيقــي ومقارنتــه بالموازنــات المخططــة وتقــارير االداء
لمراكز المسؤولية يتحقق وفق الخطوات التالية( :ميده)1110،
أوال – قياس كفاءة وفاعلية األداء:
يشتمل تطبيق محاسبة المسؤولية على تقييم األداء في مراكز المسؤولية ونفرق بين خاصيتين
يتصف بهما األداء وهما:
 -0فاعلية األداء:
تعبر عن مدى نجاح األداء الفعلي في تحقيق الهدف المرغوب أي أن الفاعلية هي مقياس لمدى
تحقيق الغاية المرجوة.
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 01كفاءة األداء:
مدى كفاءة األداء الفعلي في استخدام المدخالت المتاحة للحصول على مخرجات معينة .ويتطلب
قياس كفاءة األداء ضرورة وجود عالقة واضحة بين المدخالت والمخرجات وتستخدم هذه العالقة
في وضع معايير لألداء.
وتتأثر كفاءة وفاعلية األداء باألمور التالية:
 درجة الحرية في اتخاذ الق اررات التي تتوفر لمركز المسؤولية-

درجة عدم التأكد التي تحيط بالعوامل التي تؤثر على األداء

-

الفترة التي تتأثر بالق اررات التي يتخذها مركز المسؤولية.

 مدى الرقابة التي يستطيع مركز المسؤولية ممارستها على العوامل التي تؤثر على أدائهوتزداد أهمية هذا العامل في حالة تداخل أنشطة األقسام المختلفة.
ثانياً – عالقة محاسبة المسؤولية مع اإلدارة باألهداف
إن نظام محاسبة المسؤولية يوفر االساس لتحديد أداء وحدات مراكز المسؤولية والطالع اإلدارات
العليا بما يدور في االدارات الدنيا من التنظيم ،وعلى الرغم من أن المعايير والموازنات التخطيطية
ما هي إال وسائل طبيعية للرقابة إال أنها قد ينظر إليها كوسائل إللقاء اللوم ،أو تصيد األخطاء عند
حدوثها مما قد يؤدي إلى آثار سلوكية غير مرغوب فيها ويمكن الحد من اآلثار السلوكية التي
تترتب على نظام معين لمحاسبة المسؤولية عن طريق الحصول على قبول مراكز المسؤولية
للمعايير المستخدمة في قياس أدائها ولعل أفضل الوسائل للحصول على مثل هذا القبول هو اإلدارة
باألهداف والنتائج (النعيمات ،والصوفي.)1111 ،
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 02.5تعريف اإلدارة باألهداف:
هي اندماج نظام مراكز المسؤولية مع اإلدارات العليا في وضع األهداف المشتركة العامة للمنشأة
وتحديد نطاقات المسؤولية لكل مركز من مراكز المسؤولية وفي وضع معايير لألداء ،وتتميز هذه
األهداف بما يلي (النعيمات ،والصوفي:)1111 ،
-1أنها صادرة عن مركز المسؤولية وتحظى بقبوله.
-1تلزم مراكز المسؤولية بتنفيذها أكثر من األهداف التي تحددها اإلدارة العليا دون إشراكهم بها.
ثالثاً – عالقة التقارير الرقابية بنظام محاسبة المسؤولية:
التقارير هي اسلوب من اساليب التواصل داخل التنظيم في ظل نظام محاسبة المسؤولية وتعمل
على تزويد المعنيين بالبيانات الضرورية لتطبيق اإلجراءات الرقابية المناسبة لتحقيق كفاية
االستخدام فهي من أدوات نظام محاسبة المسؤولية وخاصة أن الهدف الرئيسي من محاسبة
المسؤولية هو اتخاذ اإلجراءات الصحيحة ألنها ستفيد في تعديل الظروف المستقبلية التي تؤثر
على التكاليف بشكل جيد قبل حدوثها (رقابة مانعة) ولما كان تطبيق نظام محاسبة المسؤولية
يتطلب ربط التكاليف وتحليلها وفقاً للمستويات اإلدارية فال بد من وجود آلية لربط التكاليف وتحليلها
وتتمثل في التقارير.
أ-ربط التقارير بالمستويات اإلدارية :كي يتم ربط التقارير في الوحدة االقتصادية بالمستويات
اإلدارية بشكل صحيح يجب األخذ بعين االعتبار النقاط التالية:
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-1أن التكاليف االستثمارية تحتاج إلى رقابة دقيقة وعناية فائقة وذلك ألنها قد تصبح مصدر
لتكاليف الثابتة والمتغيرة في اآلجال المختلفة.
-1هناك بعض التكاليف التي ال تخضع للرقابة وهي الناتجة عن ق اررات خارجة عن إدارة
الوحدة االقتصادية.
 -0أن التكاليف المتغيرة يمكن تحويلها إلى تكاليف ثابتة فمثال يمكن استبدال العمالة بأجهزة
الكترونية مما يؤثر كثي اًر في نظام محاسبة المسؤولية.
ب-خصائص تقارير األداء :يجب أن تتوفر عدة خصائص في هذه التقارير:
 -1يجب أن تعرض التقارير بصورة واضحة ومبسطة بيانات التكلفة الكلية وتكلفة الوحدة
وكميات المدخالت والمخرجات.
 -1استبعاد كل البيانات عن العناصر غير الخاضعة لرقابة مركز المسؤولية.
 -0يجب أن تقدم التقارير في مواعيد منتظمة وذلك إلجراء المقارنة خالل الفترة الزمنية
المعينة.
 02.5رأي الباحث
يخلص الباحث الى أن التوجه المتزايد نحو تطبيق محاسبة المسؤولية نشأ عن تطور المفاهيم
الحديثة في االدارة مثل الالمركزية ،الذي تطلب تطبيق نظام محاسبة المسؤولية باعتبارها أفضل
أداة لمراقبة اعمال وأداء المسؤولين وتقييم نتائجهم ،الن من إحدى مرتكزات تطبيق النظام
الالمركزي هو االعتماد على توجه اإلدارة العليا إلعطاء المدراء في مراكز المسؤولية صالحيات
اتخاذ الق اررات مقابل االحتفاظ لها وحدها بحق محاسبة المسؤولين في تلك المراكز عن نتائج
أعمالهم ،من خالل منهج محاسبة المسؤولية.
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وبالتالي يرى الباحث ضرورة الحاجة لوجود نمط من المحاسبة يتمكن من التعامل مع الالمركزية
ومرسخاً لمبادئها ،فكان ال غنى عن استخدام أداة محاسبة ورقابة في الوقت ذاته ،ووجود أسس
وقواعد للرقابة للتأكد من قيام الموظفين في اإلدارة الدنيا والمتوسطة بأعمالهم بكل كفاءة واقتدار
حتى تصل المنشأة إلى غايتها المنشودة.
إن محاسبة المسؤولية في جوهرها عبارة عن تحديث لمحاسبة التكاليف فيما يخص تحديد المسؤولية
عن مجاالت العمل ،إذ يمتد مداها لتضمن ويشمل جوانب المسؤولية المتعلقة بكافة الموارد
االقتصادية وما لها من آثار سلبية أو إيجابية على كفاءة أداء أي وحدة من وحدات المنشأة
االقتصادية ،وعلى كفاءة المنشأة االقتصادية ككل.
وبذلك تعنى محاسبة المسؤولية بتعديل النظام المحاسبي بما من شأنه قياس الكلفة المرتبطة بكل
وحدة واتخاذ االجراءات مما يهيئ جو من فعالية إجراءات الرقابة وتطبيقها ،وتعتبر محاسبة
المسؤولية من طرق المحاسبة اإلدارية التي تختص بطبيعة العملية اإلدارية ،من خالل كونها أداة
للرقابة وتقييم أداء الوحدات االقتصادية ،وأنها تقوم على اسس تحديد الروابط بين تكاليف كل مركز
مسؤولية وا اليرادات الخاصة به ،واالشخاص المرتبطين بذلك المركز والقائمين على اتخاذ القرارت
فيه مما يؤثر في هذه التكاليف واإليرادات ،وتقوم محاسبة المسؤولية بتقديم التقارير عن سير العمل
في مراكز المسؤولية مبينة األداء الفعلي والمخطط واالنحراف بينهما ،لترفع لإلدارة العليا بغية اتخاذ
الق اررات المناسبة بخصوصها.
وترتكز محاسبة المسؤولية على اعداد الموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية في عمليات
المقارنة ما بين األداء الفعلي بالمخطط في وحدات مراكز المسؤولية ،وأنها تتصل بطبيعة التنظيم
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اإلداري فيما يتعلق بالوحدة االقتصادية من ناحية التحديد لألقسام كونها مراكز للمسؤولية وتفويض
الصالحيات واسناد المسؤوليات.

