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شــــكـر وتـقـديـر
الحمد هلل كما ينبغي لجالل وجهه الكريم وعظيم سلطانه والشكر هلل الذي انعم على عباده
نعما ال تعد وال تحصى فالشكر هلل اوال واخ ار وضاه ار وباطنا وفي كل شيء وعلى كل شيء.
وعرفاناً مني بأصحاب الفضل  ...أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير واالمتنان إلى الدكتور
النير
المشرف على رسالتي ،صاحب القلب الحاني ،واليد المعطاءة ،والعقل ّ
سليمان البرغوثي ُ
والخبرة الواسعة ،والنفس المتواضعة ،الذي لم يبخل علي بنصائحه العلمية القيمة ،وتوجيهاته
السديدة ،الذي منحني من وقته وجهده الكثير ،مما كان له أكبر األثر في إنارة دربي وارشادي إلى
ما فيه الصواب ،وتمكيني من إتمام هذه الدراسة ،التي رعاها من البداية ،إلى أن خرجت بالشكل
الذي هي عليه اآلن.
واتقدم بالشكر الجزيل الى حكومة بلدي العزيز العراق التاحة الفرصة لنا من اكمال
الدراسات العليا خارج العراق دعما للنهوض بالمستوى العلمي البنائه تحية وتقدير الى العراق.
وكل الشكر والتقدير الى الملحقية الثقافية العراقية في عمان ممثلتة بالسيد المستشار
الثقافي االستاذ الدكتور عباس الحسيني واالخوة واالخوات جميعا العاملين في الملحقية لتعاونهم
في انجاز وتسهيل معامالت الطلبة الدارسين.
كما اتقدم بالشكر الجزيل الى بلدنا الثاني المملكة االردنية الهاشمية ممثلتة بالملك عبداهلل
بن الحسين حفظه اهلل وحكومة وشعب االردن لما ابدوه من تعاون مع المقيمين في المملكة عامة
والعراقيين خاصة حفظ اهلل االردن وملكها وشعبها.
كما ويسعدني بأن اتقدم بالشكر الجزيل الى جامعتي العزيزة جامعة الشرق االوسط ممثلة
برئيسها األستاذ الدكتور ماهر سليم وكافة العاملين فيها وأخص منهم كالً من...
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األستاذ الدكتور محمد مطر واألستاذ الدكتور محمد النعيمي واألستاذ الدكتور ليث الربيعي
واألستاذ الدكتور عبد الناصر نور والدكتور على الاليذ والدكتور عبد الرحيم القدومي .واتقدم
بالشكر والتقدير الى عمادة كلية االعمال لجهودها المبذولة دعما للمسيرة العلمية ...
وكل الشكر والتقدير واالحترام الي اخي وسندي (ثامر العاني) لما ابداه من دعم مادي
ومعنوي للوصول الى هذه المرحلة العلمية حيث كان السباق في مد يد العون ندعوا اهلل ان يوفقه
وان يحفضه من كل شر وكل مكروه وان يوفقنا اهلل لرد ولو جزء يسير من جمائله.
شكر وتقديري الى اخي وزميلي عمر زهير عزالدين لما ابداه من تعاون طول مدة الدراسة
وفقة اهلل فنعم االخ ونعم الصديق ،كما ويسعدني بان اتقدم بوافر شكري وامتناني الى جميع االخوة
واالستاذة االفاضل الذين مدو يد العون والمساعدة في كل مرحلة من مراحل انجاز هذه الدراسة
داخل الملكة االردنية الهاشمية واخص بالذكر منهم (أ.د.اسماعيل التكريتي ،أ.د.غازي رحو،
د.ثائر الشاهر ،واالستاذ المهندس قيس العاني) وفقهم اهلل جميعاً.
كما وأقدم شكري وتقديري الى االخوة واالخوات في المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ
الثانية جميعا لتعاونهم معي وتواصلهم طول مدة الدراسة بارك اهلل بهم جميعا فنعم االخوة ونعم
االصدقاء تحياتي لهم جميعا .وختاما اتقدم بعبارة الشكر المقرونة باالعتذار على من عطر سمعي
بكلمة طيبة اسهمت في تخفيف مصاعب دراستي ذكرهم قلبي وفاتهم قلمي كل الشكر واالمتنان
ووفق اهلل الجميع واهلل المعين وله الحمد اوال واخي اًر.