 51.5القطاع الصناعي والشركات الصناعية في االردن
مقدمة
يعتبر قطاع الصناعة دعامة هامة من دعائم خطط التنمية في المجتمعات ،حيث يقوم القطاع
الصناعي بلعب دور هام في تسيير عجلة النمو االقتصادي ويمتاز بكونه الثقل االكبر القادر على
التأثير في المنظومة االقتصادية ككل ،وبالتالي كان القطاع الصناعي يقوم بالدور الرئيسي
والمحوري في تحسين مستوى المعيشة لألفراد ،من خالل خلق العديد من فرص العمل لهم وتحسين
مستوى مهاراتهم وقدراتهم.
ونظ اًر لما يتمتع به القطاع الصناعي من أهمية ،فقد ارتبطت به عمليات التخطيط ،ورسم السياسات
واالبعاد االستراتيجية إلنعاش وازدهار القطاع الصناعي في األردن (االحصاءات العامة،1118،
.)web.dos.gov.jo
نظرة عامة على االقتصاد األردني
أظهرت آخر التقديرات األولية الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة حدوث تحسن في معدل النمو
الحقيقي خالل الربع األول من عام  ، 1118بالمقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي  ،فعلى
صعيد اإلنتاج واألسعار نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل الربع األول من عام 1118
بنسبة  % 0.1بأسعار السوق الثابتة مقارنة مع  % 1.1خالل الربع األول من عام ،1110
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ومن الجدير بالذكر بأن معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 1110
ما نسبته  %1.4مقارنة بنسبة  %1.1في عام  ،1111ومن جهة أخرى ارتفعت كميات اإلنتاج
الصناعي خالل الربع األول من عام  1118بنسبة  % 1.1مقارنة بنفس الفترة من عام .1110
كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك (التضخم) خالل الربع األول من عام  1118بمقدار (0,1
 )%مقارنة مع نفس الفترة من العام .1110
وانخفض الحجم الكلي لالستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار خالل الربع األول من
عام  1118بنسبة %11حيث بلغ ما مقداره  041مليون دينار بالمقارنة مع  881مليون دينار
خالل الربع األول من عام ( .1110وذلك حسب البيانات الصادرة عن مؤسسة تشجيع االستثمار)
)(http://ammanxchange.com,1/8/2015
أما بخصوص تطورات القطاع الخارجي ،فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خالل الربع األول
من عام  1118بنسبة مقدارها % 4.1وانخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة  % 4.4مقارنة مع
الربع األول من عام  ، 1110كما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة  % 0.0خالل الربع األول من
عام  1118مقارنة مع نفس الفترة من عام  ،1110هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية
( )1111.1مليون دينار ،في حين بلغت قيمة المعاد تصديره (  )118.4مليون دينار ،وبلغت
قيمة المستوردات ( )0411مليون دينار خالل الربع األول من عام  1118.أما العجز في الميزان
التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصاد ارت الكلية فقد بلغ ( )0111.1مليون
دينار باألسعار الجارية ،وبذلك يكون العجز قد انخفض خالل الربع األول من عام  1118بنسبة
مقدارها (  )% 8.1مقارنة مع الفترة ذاتها من عام  ،1110وعليه فقد وصلت نسبة تغطية
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الصادرات الكلية للمستوردات ما مقداره ( ،)%14.1في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية
للمستوردات (  )% 11.1خالل الربع األول من عام  1110مما يشير إلى انخفاض في التغطية
(تقرير االحصاءات العامة.)1118 ،
القطاع الصناعي في االردن 5102-0222
ارتفع اإلنتاج الصناعي في األردن  %0,11في اذار عام  1111مقارنة بنفس الشهر من العام
السابق ،وقد بلغ متوسط اإلنتاج الصناعي في األردن  %0,12من عام  1221حتى عام ،1111
ليصل إلى أعلى مستوى على اإلطالق من  08.11في المئة في شهر كانون االول عام ،1111
ومستوى قياسي منخفض بلغ  % 10.10-في شهر كانون الثاني عام  ،1110والجدول التالي رقم
( )1يلخص هذه القراءات( .البنك المركزي األردني.)www.cbj.gov.jo/arabic/ ،1111 ،
جدول رقم ()1
Frequency
Monthly

Unit

Dates

1995 - 2015 percent

Lowest

Highest

-23.13

34.52

Actual Previous
1.30

3.70

80

 50.5الدراسات السابقة:
الدراسات العربية:
-

دراسة جبريل ( )0222بعنوان محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية المساهمة العامة
األردنية
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية وجود محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية المساهمة
العامة األردنية ،والى الوقوف على مدى تطبيق هذه الشركات لمحاسبة المسؤولية ،وتقديم
المقترحات للتغلب على نقاط الضعف في تطبيق محاسبة المسؤولية في الشركات مكان الدراسة.
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام أسلوب االستبانة باإلضافة إلى استخدام المنهج
القياسي التحليلي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن ثلث الشركات المشمولة في الدراسة -والتي عددها
تسعون شركة -ال تطبق محاسبة المسؤولية ،وال يوجد فيها تنظيم إداري واضح لمراكز المسؤولية.
وال تحدد السلطات والمسؤوليات وال تعد الموازنات التخطيطية وال توجد معايير لألداء مبنية على
أساس علمي ،وأن هناك معوقات في تطبيق محاسبة المسؤولية أدت إلى إضعاف تطبيقها،
وتسببت في عدم تطبيقها أحياناً ومن أهم هذه المعوقات عدم فصل الملكية عن اإلدارة من الناحية
التطبيقية.
دراسة ميده ( )5111بعنوان نظام محاسبة المسؤولية في الشركات المساهمة العامة الصناعية
األردنية واقع وتطلعات.
هدف الدراسة إلى تحقيق األهداف الرئيسية التالية:
 .1بيان تطور مفهوم محاسبة المسؤولية وأهميتها من حيث عمليات الرقابة وتقييم األداء.
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 .1دراسة مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية من حيث التنظيم اإلداري والموازنات
التخطيطية لمراكز المسؤولية ،وقياس األداء الفعلي ومقارنته بالموازنات التخطيطية وتقرير
األداء لمراكز المسؤولية وتوافر نظام حوافز فعال.
 .0عرض واقع التطبيق العملي لنظام محاسبة المسؤولية في الشركات المساهمة
اتبع الباحث في إعداد بحثه المنهج االستنباطي من خالل الرجوع إلى المراجع العربية واألجنبية
والبحوث والدراسات التي اهتمت بمحاسبة المسؤولية ،واعتمد كذلك المنهج االستقرائي في الدراسة.
وتوصلت الدراسة الى نتائج كان أهمها ال تطبق قرابة  % 08من الشركات المساهمة العامة
الصناعية األردنية نظام محاسبة المسؤولية بسبب عدم تمكنها من امتالك مقومات ومستلزمات
تطبيقه ،وعليه أوصى الباحث بضرورة توضيح وشرح أهمية تطبيق نظام محاسبة المسؤولية
لإلدارات العليا في الشركات الصناعية األردنية وخاصة من حيث عمليات التخطيط والرقابة وتقييم
األداء ،وذلك كي تسعى في العمل على توفير متطلبات تطبيقه فيها.
دراســة صــيام ( )5111بعن ـوان تطبيــق محاســبة المســؤولية فــي المستشــفيات االردنيــة دراســة
ميدانية
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات األردنية ،وبيان أثر
تطبيقها على وظائف اإلدارة المختلفة من تخطيط ورقابة وتقييم لألداء ،كما وهدفت إلى بيان
الصعوبات التي تواجه تطبيق مثل هذا الحقل من حقول المحاسبة ،وأوضحت أن تطبيق محاسبة
المسؤولية يؤدي إلى وجود عالقات واضحة وتنسيق بين األقسام واإلدارات ،وأظهرت نتائج الدراسة
أن  %12من المستشفيات األردنية (عينة الدراسة) تطبق محاسبة المسؤولية ومقوماتها ،وأن
المستشفيات التي تطبق محاسبة المسؤولية تحتوي على تنظيم إداري واضح ويتم بها وصف مراكز
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المسؤولية بأنواعها ،وأن هذه المستشفيات تقوم بإعداد الموازنات التخطيطية وتقارير األداء وتقوم
بدراسة اإلنحرافات وأسبابها ،وأن لكل مركز مسؤولية في هذه المستشفيات مدير مختص مفوض
باتخاذ الق اررات التي تخص مركزه .وأشارت الدراسة إلى أن العالقة بين األقسام واإلدارات تكون
واضحة في المستشفيات التي تطبق محاسبة المسؤولية ،ويتم في هذه المستشفيات الربط بين بنود
اإليرادات والتكاليف ومن ثم ربطها مع مراكز المسؤولية وموظفي تلك المراكز.
دراسة غالء ()5112

بعنوان مدى توفر تطبيق محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية

الليبية
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى توافر مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في الشركات
الصناعية الليبية ،حيث تناولت الدراسة الشركات الصناعية التابعة لشؤون اإلنتاج باللجنة الشعبية
العامة وعددها إحدى عشرة شركة .وقد قام الباحث بجمع البيانات األولية الالزمة بواسطة استبانة
علمية محكمة ،تم تصميمها وتطويرها اعتماداً على المراجع والدراسات السابقة ،وقد تم تحليلها
باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية ،وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها:
وجود تحديد واضح لمراكز المسؤولية في التنظيم اإلداري ،وأن أغلب مراكز المسؤولية ال تعتمد
أسلوب التكلفة المعيارية في إعداد الموازنات التخطيطية ،وأن هناك نظام تقارير ولكنها ال تتم
بشكل دوري ،وعدم وجود نظام حوافز في هذه الشركات ،وقد انتهت هذه الدراسة بعدد من
التوصيات تمثلت فيما يلي :االعتماد على نظام حوافز عادل يهتم بالعنصر اإلنساني بصفته
عنص اًر مهما من عناصر تطبيق نظام محاسبة المسؤولية ،والزام الشركات بعمل مقارنات بين
األرقام الفعلية والمقدرة ،واستخدام التكاليف المعيارية أداة للتخطيط.
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دراسة (مرتجى " )5111قياس إمكانيـة تطبيـق محاسـبة المسـؤولية فـي الجامعـات الفلسـطينية:
دراسة ميدانية" رسالة ماجستير.
هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى مفهــوم محاســبة المســؤولية ،وعلــى مــدى تــوفر المقومــات الالزمــة
لتطبي ــق محاس ــبة المس ــؤولية ،للمس ــاهمة ف ــي تط ــوير أداء الجامع ــات م ــن خ ــالل تطبي ــق األس ــاليب
العلميــة ،اعتمــد الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي ،حيــث تــم توزيــع اســتبيان علــى مجتمــع الد ارســة
المك ــون م ــن  114موظف ــا ،وتوص ــلت الد ارس ــة ال ــى نت ــائج أهمه ــا أن أنظم ــة المعلوم ــات المحاس ــبية
بحاجــة إلــى تطــوير لمواجهــة التطــورات فــي زيــادة حجــم التعامــل لتحســين طــرق قيــاس األداء الفعلــي،
كمــا توصــلت الــى أنــه ال تشــارك كافــة م اركــز المســؤولية فــي إعــداد شــكل وعناصــر التقــارير ،ممــا قــد
يسبب عدم تحقيق التقارير الرقابية الغاية مـن إعـدادها ،وال يـتم إعـداد موازنـة تخطيطيـة خاصـة بكـل
مركز مسؤولية ،نظ ار لوجود صعوبة في فصل الموازنة التخطيطية لكل مركز مسؤولية عـن الموازنـة
اإلجماليــة ،وعلــى ضــوء تلــك النتــائج أوصــت الد ارســة بضــرورة إعطــاء أهميــة أكبــر لوظيفــة التخطــيط
كونها تعمل على وضع األهداف العامة لكل مركز مسؤولية ،والعمل على تطوير أنظمة المعلومات
المحاســبية للمس ــاهمة ف ــي قي ــاس األداء الفعلــي بكف ــاءة بالطريق ــة الت ــي تــوفر إمكاني ــة تتب ــع التك ــاليف
وربطهــا علــى مســتوى األفــراد لتحديــد المتســبب بهــا ،وتطــوير آليــات ربــط تلــك التكــاليف علــى مســتوى
م اركــز المســؤولية بص ــورة تزيــد م ــن كفــاءة قي ــاس األداء الفعلــي له ــذه الم اركــز ،كم ــا أوصــت بإع ــداد
الموازنات التخطيطية على مستوى مراكز المسؤولية كال على حدة وليس على مستوى الجامعة ككل
لما له من أثر في تقييم األداء والرقابة على كل مركز مسؤولية
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دراسة جودة والشيخ والسبوع ( )5112بعنوان مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في الفنادق
األردنية -دراسة ميدانية.
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية ومدى تطبيقها في الفنادق األردنية.
ولتطبيق هذه الدراسة تم إعداد استبانة ،حيث تم توزيعها على عينة الدراسة التي اشتملت على
الفنادق من فئة الخمس نجوم واألربع الموجودة في مدينة عمان .ولقد توصلت الدراسة إلى أن
الفنادق األردنية تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية ،وأنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط
األداء المخطط بالفعلي ،وأنها تقوم بمقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط لغرض تقويم األداء
ووجود نظام تقارير متكامل لم تابعة األداء وتقويمه في مراكز المسؤولية ،ووجود نظام حوافز فاعل
يسهم في تعزيز نظام محاسبة المسؤولية في الفنادق األردنية .وقد انتهت الدراسة إلى عدد من
التوصيات أهمها :زيادة التنسيق بين مراكز المسؤولية ،والعمل على توضيح العالقات فيما بينها،
والعمل على تفعيل ا لموازنات التخطيطية وخصوصاً في مجال الرقابة ،وضرورة إجراء المقارنات
بين أرقام األداء الفعلي وأرقام األداء المخطط من أجل تقويم األداء ،وابراز أهمية إعداد التقارير
وصياغتها ،والعمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فاعل ،والعمل على تطوير المهارات
اإلدارية والمحاسبية للعاملين وتنميتها ،ورفع مستواهم من خالل عقد الدورات التدريبية ،وأن يتم
توظيف أصحاب الكفاءات ذوي التأهيل العلمي والخبرات الفنية.
دراسة الغرايبة وأبو نصار ( )5100بعنوان مدى تطبيق مقومات محاسبة المسؤولية في
الشركات األردنية المساهمة العامة الصناعية وأثره في ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مدى تطبيق الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية
لسبعة مقومات أساسية لمحاسبة المسؤولية ،وأثر مدى تطبيق كل مقوم من هذه المقومات في
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ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية .تم الحصول على بيانات الدراسة من خالل توزيع استبانة على
شركات عينة الدراسة التي بلغ عددها  81شركة مساهمة عامة صناعية مدرجة في بورصة عمان
لألوراق المالية في عام  ،1111وتم تجميع البيانات المالية المتعلقة بالربحية ،1111وتوصلت
الدراسة الى نتائج أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من معدل ربحية السهم ومعدل
العائد على األصول كمقاييس للربحية وبين كل من مقومات محاسبة المسؤولية التي غطتها الدراسة
باستثناء المقوم األول والخاص بتقسيم الهيكل التنظيمي للشركة حيث لم يظهر وجود عالقة لهذا
المقوم مع كل من ربحية السهم والعائد على األصول .أما مؤشر الربحية الثالث والمتمثل في معدل
القيمة المضافة فقد أظهرت النتائج وجود ارتباط بين هذا المؤشر والمقوم الخامس لمحاسبة
المسؤولية والمتمثل في استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء.
أما فيما يتعلق بمدى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مقومات محاسبة المسؤولية التي غطتها
الدراسة ومؤشرات الكفاءة التشغيلية ،فقد أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
المقوم الرابع وهو ربط الموازنات التخطيطية بالمركز ومعدل دوران المدينين .كما أظهرت النتائج
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المقومات ،الثاني وهو تفويض مديري مراكز المسؤولية
بصالحيات واضحة والثالث وهو تبويب التكاليف واإليرادات حسب مراكز المسؤولية والخامس وهو
استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء وبين معدل إنتاجية العامل.
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دراسة الخليل ( )5105بعنوان تطبيق أساليب المحاسبة الحديثة في الشركات الصناعية
المساهمة العامة
هدفت الدراسة الى القاء الضوء على اساليب المحاسبة االدارية الحديثة التعرف على الصعوبات
التي تعترض استخدام هذه االسـاليب اعتمدت الدراسة على االسلوب الوصفي التحليل عن طريق
استبانة تـم توزيعهـا على عينة مكونة ( )112من العاملين في اقسام المحاسبة في الـشركة قيـد
الد ارسـة  ،وتوصلت الدراسة الى النتائج اهمها ان الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة
تطبـق اسـاليب المحاسبة اإلدارية الحديثة حيث أشارت النتائج الى أن الشركات تقوم بتطبيـق نظام
محاسبة التكاليف المبني على األنشطة ونظـام التكلفة المستهدفة بدرجة مرتفعة ،ومحاسبة
المسؤولية ،كما توصلت الدراسة الى أن اساليب المحاسبة االدارية المتعلقة بالمقارنات لنتائج اعمال
الشركة مع السنوات السابقة هو االكثر استخداما وبنسبة  %21.1يليها الموازنات التشغيلية والمالية
المختلفة فمحاسبة المسؤولية وتقارير االداء ،وعلى ضوء النتائج قامت الباحثة بالتوصية بضرورة
استمرار الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية في تطبيق األساليب المحاسبية اإلدارية
الحديثة وتعزيزها ،ومواكبة المستجدات في هذا الميدان واختيار ما يناسب الشركة منها.

الدراسات األجنبية:
دراسة  )1995( GeraldبعنوانOwning the Numbers
هدفت هذه الدراسة إلى بيان فيما اذا تطبيق محاسبة المسؤولية تؤدي إلى السيطرة على التكاليف،
والتحكم بها ،ومراقبتها ،والمحافظة على مستويات ثابته منها .وقام الباحث ،بالدراسة والمقارنة بين
النظام الداخلي القديم ونظام محاسبة المسؤولية باعتباره النظام الجديد لبيان فيما اذا كان النظام
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الجديد يؤدي إلى زيادة مستمرة في العوائد في شركة دايبولد وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها أن
نظام محاسبة المسؤولية في الشركة أدى إلى زيادة نصيب الشركة من السوق المحلية بما يعادل
 ،% 11وأن المبيعات ارتفعت من  811مليون دوالر إلى  111مليون دوالر ،وأن العوائد زادت
من 21سنتاً لكل سهم إلى  1.12سنت لكل سهم .وهذا بدوره أدى إلى زيادة ثروة المالكين زيادة
مباشرة تساوي مليار دوالر .وخلصت الدراسة إلى أن القدرة على إدارة العمل زادت ،وأن سياسة
التعامل مع المبيعات أصبحت أفضل ،وكذلك مع المصاريف المباشرة وغير المباشرة .وأن المديرين
أصبحوا أكثر رضا بتطبيقهم هذا النظام  ،وأكثر رضا بعملهم ،ويحصلون على رواتب أعلى من
قبل  ،وأن محاسبة المسؤولية أعطت مديري دايبولد سيطرة أكثر  ،ورقابة أعلى  ،وتحكماً أفضل
في وظائفهم.
دراسة قام بها  )2006( Rowe et al.بعنوان
responsibility