الباحث
سمير شاكر محمود العاني
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األهـــداء
اهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا الى:
من سهرت الليالي لراحتنا  ...الى من الجنة تحت اقدامها ...
امي الحنونة رحمها اهلل
الى من صارع الحياة وكبح جماحها  ...الى الذي انحنى ظهره السعادنا ..
والدي العزيز رحمه اهلل
الى من اشدد بهم ازري واقوي بهم عزيمتي ....
اخوتي االعزاء حفظهم اهلل جميعا
الى التي لم تنساني من صالح الدعاء ....
اختي الحنونة حفظها اهلل
الى رفيقة دربي وشريكة حياتي ....
زوجتي العزيزة حبا وتقدي ار
الى ينابيع الفرح الذين ملؤوا علي حياتي والى فلذات كبدي ونور
عيوني ابنائي  ....رامي ومريم  ....عطفا وحنانا
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هــدفت الد ارســة إلــى د ارســة أثــر تقنيــات المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية الحديثــة فــي تحســين
جودة التقارير المالية للشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية .تكون مجتمـع الد ارسـة وعينتهـا مـن
جميع شركات تصنيع األدوية األردنية البشرية المدرجة في سجالت اإلتحاد االردني لمنتجي األدوية
للعــام ( )5102 – 5104والبــالد عــددها ( )02شــركة ،أمــا وحــدة التحليــل فقــد تكونــت مــن المــديرين
الماليين والمحاسبين العاملين بشركات تصـنيع األدويـة البشـرية األردنيـة والمنتميـة إلـى اتحـاد منتجـي
األدويــة األردنيــة البش ـرية والبــالد عــددهم ( )037فــرداً .ولتحقيــق أهــداف الد ارســة تــم اســتخدام المــنهج
الوصفي التحليلي إضافة إلى استخدام كل من تحليل االنحدار المتعدد إلختبار فرضيات الدراسة.
وقــد توصــلت الد ارســة إلــى عــدد مــن النتــائج أبرزهــا وجــود تــأثير ذي داللــة إحصــائية لتقنيــة
المقارنة المرجعية في تحسـين جـودة التقـارير الماليـة فـي الشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة البشـرية
عنــد مســتوى داللــة

( 0.05

 ،)ووجــود تــأثير ذي داللــة إحصــائية لتقنيــة المقارنــة المرجعيــة فــي

تحســين جــودة التقــارير الماليــة مــن حيــث المالءمــة والقابليــة للفهــم فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة
األدوية البشرية عند مستوى داللة (.)  0.05
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وفي ضـوء النتـائج أوصـت الد ارسـة بضـرورة تـوفير البيئـة التكنولوجيـة الحديثـة إلمكانيـة ربـط
تقنيات المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية الحديثة بنظم المحاسبة المختلفـة بالشـركات األردنيـة لصـناعة
األدويــة البش ـرية ،والقيــام بــءجراء د ارســات وأبحــاث فــي األســاليب المتطــورة والــنظم الحديثــة للمحاســبة
اإلدارية اإلستراتيجية ومحاولة ربطها بالنظم المحاسبية عامة ،وذلك الستيعاب المتغيرات البيئية.

الكلمــات المفتاحيــة :المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية ،جــودة التقــارير الماليــة والشــركات األردنيــة لصــناعة
األدوية البشرية.
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ABSTRACT
The Impact of Strategic Management Accounting Techniques
in Improving the Quality of Financial Reporting
A Field Study on Jordanian Human Pharmaceutical Industrial firms