on

change

process

organizational

of

Effects

accounting and managers’ revelations of private knowledge.
هدفت الدراسة الى بيان محاسبة المسؤولية في إدارة العالقات األفقية بين مراكز المسؤولية ،وذلك
في شركة ‘ General Dynamicsفي الواليات المتحدة األمريكية ،والمتخصصة في صناعة
المنتجات الفضائية الحربية والمدنية .اعتمدت الدراسة على بيانات شملت تسع سنوات للشركة،
وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها أن العالقات بين مراكز المسؤولية تعتمد على سرعة ،وحجم،
ومدى عمليات التغيير في استراتيجيات الشركة ،كما توصلت الى أن العالقات بين مراكز
المسؤولية تنعكس على األداء المالي لمراكز المسؤولية .وقد أظهرت الدراسة أن تطور العالقات
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بين مراكز المسؤولية لتكون تعاونية أكثر منها تنافسية يعتمد على المتغيرات التالية في استراتيجية
الشركة :المشاركة في المعلومات وتوحيد فئات التقارير والمسميات فيها.
دراسة قام بها  )2009( Coolsبعنوان
Tax-Compliant Transfer Pricing and Responsibility Accounting
هدفت الدراسة إلى بيان تأثير االمتثال الضريبي على محاسبة المسؤولية عندما تستخدم مؤسسة
متعددة الجنسيات مجموعة واحدة من تسعير النقل في كل من االمتثال الضريبي والرقابة اإلدارية،
طبقت الدراسة على ثالث شركات متعددة الجنسيات ،وتوصلت الى ان تحديد مراكز المسؤولية
حول النقل والتحميل لمركز مسؤولية واحد يؤهل المنظمة في تفاوضها حول الضرائب المفروضة
ويبينها بدقة ألنها يمكن أن تبين مدى وجود إشارات من التالعب تجاه السلطات الضريبية ،كما
توصلت الى أن محاسبة مراكز المسؤولية من الناحية االدارية ،يمكن أن يؤدي التخاذ القرار
األمثل ،واوصت الدراسة بتطبيق محاسبة المسؤولية للحد من التالعب والضريبي واالزدواج
الضريبي في نفس الوقت.
دراسة قام بها  )2012( Safaبعنوان
Examining the Role of Responsibility Accounting in organizational
Structure
هدفت الدراسة الى فحص دور محاسبة المسؤولية في هيكل المؤسسة ،اعتمدت الدراسة على
األسل وب الوصفي اعتمادا على األدب النظري وتوصل الى أن الحاجة إلى تفويض السلطات
والمسؤوليات تعتمد على حجم األعمال ،وبينت الدراسة أنه في تنظيم األعمال التجارية المركزية
فإن أعضاء مجلس اإلدارة هم المسؤولة عن التخطيط والسيطرة على عملية الشركات ،كما توصلت
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الى أنه إذا تم نقل السلطة إلدارة العمليات اليومية من مديري رفيع المستوى لمديري االدارة
المتوسطة ،سيكون هناك المزيد من الفرصة للتركيز على التخطيط االستراتيجي ،وبينت الدراسة
وجود ثالثة أنواع أساسية من مراكز المسؤولية :مراكز التكلفة ومراكز اإليرادات ،ومراكز االستثمار.
وأنه متى تم مقارنة المبالغ المرصودة في الميزانية مع كميات واالنحرافات الفعلية ،فإن محاسبة
المسؤولية يمكن استخدامها للعثور على أسباب هذا االنحراف ،ويمكن بذلك تحديد مسؤولية كل
مدير لمدى تحقيقه ألهداف المنظمة.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تتميز الدراسة الحالية في النقاط اآلتية:
في قطاعه فهو يتناول القطاع الصناعي األردني األهم واألكثر تطو اًر في الوقت الذي يتسم
بمشكالت متعددة في الدول المجاورة والتي كانت تصدر لألردن منتجاتها الصناعية وفي
ضوء التنافسية العالمية الشديدة.
في متغيراته التي شملت متغي ارت مستقلة محاسبة المسؤولية (تقسيم الهيكل التنظيمي،
تفويض مدراء المراكز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز،
استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء ،تحليل االنحرافات) ،والتي تناولتها دراسة واحدة
فقط وهي دراسة الغرايبة ،وأبو نصار ،)2111( ،حيث تناولتها تلك الدراسة بطريقة تقييم
ولم تدرس تأثرها أو عالقتها بمتغير تابع وبالتالي فإن الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات
في أثر متغيراتها المستقلة على متغيراتها التابعة والتي شملت متغيرين (الرقابة ،ورفع كفاءة
االداء).
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واالجراءات)
المقدمة:
يعرض هذ الفصل منهجية الدراسة وطرق البحث أساليب جمع البيانات ومجتمع وعينة الدراسة
وأساليب التحليل االحصائي التي تم استخدامها.

 0.1منهج الدراسة:
 تم اعتماد المنهج الوصفي في وصف أبعاد متغيرات الدراسة.
 المنهج التحليلي بغرض اختبار فرضية الدراسة.

 5.1مجتمع وعينة الدراسة:
يشمل مجتمع الدراسة كافة الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة في شهر كانون ثاني من العام
 1111في المملكة األردنية الهاشمية ،والبالغ عددها ( )12شركة ،2حيث تم اختيار  111فرداً من
العاملين في قسم المحاسبة واالدارة العليا عن طريق المعاينة العشوائية للعاملين تلك الشركات في
سوق عمان المالي.

 1.1طريقة جمع البيانات:
تم االعتماد على طريقتين لجمع البيانات كما يلي:

Amman Stock Exchange: http://www.ase.com.jo/ar/equities, 15/1/2015.
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 .1المصادر األولية والتي تعتمد على أداة دراسة تتمثل في استبانة (ملحق  )1تم اعدادها وفقا
للمنهج العلمي وبناءاً على دراسات سابقة في موضوع الدراسة الحالية ،حيث تشمل جزئين
الجزء األول يتعلق بالمتغيرات الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة ،أما الجزء الثاني
فيتعلق بفقرات حول متغيرات الدراسة.
.1

المصادر الثانوية والتي تتمثل في الكتب والدراسات والبحوث المنشورة في تغطية اإلطار
النظري للدراسة الحالية.

 1.1أداة البحث:
تم تطوير استبانة خاصة ألغراض جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة ،وتتمثل بالمحاور
اآلتية:
 )1المحور األول ويتمثل في العوامل الديموغرافية لعينة البحث.
 )1المحور الثاني يتضمن فقرات حول محاسبة المسؤولية وتطبيقها.
 )0المحور الثالث :يتضمن فقرات حول األداء.
 )8المحور الرابع :يتضمن فقرات حول والرقابة.

 2.1صدق األداة وثباتها:
 )1قام الباحث بالتحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة المحكمين
والمتخصصين في مجاالت المحاسبة ،ومنهج البحث العلمي ،واإلحصاء ،حيث تم األخذ بآرائهم
ومقترحاتهم في إعداد المقياس.
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 )1تم اختبار الثبات ) :(Reliability Testوالمتمثل في حساب معامل كرونباخ ألفا
) (Cronbach- Alphaبهدف التحقق من االتساق الداخلي للمجاالت التي تتضمنها االستبانة
كأداة للقياس.

 1.1المعالجة اإلحصائية:
أوال :أسلوب التحليل الوصفي:
 .1التك ارر والنسب المئوية لوصف العوامل الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة.
 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبيان حسب متغيرات الدراسة لبيان
أهمية تلك الفقرات.
ثانياً :األسلوب التحليلي:
اختبار االنحدار الختبار فرضيات العالقات.
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الفصل الرابع
النتائج واختبار الفرضيات
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 0.1المقدمة
هدفت الدراسة الى التعرف على أثر تطبيق محاسبـة المسؤولية على رفع كفاءة األداء والرقابة في
الشركات الصناعية ،حيث تم توزيع  111استبانة على افراد الدراسة وتم استرداد  28استبانة وبعد
التدقيق تم استبعاد  1استبانات لعدم استكمال االجابات في بعضها وعدم جديتها في بعضها
اآلخر ،وبالتالي بلغ عدد االستبانات الخاضعة للتحليل االحصائي  42استبانة ،والجدول رقم ()1
يشير الى نسب التوزيع:
الجدول رقم ()1
ملخص حجم العينة
المجتمع

عدد

الصناعية

للتحليل

المستردة الى

االستبانات

االستبانات

غير مستردة

للتحليل

111

1

1

الموزعة

الشركات

عدد

عدد االستبانات

عدد االستبانات

نسب

غير صالحة

الصالحة

42

االستبانات

حجم العينة
%42

الطريقة:
بعد تطبيق أداة الدراسة ،جمعت استجابات أفراد عينة الدراسة ،وحولت استجاباتهم إلى درجات
خام ،ثم وجدت التك اررات والنسب المئوية ،كما استخدم اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار االنحدار ألثر تطبيق محاسبـة المسؤولية على
رفع كفاءة األداء والرقابة ،وذلك عند مستوى الداللة اإلحصائية (.)1.11 ≤ α
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اإلجراءات:
لتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة تم االعتماد على مقياس ليكرت الخماسي في اإلجابة
على األسئلة وذلك حسب الدرجة التالية:
درجة ( )1تعبر عن :غير أوافق بشدة.
درجة ( )2تعبر عن :غير أوافق.
درجة ( )3تعبر عن :أوافق بدرجة متوسطة.
درجة ( )4تعبر عن :أوافق.
درجة ( )5تعبر عن :أوافق بشدة.
ولتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (الموظفين) على كل فقرة من
فقرات االستبانة وعلى كل مجال من مجاالتها؛ تم استخدام المعيار اإلحصائي اآلتي والمبين في
الجدول (:)1
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الجدول ()2
المعيار االحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات افراد عينة الدراسة على كل فقرة من
فقرات االستبانة وعلى كل مجال من مجاالتها
المتوسط الحسابي

درجة الموافقة

من  – 1.11أقل من 1.82

بدرجة متدنية

من  – 1.11اقل من 0.82

بدرجة متوسطة

من 1.11 – 0.11

بدرجة عالية

 5.1األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار صحة فرضياتها تم استخدام االختبارات اإلحصائية
المناسبة والمستقاة من الرزمة اإلحصائية (:)SSSS
 مقياس اإلحصاء الوصفي ( :)Descriptive Statistics Measuresلوصفخصائص عينة الدراسة ،واالجابة عن اسئلتها.
 اختبار ثبات االداة ( :)Reliability Testعن طريق معامل كرونباخ ألفا لتقدير ثباتاالتساق الداخلي لألداة.
 تحليل االنحدار الخطي المتعدد (  )Multi Linear Regressionالختبار صالحيةنموذج الدراسة ومعنوية تأثير المتغيرات المستقلة على التابع.
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 1.1االختبارات الخاصة بأداة الدراسة:
توضح هذه االختبارات مصداقية األداة المستعملة في الدراسة وذلك بتوضيح أنها تقيس
فعال ما ينبغي قياسه ،وبذلك يكون لها الصالحية والصحة في اإلختبار ،حيث تم إستخدام إختبار
اإلتساق الداخلي كرونباخ ألفا ( ) alpha Cronbachوهو يقيس مدى التناسق في إجابات
المستجوبين على كل األسئلة الموجودة في المقياس ،كما ميمكن تفسير ألفا بأنها معامل الثبات
الداخلي بين اإلجابات ،ويدل ارتفاع قيمته على درجة ارتفاع الثبات ويتراوح ما بين ( 0و )1ويكون
قيمته مقبولة عند ( )%60وأكثر

3
( )

وقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)3
جدول ()1

معامالت ثبات االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل
(ن = )22

المجال
المتغير

المستقل

عدد

معامل ثبات االتساق الداخلي

الفقرات

(كرونباخ ألفا)

استخدام محاسبة المسؤولية

01

%41.1

الرقابة

4

%41.1

الكفاءة

1

%41.1

12

%91.8

المتغير التابع
األداة ككل

Sekaran, Uma, “Research Methods for busness: A skill-Building Approach”,opcit, p 311.

3
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نالحظ من خالل الجدول رقم ( )0أن معامالت الثبات لجميع مجاالت أداة الدراسة كانت
أعلى من ( )1.11مما يدل على أنه يوجد اتساق داخلي بين فقرات كل مجال من المجاالت،
وبالتالي يدل هذا على أن فقرات االستبانة كان بينها اتساق داخلي ،مما يؤكد صالحية ومدلولية
االستبانة في إختبار الفرضيات.
 1.1وصف خصائص عينة الدراسة:
 )1وصف خصائص عينة الدراسة:
تناولت الدراسة جملة من المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة من حيث " الجنس،
العمر ،المؤهل التعليمي ،الوظيفة ،والخبرة في مجال العمل ،التخصص العلمي ،الشهادات المهنية
والمستقاة من المعلومات العامة التي تضمنتها االستبانة ،واستنادا على ذلك تم وصف عينة الدراسة
كاآلتي:
الجدول رقم ()1
وصف عينة الدراسة وفق المتغيرات الديموغرافية ألفراد الدراسة
المتغير

الجنس

العمر

المستوى/الفئة

التكرار

النسبة المئوية%

ذكر

12

%11.1

أنثى

11

%11.1

المجموع

22

%011

01سنه فأقل

81

%88.2

 01ـ ـ 81سنه

08

%04.1

11
المتغير

المؤهل التعليمي

الوظيفة

الخبرة في مجال العمل

المستوى/الفئة

التكرار

النسبة المئوية%

 81ـ ـ  11سنه

11

%11.1

 11سنة فأكثر

1

%1.1

المجموع

22

%011

دبلوم فأقل

1

%1.2

بكالوريوس

14

%11.8

ماجستير

11

%10.1

دكتوراه

1

%1.1

المجموع

22

%011

محاسب

12

%11.1

مدقق حسابات

1

%1.1

إدارة عليا

4

%2

إدارة وسطى/دنيا

1

%1.1

المجموع

22

%011

 1سنوات فأقل

12

%01.1

 1ـ ـ  11سنوات

00

%01.1

 11ـ ـ  11سنه

11

%11.2

 11سنه فأكثر

11

%10.1
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المتغير

التخصص العلمي

المستوى/الفئة

التكرار

النسبة المئوية%

المجموع

22

%011

محاسبة

18

%40.1

علوم مالية ومصرفية

1

%1.1

إدارة أعمال

4

%2

اقتصاد

1

%1.1

المجموع

22

%011

يظهر الجدول رقم ( )8أن  %11.1من أفراد عينة الدراسة من الذكور ،و %11.1من اإلناث.
ويشير الجدول إلى ان الفئة العمرية ( 01سنة فاقل) كانت أعلى فئة حيث بلغت نسبتها ()%88.2
من مجموع عينة الدراسة ،تلتها الفئة العمرية (من  81– 01سنة) وبنسبة بلغت ( ،)%04.1تلتها
الفئة العمرية (من  11– 81سنة) وبنسبة بلغت ( ،)%11.1وأخي اًر الفئة العمرية (اكثر من11
سنة) وبنسبة بلغت ( )%1.1من مجموع أفراد عينة الدراسة.
أما المؤهل العلمي ألفراد عينة الدراسة فيشير الجدول رقم ( )8الى أن أكثر من نصف العينة من
حملة البكالوريوس بنسبة ( ،)%11.8بينما بلغت نسبة حملة ماجستير  ،%10.1وبلغت نسبة
حملة دبلوم فما دون ( ،)%1.2أما حملة الدكتوراه فقد بلغت نسبتهم ( )%1.1من مجموع افراد
عينة الدراسة.
كما يظهر الجدول رقم ( )8أن أعلى فئات الوظائف كانت محاسب حيث بلغت نسبتهم ()%11.1
من المبحوثين ،تالها إدارة عليا وبنسبة بلغت ( ،)%2تلتها نسبة مدقق حسابات وبلغت (،)%1.1
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وتساوت مع إدارة وسطى وبنسبة بلغت ( )%1.1من مجموع افراد عينة الدراسة.
ويظهر الجدول رقم ( )8أن أعلى فئات الخبرة كانت (1سنوات فاقل) حيث بلغت نسبتهم
( )%01.1من المبحوثين ،تلتها نسبة (11-1سنة) وبلغت ( ،)%01.1فالفئة (من  11–11سنة)
وبنسبة بلغت ( ،)%11.2ثم ( 11سنة فأكثر) وبنسبة بلغت ( ،)%10.1من مجموع افراد عينة
الدراسة.
أما التخصص األكاديمي فيشير الجدول رقم ( )8الى ان أعلى فئات فكانت (المحاسبون) حيث
بلغت نسبتهم ( )%40.1من المبحوثين ،تلتها نسبة (إدارة األعمال) وبلغت ( ،)%2ثم فئة
االقتصاد وبلغت ( )%1.1وبنسبة بلغت ( ،)%11.2وأخي اًر فئة تخصص (علوم مالية ومصرفية)
وبنسبة بلغت ( ،)%1.1من مجموع افراد عينة الدراسة.
الشهادات المهنية:
يوضح جدول رقم ( )2الشهادات المهنية ألفراد عينة الدراسة
جدول رقم ()2

الشهادات المهنية ألفراد عينة الدراسة

الشهادات المهنية

)Jordan Certified Public Accountant (JCPA

8

%8.1

)Certified Public Accountant (CPA

1

%1.1

)Certified Information Systems Auditor (CISA

1

%1

11
)Certificate authority (CA
المجموع

%1

1

%011 22

يظهر الجدول رقم ( )1أن حاملي الشهادات المهنية بلغ مجموعهم 1أفراد بنسبة بلغت ()%1.1
من مجموع افراد عينة الدراسة ،ويالحظ أن حملة شهادة ال  JCPAبلغت نسبتهم ( ،)%8.1وحملة
شهادة  CPAبلغت ( ،)%1.1بنما لم تحتوي العينة في اف ارد حاصلين على شهادات أخرى.
 2.1نتائج التحليل الوصفي
تحليل آراء عينة الدراسة للعبارات الخاصة استخدام محاسبة المسؤولية كمتغير مستقل الكفاءة
والرقابة كمتغير تابع بهدف التعرف على آراء الموظفين حول تلك المتغيرات ،حيث تم حساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال ،كما هو موضح في الجدول رقم ( )1كما
يلي:
جدول رقم ()2
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت الدراسة

الحسابي*

االنحراف
المعياري

درجة

رقم

3.842

0.966

عالي

1

تقسيم الهيكل التنظيمي

3.783

0.878

عالي

1

تفويض مدراء المراكز

4.000

0.905

عالي

0

تبويب التكاليف واإليرادات

3.612

1.092

عالي

8

ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز

3.757

0.818

عالي

1

استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء

3.646

0.833

عالي

1

تحليل االنحرافات

3.989

0.805

عالي

المجال

المجال
استخدام محاسبة المسؤولية

المتوسط

التقدير

11
الرقابة

4.100

0.820

عالي

الكفاءة

3.819

1.014

عالي

* الدرجة الدنيا ( )0والدرجة القصوى من ()2

يبين الجدول ( )1المتوسطات الحسابي واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة
حول محاور الدراسة ،ويشير الجدول الى أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول
استخدام محاسبة المسؤولية بلغ ( ،)0.481وبانحراف معياري بلغ [ ]1.211وبدرجة تقدير عالية،
كما يبين من الجدول ( )1أن متوسط تقديرات حول الرقابة بلغ ( )8.111وبدرجة تقدير عالية ،أما
كفاءة األداء فبلغ متوسطها الحسابي ( )0.412وبانحراف معياري بلغ ( )1.118وبدرجة تقدير
عالية ،ويرى الباحث أن تلك النتائج تشير الى أن ارتفاع مستوى الرقابة وكفاءة األداء يتوافق مع
ارتفاع مستوى تطبيق محاسبة المسؤولية.
ويشير الجدول رقم ( )1الى أن تفويض مدراء المراكز جاء في المرتبة األولى في استخدام
محاسبة المسؤولية وبمتوسط حسابي ( )4.000بانحراف معياري ( )0.905وبدرجة تقدير عالية،
أما تحليل االنحرافات فقد حصل على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.989بانحراف معياري
( )0.805وبدرجة تقدير متوسط ،أما في المرتبة الثالثة تقسيم الهيكل التنظيمي بمتوسط حسابي
( )3.783بانحراف معياري ( )0.878وبدرجة تقدير متوسط ،أما في المرتبة الرابعة فكان ربط
الموازنات التخطيطية بالمراكز حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ( ،)3.757وبانحراف معياري
بلغ ( ،)0.818أما في المرتبة الخامسة فكان استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء حيث بلغ
المتوسط الحسابي للمحور ( ،)3.646وبانحراف معياري بلغ ( .)0.833أما في المرتبة السادسة
فكان تبويب التكاليف واإليرادات حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ( ،)3.612وبانحراف معياري
بلغ ( ،)1.092ويرى الباحث أن ارتفاع االنحراف المعياري يشير الى وجود تشتت في مستوى
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تبويب التكاليف وااليرادات بين الشركات المبحوثة.
وفيما يلي عرض تفصيلي لكل محور من محاور الدراسة:
)0

المتغير المستقل (استخدام محاسبة المسؤولية)
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جدول ()1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بفقرات
استخدام محاسبة المسؤولية

المتوسط

االنحراف

درجة

الفقرة

رقم

الحسابي*

المعياري

التقدير

1

يوجد تعليمات معتمدة ومكتوبة لتطبيق نظام محاسبة المسؤولية.

3.787

1.220

عالية

1

يوجد لدى إدارة الشركة االهتمام بتطبيق مفهوم محاسبة المسؤولية

3.910

0.996

عالية

0

يتم تحديد اختصاصات ومسؤوليات مراكز المسؤولية في الشركة.

3.899

0.978

عالية

8

لدى الشركة هيكل تنظيمي واضح ومعتمد.