Prepared by
Sameer Shakir Mahmood AL - Ani
Supervisor
Dr. Suleiman Al-Barghouthi
The study aimed to investigate the impact of Strategic
Management Accounting Techniques in Improving the Quality of Financial
Reporting. The study population and sample consisted of all Jordanian
Human Pharmaceutical Industrial firms listed in the Jordanian Association
of Pharmaceutical Manufacturers in (2014 - 2015) which are (15) firms.
While the Unit of Analysis included financial managers and accountants
working in Jordanian Human Pharmaceutical Industrial firms listed in the
Jordanian Association of Pharmaceutical Manufacturers amount (137)
personal. To achieve the study objectives the study used descriptive
analytical method in addition used of multiple regression analysis to test
the hypotheses of the study.
The study reached number of results: there is a significant impact of
Benchmarking Technique in Improving the Quality of Financial Reporting
at level (  0.05) and there is a significant impact of Benchmarking
Technique in Improving the Quality of Financial Reporting from Relevance
and Understandability at level (  0.05).
The study recommended that the need to provide modern
technological environment for linking the strategic management accounting
techniques with different accounting systems in Jordanian Human
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Pharmaceutical Industrial firms. Conduct studies and research in cuttingedge methods of modern systems for strategic management accounting and
try to link them with ccounting systems, so as to accommodate the
environmental variables.
Keywords: Strategic Management Accounting Techniques, Quality of Financial
Reporting and Jordanian Human Pharmaceutical Industrial firms.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
( 1ـ  :)1المقدمة
عانت العديد من الشركات والمؤسسات على المستويين الدولي واإلقليمي من عدم القدرة
على إستيعاب التطوير الذي تحدثه أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية .إذ مثلت أساليب
المحاسبة اإلدارية االستراتيجية بأساليبها المختلفة الركيزة الداعمة إلدارة الشركات والمؤسسات
لتحسين موقفها التنافسي بصفة مستمرة ،وذلك من خالل المعلومات التي توفرها اإلدارة عن
منافسيها وعمالئها ومورديها وأي أطراف أخرى يمكن أن تؤثر علي الموقف التنافسي للمنظمة
(.)Eze, 2009
أكد  )482 ،5105( Cadez & Guildingأن ظهور تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
جاء مواكباً للتطورات في بيئة األعمال الحديثة ،حيث أدت هذه التطورات إلي زيادة اهتمام اإلدارة
والتركيز علي مفاهيم وتقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية من أجل خلق مزايا تنافسية تساعد
اإلدارة في التفوق على منافسيها.
وبهذا أخذ البعد االستراتيجي إلنظمة المحاسبة اإلدارية بتطبيق حزمة من التقنيات والنظم
التحليلية بهدف إيجاد المعلومات المحاسبية المناسبة والدقيقة لصناع الق اررات وفق المعطيات
التشغيلية للمنظمة ألجل خلق استم اررية األنشطة وتحقيق العوائد المرضية لألطراف ذات العالقة
(.)Langfield-Smith, 2008, 206
وبهذا ظهر اإلهتمام بتقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية بهدف ترشيد الق اررات
االستراتيجية وكأحد مداخل المحاسبة اإلدارية ،الذي يوضح اهتمامات واستراتيجيات اإلدارة العليا
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من خالل وضع المحاسبة اإلدارية في محيط خارجي ،حيث تستخدم المعلومات المالية لتطوير
االستراتيجيات التابعة على أنها وسيلة لتحقيق ودعم الميزة التنافسية للمؤسسة ،كما أن الصفة
األساسية المميزة للمحاسبة اإلدارية االستراتيجية هي التفاعل مع اإلدارات االخرى المكونة للمؤسسة
(.)Cinquini & Tenucci, 2010, 230
ووفقاً لوجهة نظر كل من  )472 :5119( Yi & Taylesفءن استخدام تقنيات المحاسبة
االدارية االستراتيجية يؤدي إلي اكتشاف مواطن التحسين واضافة القيمة لتطوير النظم المحاسبية
ولدعم المزايا التنافسية ،كما أنها تعمل على تجميع وتحليل بيانات التكاليف واألسعار ،وحجم
المبيعات والتدفقات لدراسة مدى مالءمة الوضع التنافسى للشركة فى مجال النشاط التى تنتمى
إليه .ولكون تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية تسعى للربط بين التكاليف والمنافع سواء
المرتبطة بالمنتجات أو العمليات واألنشطة بحيث تكون المنفعة المتحققة للمستخدم أو المستفيد هى
موجه التكلفة ،وهذا اإلسلوب يعمل بالتعاون مع أساليب أخرى كالتكلفة المستهدفة وتكلفة دورة حياة
المنتج على مساعدة اإلدارة على تحقيق مزايا تنافسية تُمكن الوحدة االقتصادية من االستمرار
والبقاء.
وحيث إن تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية تؤدي إلى السيطرة على مخاطر األعمال
التي قد تتعرض لها هذه المؤسسات والتي قد تتسبب في زيادة التكاليف أو تذبذب األرباح ،من هنا
يأتي دور تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،كعامل أساسي في زيادة أرباح المؤسسات ،من
خالل إدارة التكاليف وترشيدها ( ،)Brigham & Houston, 2009وهو ما يعكس الجودة العالية
التي من المفترض أن تتمتع بها التقارير المالية للشركات.
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( 1ـ  :)2مشكلة الدراسة
تناولت العديد من الدراسات االجنبية منها والعربية تقنيات المحاسبة اإلدارية سواءاً التقليدية
منها أو االستراتيجية المطبقة في الشركات والمؤسسات ،واستخداماتها ،ومزايا وعيوب كل من هذه
التقنيات ،في دول مختلفة وقد تباينت النتائج من دولة ألخرى ،لكن أياً من هذه الدراسات لم تتعمق
في دراسة أثر تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية في تحسين جودة التقارير المالية وخصوصاً
في قطاع الصناعات الدوائية ،لذلك تمثلت مشكلة الدراسة الحالية نتيجة العوز في اجراء مثل هكذا
دراسات في بيئة شركات صناعة األدوية من ناحية ،ومن ناحية أخرى لمعرفة الفائدة المتحققة من
تطبيق تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية والدور الذي من الممكن أن تلعبه في تحسين جودة
التقارير المالية وبالتالي ترشيد عملية اتخاذ الق اررات .وعليه فءنه يمكن تمثيل مشكلة الدراسة الحالية
بءثارة السؤال الرئيس التالي:
إلى أي مدى تؤثر تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية (تقنية التكاليف على أساس األنشطة،
تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جودة التقارير المالية في الشركات
األردنية لصناعة األدوية البشرية؟