3.910

0.949

عالية

1

تحديدا دقيقًا لمراكز المسؤولية.
يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة
ً

3.674

1.009

عالية

3.761

1.135

عالية

3.438

1.076

متوسطة

0.735

عالية
عالية

الفقرة

الهيكل التنظيمي المعمول به في الشركة يوضح خطوط السلطة

1

والمسؤولية بين الرؤساء والمرؤوسين

1
4

مكتوبا يبين كل مركز مسؤولية.
تستخدم الشركة دليالً
ً

العالقات بين األقسام واإلدارات واضحة ويتم التنسيق بينها.

4.225

2

يوجد وصف متسلسل إلجراءات العمل في مراكز المسؤولية المختلفة.

4.034

0.714

11

طبيعة العمل محدد وواضح في كل مركز مسؤولية في الشركة.

4.161

0.697

عالية

4.000

0.905

عالية

11

يؤدي القسم الواحد عمله في مكان محدد بحيث يسهل اإلشراف عليه.

4.202

0.932

عالية

10

يتم تحديد ووصف كل وظيفة في الشركة" وصف وظيفي".

3.944

0.789

عالية

3.910

0.913

عالية

11

تتخذ التكلفة المعيارية أساس ًا لقياس األداء الفعلي.

3.584

1.106

عالية

11

تبعا لمراكز المسؤولية
يتم تبويب اإليرادات ً
يتم تبويب التكاليف وفق إمكانية السيطرة عليها من قبل رئيس مركز

3.652

1.169

عالية

3.573

1.107

عالية

3.663

1.148

عالية

3.584

1.116

عالية

3.753

1.069

عالية

3.539

0.854

عالية

يوجد تفويض واضح لسلطة اتخاذ الق اررات للمسؤولين في مراكز

11

المسؤولية المختلفة.

يوجد لدى الشركة نظام محاسبة تكاليف واضح ومحدد لتجميع التكلفة

18

11
14

على أساس مراكز المسؤولية

المسؤولية.
يعد تقرير في كل مركز مسؤولية.
يراعى تسلسل خطوط السلطة والمسؤولية في إعداد تقارير األداء

12
11

ورفعها.
يتم مقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط لتحديد االنحرافات في كل
مركز مسؤولية

11
11
10
18

يستخدم أسلوب إبراز قصور األداء في إعداد التقارير.
.

.

.

* الدرجة الدنيا ( )0والدرجة القصوى من ()2

3.921
4.056
4.022

0.815
0.896
0.853

عالية
عالية
عالية
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ميالحظ من الجدول ( )1أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة تراوحت ما
بين [ ]4.225 – 3.438وبدرجة تقدير عالية عدى الفقرة ( )1والتي كانت على درجة متوسطة
من األهمية.
الفقرات المتعلقة بالرقابة:
جدول ()1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة
بالرقابة

رقم

الفقرة

الفقرة
52

تمتاز الرقابة بالمرونة والسهولة وتواكب

51

تساهم الرقابة في تقويم األخطاء وانحرافات

51

تعتمد الرقابة اإلدارية عن األساليب العلمية في

تطورات االداء
االداء

مراقبة ومتابعة األداء.
52

تسهم الرقابة في سرعة اكتشاف األخطاء
واالنحرافات باألداء

52

هناك سهولة في الرجوع إلى السجالت الخاصة

11

هناك كفاءة عالية في توضيح سبب حدوث

ألداء العمل لمراقبة األداء.

االنحراف بين األداء الفعلي والمخطط لكل

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي*

المعياري

التقدير

4.157

0.752

متوسطة

4.225

0.750

متوسطة

4.079

0.815

متوسطة

4.303

0.729

متوسطة

3.978

1.055

متوسطة

3.989

0.898

متوسطة

مركز مسؤولية.
10

تقوم الرقابة بالتدابير الالزمة للحيلولة دون وقوع

15

تقوم الرقابة بتقييم األداء الفعلي وربطه مع

االنحرافات مستقبالً.

الشخص المسؤول عن هذا األداء.

4.101

0.622

3.966

0.935

متوسطة

متوسطة

11
* الدرجة الدنيا ( )0والدرجة القصوى من ()2

ميالحظ من الجدول ( )1أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة تراوحت ما
بين [ ]4.303 – 3.966وبدرجة تقدير متوسطة.

الفقرات المتعلقة بالكفاءة:
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بفقرات الكفاءة
الفقرة

رقم
الفقرة
11

يتم قياس األداء الفعلي لكل مركز من
مراكز المسؤولية على حدة.

11

يوجد نظام تقارير في الشركة لكل مركز

12

يوجد تحديد واضح للسياسات والقواعد

11

عادة ما يتوافق األداء الفعلي باألداء

مسؤولية.

المحاسبية المستخدمة في تقويم األداء.
المخطط عند التقييم.
11

يتم تحديد الشخص المسؤول عن حدوث
االنحرافات لكل مركز مسؤولية.

12

يتم استخدام النسب المالية المختلفة

لتوضيح وتقييم األداء الفعلي والمخطط

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي*

المعياري

التقدير

3.910

0.937

عالية

3.764

0.989

عالية

3.708

1.057

عالية

3.517

1.199

عالية

4.011

0.790

عالية

3.831

0.980

عالية

واالنحرافات لكل مركز مسؤولية على حدة.
12

يتم إعداد البيانات المقدرة لكل مركز
مسؤولية من العاملين فيه.

3.989

1.143

عالية

11
* الدرجة الدنيا ( )0والدرجة القصوى من ()2

ميالحظ من الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة تراوحت ما
بين [ ]4.011 – 3.517وبدرجة تقدير عالية.

 1.1اختبار الفرضيات:
يهدف اختبار الفرضيات الى تحديد أثر تطبيق محاسبـة المسؤولية على رفع كفاءة األداء
والرقابة في قطاع الشركات الصناعية ،كما تهدف الى تحليل مدى وجود فروق في تطبيق محاسبـة
المسؤولية في الشركات الصناعية تعزى الى خصائص الشركة (حجم الشركة ،طبيعة العمل ،عمر
الشركة ،رأس المال).
الفرضية األولى:
 :Hoال يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥1.11بين تطبيق محاسبة
المسؤولية (تقسيم الهيكل التنظيمي ،تفويض مدراء المراكز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،ربط
الموازنات التخطيطية بالمراكز ،استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء ،تحليل االنحرافات) ورفع
كفاءة االداء لقطاع الشركات الصناعية.
والختب ــار الفرض ــية فق ــد ت ــم اس ــتخدام اختب ــار االنح ــدار ،لمعرف ــة إن يوج ــد عالق ــة ذات دالل ــة
إحصائية عند مسـتوى داللـة ( )1.11 ≤αبـين تطبيـق محاسـبة المسـؤولية (تقسـيم الهيكـل التنظيمـي،
تفــويض مــدراء الم اركــز ،تبويــب التكــاليف واإليـرادات ،ربــط الموازنــات التخطيطيــة بــالمراكز ،اســتخدام

11
الموازنــات للرقابــة وتقيــيم األداء ،تحليــل االنح ارفــات) ورفــع كفــاءة االداء لقطــاع الشــركات الصــناعية،
ويشير الجدول رقم ( )2إلى نتائج االختبار.
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نتائج تحليل إختبار االنحدار المتعدد:
جدول ()2

جدول ملخص النموذج )Model Summary(b
النموذج

5

5

R

R

معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد المعدل

1.084

1.081

1

(1.121 )a

Adjusted R

استخدام Predictors: (Constant),

a.

يتبــين مــن الجــدول ( )2ان قيمــة معامــل االرتبــاط بــين المتغيــر المســتقل والمتغيــر التــابع بلغــت
( ،)095.0كمــا هــو موضــح ،أمــا قيمــة معامــل التحديــد ويحــدد بـ ـ ( )R1بقيمــة ( )093.0امــا التحديــد
المعـدل ) (ADJUSTوالـذي يأخـذ باالعتبـار الزيــادة الحاصـل فـي درجـات الحريــة ،وكمـا هـو موضــح
أعاله فقد بلغت قيمتـه ( ،)1.081وعليـه فـإن المتغيـرات المسـتقلة اسـتطاعت أن تفسـر ( )%08.4مـن
التغيرات الحاصلة في المتغير التابع والباقي تمعزى إلى عوامل أخرى.
 )2اختبار المعنوية اإلجمالية لنموذج االنحدار المتعدد:
يمثل الجدول ( )11نتائج تحليل التباين  AVONAالختبار معنوية نموذج االنحدار:
جدول()01

b

نتائج تحليل التباين

النموذج

1

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

Regression

18.111

1

14.112

Residual

26.480

87

0.304

المجموع

40.592

88

F

81.011

Sig

)0.000(a

كفاءة االداء a. Dependent Variable:
استخدام b. Predictors: (Constant),
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يوضح جدول ( )11تحليل التباين والذي يهدف إلى التعرف على القوة التفسيرية للنموذج
عن طريق إحصائي ( .)Fوتم صياغة فرضياته كاآلتي:
الفرضية الصفرية :نموذج االنحدار المتعدد غير معنوي (ال يوجد تأثير للمتغير المستقل على
المتغير التابع).
الفرضية البديلة :نموذج االنحدار المتعدد معنوي (يوجد تأثير للمتغير المستقل على المتغير
التابع).
ومن خالل ما يبينه جدول ( )11فإنه يتضح وجود معنوية عالية الختبار( )Fمقدرة بـ
( )81.011وبمستوى الداللة قمدرت بـ ( )Sig = 0.000أقل من مستوى الداللة (،)α ≤ 1.11
وبهذا يكون لنموذج االنحدار مالئم لقياس العالقة السببية بين المتغير المستقل (محاسبـة
المسؤولية) والمتغير التابع (كفاءة االداء).
ومن هذا المنطلق يتم رفض الفرضية الصفرية مع قبول الفرضية البديلة والتي تنص على
أن " نموذج االنحدار المتعدد معنوي (يوجد تأثير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع)" وعليه
فإنه يوجد تأثير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،إذ فسرت المتغيرات المستقلة ما مقداره
( )%08.4من المتغير التابع.
وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )1.11 ≤αلمحاسبـة المسؤولية على كفاءة األداء في الشركات الصناعية في
األردن.

11
 )3إختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار المتعدد:
الجدول ( )11يشير الى نتائج النموذج محاور الدراسة:
جدول ()00
جدول المعامالت )Coefficient(a
Beta

B

t

تقسيم الهيكل التنظيمي

0.128

0.078

0.166

1.651

0.102

تفويض مدراء المراكز

0.035

0.072

0.047

0.492

0.624

تبويب التكاليف واإليرادات

0.067

0.077

0.107

0.865

0.390

ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز

0.282

0.125

0.339

2.260

0.026

استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء

-0.008

0.097

-0.010

-0.082

0.935

تحليل االنحرافات

0.143

0.091

0.170

1.583

0.117

األداء a. Dependent Variable:

يشير الجدول رقم (  )11أن المتغير المستقل (ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز) لها أثر
دال إحصائياً في كفاءة األداء في الشركات الصناعية في األردن ،حيث بلغت قيمة االختبار t

المحسوبة ( )1.111وهي أعلى من قيمتها الجدولية والبالغة ( ،)1.984وعلى مستوى داللة بلغ
( )1.1111وهي أقل من قيمتها المحدد (.)1.11
كما يشير الجدول رقم ( )11أن المتغيرات المستقلة (تقسيم الهيكل التنظيمي ،تفويض مدراء
المراكز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء) ال يوجد لها أثر دال
إحصائياً في كفاءة األداء في الشركات الصناعية.
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الفرضية الثانية:
 :Hoال يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≥1.11بين تطبيق محاسبة
المسؤولية (تقسيم الهيكل التنظيمي ،تفويض مدراء المراكز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،ربط
الموازنات التخطيطية بالمراكز ،استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء ،تحليل االنحرافات) والرقابة
لقطاع الشركات الصناعية.
والختبار الفرضية فقد تم استخدام اختبار االنحدار ،لمعرفة إن يوجد عالقة ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )1.11 ≤αبين تطبيق محاسبة المسؤولية (تقسيم الهيكل التنظيمي ،تفويض
مدراء المراكز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز ،استخدام الموازنات
للرقابة وتقييم األداء ،تحليل االنحرافات) والرقابة لقطاع الشركات الصناعية ،ويشير الجدول رقم
( )11إلى نتائج االختبار.
نتائج تحليل إختبار االنحدار المتعدد:
جدول ()05

جدول ملخص النموذج ()Model Summary
النموذج
1

5

5

R

R

معامل اإلرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد المعدل

1.011

1.182

1.184

Adjusted R

استخدام Predictors: (Constant),

a.

يتبين من الجـدول ( )11ان قيمـة معامـل االرتبـاط بـين المتغيـر المسـتقل والمتغيـر التـابع بلغـت
( ،)095.0كمــا هــو موضــح ،أمــا قيمــة معامــل التحديــد ويحــدد بـ ـ ( )R1بقيمــة ( )09300امــا التحديــد
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المعدل) ، (ADJUSTفقد بلغت قيمته ( ،)1.182وعليه فإن المتغيرات المستقلة اسـتطاعت أن تفسـر
( )%01من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع والباقي تمعزى إلى عوامل أخرى.
 )4اختبار المعنوية اإلجمالية لنموذج االنحدار المتعدد:
يمثل الجدول ( )10نتائج تحليل التباين  AVONAالختبار معنوية نموذج االنحدار:
جدول()01

b

نتائج تحليل التباين

النموذج

1

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

Regression

4.122

1

1.011

Residual

12.111

41

1.108

المجموع

11.082

44

F

1.411

Sig

0.000

الرقابة a. Dependent Variable:

يوضح جدول ( )10تحليل التباين والذي يهدف إلى التعرف على القوة التفسيرية للنموذج
عن طريق إحصائي ( .)Fوتم صياغة فرضياته كاآلتي:
الفرضية الصفرية :نموذج االنحدار المتعدد غير معنوي (ال يوجد تأثير للمتغير المستقل على
المتغير التابع).
الفرضية البديلة :نموذج االنحدار المتعدد معنوي (يوجد تأثير للمتغير المستقل على المتغير
التابع).
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ومن خالل ما يبينه جدول ( )10فإنه يتضح وجود معنوية عالية إلختبار( )Fمقدرة بـ
( )1.411وبمستوى الداللة قمدرت بـ ( )Sig = 0.000أقل من مستوى الداللة (،)α ≤ 1.11
وبهذا يكون لنموذج االنحدار مالئم لقياس العالقة السببية بين المتغير المستقل (محاسبـة
المسؤولية) والمتغير التابع (الرقابة).
ومن هذا المنطلق يتم رفض الفرضية الصفرية مع قبول الفرضية البديلة والتي تنص على
أن " نموذج االنحدار المتعدد معنوي (يوجد تأثير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع)" وعليه
فإنه يوجد تأثير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع ،إذ فسرت المتغيرات المستقلة ما مقداره
( )%01.1من المتغير التابع.
وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة :يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )1.11 ≤αلمحاسبـة المسؤولية على الرقابة في الشركات الصناعية في األردن.
 )5إختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار المتعدد:
الجدول ( )18يشير الى نتائج النموذج محاور الدراسة:
جدول ()01

جدول المعامالت )Coefficient(a
Beta

t

B

تقسيم الهيكل التنظيمي

0.013

0.065

0.020

0.197

0.844

تفويض مدراء المراكز

0.108

0.06

0.176

1.789

0.077

تبويب التكاليف واإليرادات

-.102-

0.065

-.199-

-1.569-

0.121

ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز

0.249

0.105

0.365

2.372

0.02
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استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء

0.009

0.081

0.013

0.106

0.916

تحليل االنحرافات

0.173

0.076

0.250

2.276

0.025

األداء a. Dependent Variable:

يشير الجدول رقم ( )18أن المتغيرات المستقلة (ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز ،وتحليل
االنحرافات) لها أثر دال إحصائياً في الرقابة في الشركات الصناعية في األردن ،حيث بلغت قيمة
االختبار  tالمحسوبة للعالقة بين ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز والرقابة بلغت ( )2.372وهي
أعلى من قيمتها الجدولية والبالغة ( ،)1.984وعلى مستوى داللة بلغ ( )0.02وهي أقل من قيمتها
المحدد (.)1.11
أما قيمة االختبار  tالمحسوبة للعالقة بين تحليل االنحرافات والرقابة بلغت ( )2.276وهي
أعلى من قيمتها الجدولية والبالغة ( ،)1.984وعلى مستوى داللة بلغ ( )0.025وهي أقل من قيمتها
المحدد (.)1.11
كما يشير الجدول رقم ( )18أن المتغيرات المستقلة (تقسيم الهيكل التنظيمي ،تفويض مدراء
المراكز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،وتقييم األداء) ال يوجد لها أثر دال إحصائياً في الرقابة في
الشركات الصناعية.
وبالتدقيق في تلك النتائج يالحظ الباحث ان المتغير المستقل (ربط الموازنات التخطيطية
بالمراكز) كان له األثر الهام على المتغيرين األداء والرقابة ،وهو المتغير الوحيد الذي عمل على رفع
األداء والرقابة ،وهو يشير الى مفهوم استراتيجي هام لمحاسبة المسؤولية ،مما قد يلفت النظر الى

41
أهمية محاسبة المسؤولية في عمليات التخطيط االستراتيجي للشركات مما يساهم في رفع
كفاءة األداء والرقابة على المدى الطويل.

41

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
من خالل الدراسة توصل الباحث الى النتائج التالية:
 )1أشارت النتائج الى هناك استخدام على مستوى عالي لمحاسبة المسؤولية في الشركات
الصناعية األردنية ،حيث بينت النتائج ان وجود مستوى فاعل من تفويض مدراء وتحليل
االنحرافات وتقسيم الهيكل التنظيمي وكذلك في ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز وفي
استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء وتبويب التكاليف واإليرادات ،وهي نتيجة توافقت مع
معظم الدراسات السابقة ومنها دراسة الخليل ( )1111التي طبقت على الشركات المساهمة
الصناعية وتوصلت الى أن الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة تطبـق اسـاليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة ،كما توافقت مع دراسة جودة ،والشيخ ،والسبوع )1112( ،والتي تم
تطبيقها في الفنادق األردنية ودراسة مرتجى )1111( ،والتي تم تطبيقها على الجامعات.
 )1أشارت النتائج الى وجود مستوى عالي من الرقابة في الشركات الصناعية األردنية ،وهي نتيجة
اختلفت عما توصلت اليه دراسة (ميده )1110 ،والتي توصلت الى أن قرابة  %08من
الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية ال تطبق نظام محاسبة المسؤولية بسبب عدم
تمكنها من امتالك مقومات ومستلزمات تطبيقه.
 )0أشارت النتائج الى أن وجود مستوى عالي من الكفاءة في األداء في الشركات الصناعية
األردنية
 )8كما أشارت النتائج الى وجود عالقة ذات داللة إحصائية لمحاسبـة المسؤولية بشكل عام
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على كفاءة األداء في الشركات الصناعية في األردن ،وهي نتيجة توافقت مع ما توصلت اليه
دراسة صيام ( )1118والتي أكدت على وضوح العالقة بين األقسام واإلدارات في المستشفيات
التي تطبق محاسبة المسؤولية ،ويتم في هذه المستشفيات الربط بين بنود اإليرادات والتكاليف ومن
ثم ربطها مع مراكز المسؤولية وموظفي تلك المراكز ،كما توافقت مع ما توصلت اليه دراسة
 )2009( Coolsوالتي أشارت الى ان تحديد مراكز المسؤولية حول النقل والتحميل لمركز
مسؤولية واحد يؤهل المنظمة في تفاوضها حول الضرائب المفروضة ويبينها بدقة ألنها يمكن أن
تبين مدى وجود إشارات من التالعب تجاه السلطات الضريبية.
 )1وقد بينت الدراسة أن عوامل المحاسبة االجتماعية منفصلة (تقسيم الهيكل التنظيمي ،تفويض
مدراء المراكز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء) لم يكن لها
أثر بشكل منفصل عدى ربط الموازنات التخطيطية الذي كان له عالقة ذات داللة إحصائية
على كفاءة األداء في الشركات الصناعية في األردن.
 )1وأشارت النتائج الى وجود عالقة ذات داللة إحصائية لمحاسبـة المسؤولية بشكل عام على
الرقابة ،وهي نتيجة توافقت مع ما توصلت اليه دراسة  )2012( Safaوالتي اشارت الى أنه
متى تم مقارنة المبالغ المرصودة في الميزانية مع كميات واالنحرافات الفعلية ،فإن محاسبة
المسؤولية يمكن استخدامها للعثور على أسباب هذا االنحراف.
 )7وبينت الدراسة أن عوامل المحاسبة االجتماعية منفصلة (تقسيم الهيكل التنظيمي ،تفويض
مدراء المراكز ،تبويب التكاليف واإليرادات ،وتقييم األداء) ال يوجد لها أثر دال إحصائياً في
الرقابة في الشركات الصناعية ،بينما أشارت النتائج الى أن المتغيرات (ربط الموازنات
التخطيطية بالمراكز ،وتحليل االنحرافات) يوجد لها أثر دال إحصائياً في الرقابة في الشركات
الصناعية على الرقابة في الشركات الصناعية في األردن ،وهي نتيجة تتوافق جزئياً مع ما
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توصلت اليه دراسة أبو نصار ،)1111( ،والتي أشارت الى أنه وبين كل من مقومات
محاسبة المسؤولية التي باستثناء المقوم الخاص بتقسيم الهيكل التنظيمي للشركة حيث لم
يظهر وجود عالقة لهذا المقوم مع كل من ربحية السهم والعائد على األصول.