( 1ـ  :)3أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية بشكل أساسي إلى دراسة أثر تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
في تحسين جودة التقارير المالية للشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية ،وذلك من خالل
تحقيق األهداف التالية:
 .1تحديد أثر تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحسين جودة التقارير المالية في الشركات
األردنية لصناعة األدوية البشرية
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 .2التعرف إلى تأثير تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحسين جودة التقارير المالية من
حيث المالءمة في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.
 .3بيان أثر تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحسين جودة التقارير المالية من حيث
القابلية للفهم في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.
 .4بناء أنموذج مقترح يوضح تأثير تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحسين جودة
التقارير المالية ببعديه (المالءمة والقابلية للفهم) في الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية.

( 0ـ  :)4أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله حيث تعد تقنيات المحاسبة
االدارية االستراتيجية أدوات نجاح الشركات والمؤسسات بغض النظر عن نوع القطاع الذي تنتمي
اليه .كما تنبع اهميتها من كونها تبين مدى الحاجة إلى تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية.
باإلضافة إلى ذلك ،فءن أهمية الدراسة الحالية ينبع من:
 .1رغم االهتمام المتزايد بتقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية إال أنه ال يوجد تأطير واضح
لمفاهيمها وبالتالى فهناك حاجة إلى تحديد إطار لتوضيحها وكيفية االستدالل عليها.
 .2التأكيد على أهمية تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية بما يحقق جودة لتقارير الشركات
األردنية لصناعة االدوية البشرية وذلك لالستفادة واالتعاظ مما حدث للعديد من الشركات العمالقة
فى الكثير من الدول من انهيارات مالية نتيجة للممارسات الخاطئة والتالعب فى التقارير المالية
وفقدانها للمصداقية مما أثر بالسلب على ثقة المستثمرين بها.
 .3يعد البحث امتداداً للدراسات السابقة التى تناولت تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية ودورها
في تحقيق مستويات أداء عالية للشركات والمؤسسات.
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( 1ـ  :)5أسئلة الدراسة وفرضياتها
إستناداً إلى مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيسي واالهداف المحددة لها ،تم صياغة االسئلة
التالية:
 .1ما مستوى ممارسة الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية لتقنيات المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية (تقنية التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة
المرجعية)؟
 .2ما مستوى جودة التقارير المالية (المالءمة والقابلية للفهم) في الشركات األردنية لصناعة
األدوية البشرية؟
 .3هل تؤثر تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية (تقنية التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية
التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جودة التقارير المالية في الشركات
األردنية لصناعة األدوية البشرية؟
 .4هل تؤثر تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية (تقنية التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية
التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جودة التقارير المالية من حيث المالءمة
في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية؟
 .5هل تؤثر تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية (تقنية التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية
التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جودة التقارير المالية من حيث القابلية
للفهم في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية؟
وعليه ،واعتماداً على أسئلة الدراسة وأنموذجها تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية ،التي
سيجرى اختبارها ،واستخالص النتائج والتوصيات من خاللها ،وذلك على النحو التالي:
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الفرضية الرئيسة األولى
" :HO1ال يوجـ ــد أثـ ــر ذو داللـ ــة إحصـ ــائية لتقنيـ ــات المحاسـ ــبة اإلداريـ ــة االسـ ــتراتيجية (تقنيـ ــة

التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة
التقــارير الماليــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة البشـرية عنــد مســتوى داللــة (  

.")0.05
الفرضية الرئيسة الثانية
" :HO2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية (تقنية التكاليف على
أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة التقـارير الماليـة
مــن حيــث المالءمــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة البش ـرية عنــد مســتوى داللــة (  
.")0.05
الفرضية الرئيسة الثالثة
" :HO3ال يوجـ ــد أثـ ــر ذو داللـ ــة إحصـ ــائية لتقنيـ ــات المحاسـ ــبة اإلداريـ ــة االسـ ــتراتيجية (تقنيـ ــة

التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة
التقــارير الماليــة مــن حيــث القابليــة للفهــم فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة البشـرية عنــد

مستوى داللة (.")  0.05
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( 1ـ  :)6أنموذج الدراسة
يوضح الشكل ( )0 - 0أنموذج الدراسة والذي يبين وجود متغيرين أحدهما مستقل والمتمثل
تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية واآلخر تابع وهو جودة التقارير المالية.

شكل ()0 - 0
أنموذج الدراسة
إعداد الباحث باإلستناد إلى (Chinedu, et..al., 2014, ; AL-Nawayseh, 2013, 32 – 44

 )140 -153لقياس تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و ()Beest, et..al., 2009, 1 - 41
لقياس جودة التقارير المالية.
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( 1ـ  :)7حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة بما يلي:
الحدود المكانية :تمثلت الحدود المكانية لهذه الدراسة بشركات تصنيع األدوية البشرية األردنية،
والمنتمية إلى اتحاد منتجي األدوية األردنية البشرية والبالد عددها ( )02شركة وفقاً لقاعدة بيانات
اتحاد منتجي األدوية األردنية البشرية لألعوام ()5102 - 5104
الحدود البشرية :إن الحدود البشرية لهذه الدراسة تتمثل في كافة المديرين الماليين والمحاسبين
العاملين بشركات تصنيع األدوية البشرية األردنية والمنتمية إلى اتحاد منتجي األدوية األردنية
البشرية.
الحدود الزمانية :المدة الزمنية التي ستستغرق إلنجاز الدراسة ،والتي من المتوقع أن تستغرق ستة
شهور من (ايار الى تشرين الثاني . )5102
( 1ـ  :)8محددات الدراسة
 .1واجه الباحث صعوبات في مجال جمع البيانات من حيث الوقت.
 .2عدم تجاوب بعض العاملين في الشركات المبحوثة في اإلجابة عن بعض أسئلة الدراسة ،مما
دفع الباحث الستبعاد االستبانات التي وردت ناقصة المعلومات.
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( 1ـ  :)9مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