التوصيات:
على ضوء النتائج توصل الباحث الى التوصيات:
 )1على الشركات الصناعية األردنية العمل على تنظيم العمل المحاسبي بشكل واضح بما
يتفق مع األسس العلمية لمحاسبة المسؤولية ،والعمل على زيادة إدراك العاملين في قسم
بمحاسبة المسؤولية وطرقها وأساليبها من خالل عقد الدورات التعليمية والتدريبية.
 )1على الشركات الصناعية األردنية العمل على رفع مستوى ربط الموازنات التخطيطية
بالمراكز حيث أشارت النتائج الى وجود عالقة هامة وذات داللة إحصائية بين ربط
الموازنات التخطيطية بالمراكز والرقابة والكفاءة في األداء في الشركات الصناعية األردنية.
)0

على الشركات الصناعية األردنية العمل على رفع مستوى تحليل االنحرافات حيث أشارت
النتائج الى وجود عالقة هامة وذات داللة إحصائية بين تحليل االنحرافات والكفاءة في
األداء في الشركات الصناعية األردنية.

 )8ضرورة العمل على تعميم نتائج الدراسة لما لها من أهمية في تحسين مستوى الرقابة
والكفاءة في األداء في الشركات الصناعية األردنية
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 )1كما ويوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولية
وذلك لحداثة الموضوع وألهميته في تحسين مستوى األداء والحد من األخطاء واالنحرافات
في العمليات المحاسبية.
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 .1حسن ،أنوار مصطفى ( .)1110تصميم نظام ترميز الموجودات الثابتة بما ينسجم ونظام
احصاءات مالية الحكومة( )GFSدراسة تطبيقية في الكلية التقنية االدارية ،مجلة كلية
بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد الخامس والثالثون ،ص ص .081-011
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اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

41
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األجهزة الحكومية األردنية ،دراسة ميدانية ،مجلة اليرموك ،المجلد  ،11العدد ،1ص ص

 ،112-141االردن.
 .11الخليل ،محار عبد اهلل ( .)1111تطبيق أساليب المحاسبة الحديثة في الشركات الصناعية
المساهمة العامة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

 .11الربيعي ،جبار جاسم ( .)1111دور نظام محاسبة المسؤولية في قياس كفاءة المستويات
االدارية المختلفة بحث تطبيقي في الشركة الوطنية للصناعات الغذائية ،مجلة كلية بغداد

للعلوم االقتصادية ،العدد ،11ص ص . 265-296
 .11الرزي ،دياال جميل( .)1111مقومات تطبيق محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية
في قطاع غزة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .10زيدان ،جمال غانم" .)1221( ،إعداد وكتابة التقارير اإلدارية" ،ط ،1بيروت :دار الجيل،
لبنان.
 .18السياغي ،حمود محمد .)1111( ،اعداد الموازنات التخطيطية ،دورة تدريبية لبرنامج نسيج
ل تنمية قدرات المنظمات غير الحكومية الشابة بالتعاون مع مؤسسة تنمية القيادات الشابة/
مركز تطوير الشباب اقتصادياً.

 .11صبري ،نضال ( .)1111المحاسبة اإلدارية ،جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية
للنشر غزة ،فلسطين.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

تحية طيبة وبعد ,

يقوم الباحث بدراسة بعنوان أثر تطبيق محاسبـة المسؤولية على رفع كفاءة
األداء والرقابة دراسة تطبيقية على قطاع الشركات الصناعية ،الرجاء التكرم باالجابة
على األسئلة التالية بدقة وموضوعية مع العلم بأن جميع اإلجابات ستعامل بسرية
تامة ،ولن تستخدم اال ألغراض البحث العلمي .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحث
محمود سمارة

21
القسم األول  :المتغيرات الشخصية والوظيفية .
يرجى وضع أشارة ( )Xفي الفراغ المقابل لإلجابة التي تراها مناسبة .
.0

الجنس :
ذكر

.5

أنثى

العمر :
 01ـ ـ 81سنه

01سنه فأقل
 81ـ ـ  11سنه
.1

.1

 11سنة فأكثر

المؤهل التعليمي :
دبلوم فأقل

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

الوظيفة :
مدقق حسابات

محاسب
إدارة عليا
.2

إدارة وسطى/دنيا

الخبرة في مجال العمل :
 1ـ ـ  11سنوات

 1سنوات فأقل
 11ـ ـ  11سنه
.1

التخصص العلمي:

محاسبة
.1

 11سنه فأكثر

إدارة أعمال

علوم مالية ومصرفية

الشهادات المهنية:
JCPA

CA

CISA

CA

اقتصاد
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القسم الثاني الرجاء وضع اشارة ☑
البيان

أوافق
بشدة

عند العبارة المناسبة

أوافق

استخدام محاسبة المسؤولية
.1

يوجد تعليمات معتمدة ومكتوبة لتطبيق نظام

.1

يوجد لدى إدارة الشركة االهتمام بتطبيق مفهوم

محاسبة المسؤولية.
محاسبة المسؤولية

.0

يتم تحديد اختصاصات ومسؤوليات مراكز

.8

لدى الشركة هيكل تنظيمي واضح ومعتمد.

المسؤولية في الشركة.

تحديدا دقيقًا
 .1يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة
ً
لمراكز المسؤولية.
.1

الهيكل التنظيمي المعمول به في الشركة يوضح

خطوط السلطة والمسؤولية بين الرؤساء والمرؤوسين
مكتوبا يبين كل مركز
 .1تستخدم الشركة دليالً
ً
مسؤولية.
.4

العالقات بين األقسام واإلدارات واضحة ويتم

.2

يوجد وصف متسلسل إلجراءات العمل في مراكز

التنسيق بينها.

المسؤولية المختلفة.

محايد

ال

ال أوافق

أوافق

بشدة
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 .11طبيعة العمل محدد وواضح في كل مركز
مسؤولية في الشركة.

 .11يوجد تفويض واضح لسلطة اتخاذ الق اررات
للمسؤولين في مراكز المسؤولية المختلفة .
 .11يؤدي القسم الواحد عمله في مكان محدد بحيث
يسهل اإلشراف عليه .

 .10يتم تحديد ووصف كل وظيفة في الشركة"وصف
وظيفي".
 .18يوجد لدى الشركة نظام محاسبة تكاليف واضح
ومحدد لتجميع التكلفة على أساس مراكز المسؤولية
 .11تتخذ التكلفة المعيارية أساساً لقياس األداء
الفعلي.

تبعا لمراكز المسؤولية
 .11يتم تبويب اإليرادات ً
 .11يتم تبويب التكاليف وفق إمكانية السيطرة عليها
من قبل رئيس مركز المسؤولية.
 .14يعد تقرير في كل مركز مسؤولية.
 .12يراعى تسلسل خطوط السلطة والمسؤولية في
إعداد تقارير األداء ورفعها .

 .11يتم مقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط لتحديد
االنحرافات في كل مركز مسؤولية

 .11يستخدم أسلوب إبراز قصور األداء في إعداد
التقارير.

الرقابة
 .11تمتاز الرقابة بالمرونة والسهولة وتواكب تطورات
االداء
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 .10تساهم الرقابة في تقويم األخطاء وانحرافات االداء
 .18تعتمد الرقابة اإلدارية عن األساليب العلمية في
مراقبة ومتابعة األداء.
 .11تسهم الرقابة في سرعة اكتشاف األخطاء
واالنحرافات باألداء

 .11هناك سهولة في الرجوع إلى السجالت الخاصة
ألداء العمل لمراقبة األداء.
 .11هناك كفاءة عالية في توضيح سبب حدوث
االنحراف بين األداء الفعلي والمخطط لكل مركز

مسؤولية .
 .14تقوم الرقابة بالتدابير الالزمة للحيلولة دون وقوع
االنحرافات مستقبالً.

 .12تقوم الرقابة بتقييم األداء الفعلي وربطه مع
الشخص المسؤول عن هذا األداء.
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الكفاءة
 .01يتم قياس األداء الفعلي لكل مركز من مراكز
المسؤولية على حدة .
 .01يوجد نظام تقارير في الشركة لكل مركز مسؤولية
.
 .01يوجد تحديد واضح للسياسات والقواعد المحاسبية
المستخدمة في تقويم األداء .

 .00عادة ما يتوافق األداء الفعلي باألداء المخطط
عند التقييم.

 .08يتم تحديد الشخص المسؤول عن حدوث
االنحرافات لكل مركز مسؤولية.

 .01يتم استخدام النسب المالية المختلفة لتوضيح
وتقييما ألداء الفعلي والمخطط واالنحرافات لكل مركز

مسؤولية على حدة.
 .01يتم إعداد البيانات المقدرة لكل مركز مسؤولية من
العاملين فيه.