المحاسبة اإلدارية االستراتيجية :Strategic Management Accounting Techniques
مجموعة تقنيات المحاسبة الموجهة استراتيجياً التي تتركز على مشاركة المحاسبين في عمليات
صنع الق اررات االستراتيجية للمؤسسة (.)Cadez & Guilding, 2008, 838
وتعرف إجرائياً بأنها منهج استراتيجي يقوم على توفير المعلومات والبيانات المالية وغير
المالية المتعلقة بعمليات الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية الداخلية ،إضافة إلى معلومات
عن الموردين ،واألسواق ،والمنافسين والعمل على تحليلها بهدف صياغة استراتيجية مالءمة
للشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية وصوالً لتحقيق ميزة تنافسية .وتم قياسها من خالل
التقنيات التالية:
تقنية التكاليف على أساس األنشطة  :Activity Based Costing Techniqueإحدى
تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية الذي يهتم بتحليل أنشطة الشركات األردنية لصناعة االدوية
البشرية واعتبار تكلفة منتجاتها هي تكلفة تلك األنشطة التي تضيف قيمة لمنتجاتها ،بما يؤدي إلى
زيادة الكفاءة اإلنتاجية.
تقنية التكلفة المستهدفة  :Target Costing Techniqueإحدى تقنيات المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية والتي تعبر عن تكلفة الوحدة الواحدة من منتجات الشركات األردنية لصناعة االدوية
البشرية التي تتحملها في عملية التصنيع بالتوافق مع التكلفة المخطط لها والتي تحقق لها الربح
المستهدف من بيع الوحدة الواحدة.
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تقنية المقارنة المرجعية  :Benchmarking Techniqueإحدى تقنيات المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية الهادفة لمقارنة عمليات وتطبيقات الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية
بالعمليات والتطبيقات األفضل وفق التصنيف العالمي.
جودة التقارير المالية  :Quality of Financial Reportingمجموعة الخصائص النوعية التي
يجب أن تتسم بها المعلومات المالية كي تكون مفيدة لتلبية االحتياجات الضرورية لمستخدميها
(حمادة.)685 ،5103 ،
وتعرف إجرائياً مستوى المصداقية والمالءمة والعدالة التي تتمتع بها التقارير المالية
للشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية والتي يتم االستناد عليها في اتخاذ الق اررات .وتم قياسها
من خالل المالءمة والقابلية للفهم.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
( 5ـ  :)0المقدمة
( 5ـ  :)5المحاسبة اإلدارية
( 5ـ  :)3المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
( 5ـ  :)4جودة التقارير المالية
( 5ـ  :)2الدراسات السابقة العربية واالجنبية
( 5ـ  :)6ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
( 2ـ  :)1المقدمة
نتيجة لقصور األساليب التقليدية للمحاسبة اإلدارية وعجز المنظمات على المنافسة في ظل
التعقيــد والالتأكــد البيئــي الــذي تواجهــه تلــك المنظمــات تحــتم االمــر علــى المنظمــات بشــقيها الســلعي
والخدمي القيـام علـى اسـتخدام أسـاليب محاسـبية اداريـة فعالـة تتميـز بتقـديم معلومـات دقيقـة ومالءمـة
إلتخاذ الق اررات التي تدعم القدرة التنافسية للمنظمة .إذ أضحت معلومات المحاسبة اإلدارية التقليدية
غير كافية وغير مالءمة للمنظمات التي تعتمد على المدخل االستراتيجي ،وأصبح علـى المحاسـب
اإلداري التعامل مع مفاهيم وأساليب وتقنيات جديدة ،وأن يغير مـن مكانتـه ودوره ليكـون عضـوا فـي
فريـق اإلدارة االسـتراتيجية ولـيس جامعـا للمعلومـات التـي تقـدم للمسـاعدة فـي إتخـاذ القـ اررات (حمـاد،
.)5113
ولترشـيد القـ اررات االسـتراتيجية ظهـرت المحاسـبة اإلداريـة االسـتراتيجية مـدخالً مـن مـداخل
المحاسـبة اإلداريـة ،الـذي يوضـح اهتمامـات واسـتراتيجيات اإلدارة العليـا مـن خـالل وضـع المحاسـبة
اإلدارية في محيط خارجي ،حيث تستخدم المعلومات المالية لتطوير االستراتيجيات على أنها وسيلة
لتحقيـق ودعــم الميـزة التنافسـية للمنظمــة .ونتيجــة لـذلك أدى التغيــر فــي بيئـة األعمــال والتطــورات
السريعة في بيئة التصنيع الحديثة إلى ضرورة تطبيق أسـاليب المحاسـبة اإلداريـة االسـتراتيجية ،التـي
تــتلخص اهــدافها فــي تقليــل التعــارض وتــوفير الرقابــة وربــط االســتراتيجية بتخصــيص المـوارد وتســهيل
التناغم الداخلي لعمليات المنظمة (.)Wegman, 2008, 3
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وبالتــالي لــم يعــد دور المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية قاص ـ اًر علــى تقــديم المعلومــات إلتخــاذ
الق اررات والقيام بالوظائف اإلدارية بـل تعـدى ذلـك إلـى تسـهيل وترشـيد عمليـة إتخـاذ القـ اررات اإلداريـة
االسـتراتيجية وانجـاز اسـتراتيجيات اإلدارة والتفاعـل مـع إدارة التسـويق .وبالتـالي فـءن اهـداف تقنيـات
المحاسبة اإلداريـة االسـتراتيجية تتمثـل فـي تكـوين مـزيج فعـال بـين مفهـوم ومجـال كـل مـن االسـتثمار
التسـويق والتمويـل والربحيـة والرقابـة والتقـيم والمحاسـبة اإلداريـة تهـدف إلـى تحقيـق ميـزة تنافسـية
مســتدامة للمنظمــة .وهــذا مــا يــنعكس علــى كــون التقــارير الماليــة للمنظمــة التــي مــن المفتــرض أن
تتص ــف بجودته ــا ،ك ــون أن مض ــامين التق ــارير المالي ــة إن تمي ــزت ب ــالجودة س ــتعطي الق ــدرة لمتخ ــذي
الق اررات على تحديد أي األعمال ستحقق للمنظمة ميزة تنافسية مستدامة.
فــي الفصــل الحــالي تــم مناقشــة المفــاهيم األساســية للمحاســبة اإلداريــة ،إضــافة إلــى مضــامين
المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية ،وأبــرز تقنيــات المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية التــي تــم تبنيهــا فــي
الد ارســة الحاليــة ،ومــن ثــم المفــاهيم األساســية لجــودة التق ـارير الماليــة ،والد ارســات الســابقة ومــا يميــز
الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.

( 2ـ  :)2المحاسبة اإلدارية
ُع ــدت د ارس ــة تط ــور عل ــم المحاس ــبة اإلداري ــة ع ــامالً هامـ ـاً لفه ــم التطبيق ــات الحالي ــة وم ــدى
مالءمتهـا للتطبيـق فـي المسـتقبل ،إذ أوضـح  )5 ،5112( Zhang & Qianأن هنـاك سـببين رئيسـيين
لالهتمام في دراسة تاريخ المحاسبة اإلدارية ،هما:
 .1أن الدراسة التاريخية تجعل من السهل علينا فهم التطبيقات الحالية.
 .2التطبيقــات الحاليــة هــي تحــت تــأثير محــددات ال يمكــن فهمهــا حتــى تــتم د ارســة الظــروف التــي
أسهمت في تكوينها وبالتالي تسليط الضوء على هذه المحددات.
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كما يؤكد  )8 ،5115( Belkaouiأن مفـاهيم المحاسـبة اإلداريـة تسـتند إلـى كـل مـن األهـداف
والخصــائص النوعيــة للمحاســبة اإلداريــة ،والــذي يؤســس إلطــار مفــاهيمي للمحاســبة اإلداريــة ،ولقــد
حددت كثير من األدبيات مفاهيم المحاسبة اإلدارية التي تمثل األساس الضروري إن لم يكن األقـل،
لصياغة هيكل المعرفة للمحاسبة اإلدارية:
 .1القيـ ــاس  Measurementوالـ ــذي يطبـ ــق فـ ــي المحاسـ ــبة ويعـ ــرف بأنـ ــه التحديـ ــد العـ ــددي للظـ ــاهرة
االقتصــادية الســابقة والحاضـرة والمســتقبلية للمنظمــة علــى أســاس مــن المالحظــة الماضــية والحاضـرة
للظاهرة وعلى وفق القواعد ،وهذا المفهوم أساس في المحاسبة اإلدارية.
 .2اإلفصاح  Disclosureويشمل الطريقة التي تؤثر فيها آلية في آلية أخرى.
 .3المعلومات  Informationتمثل المعلومات البيانات التي تستند إليها األفعال ،فهي تشير إلى تلك
البيانــات التــي تخفــض الالتأكــد فــي جــزء مــن االســتعمال ،لــذلك فــءن البيانــات المنتجــة مــن المحاسـبة
اإلدارية يجب أن تقوم بصيغة محتواها اإلبالغي.
ـزين أو أكثـر متفاعلـة أو هـي أنظمـة فرعيـة
 .4النظام  Systemويشير إلى إن الوحـدة تتـألف مـن ج أ
تس ــعى للوص ــول أله ــدافها ،ويمك ــن أن يع ــرف نظ ــام المحاس ــبة اإلداري ــة بأن ــه مجموع ــة م ــن المـ ـوارد
البشرية والرأسمالية ضمن المنظمة والتي هي مسؤولة عن إنتـاج ونشـر المعلومـات والتـي يعتقـد أنهـا
مالءمة لعملية اتخاذ القرار الداخلي.
 .5التخطـيط  Planningويشـير إلـى وظيفـة اإلدارة فـي وضـع األهـداف وتأسـيس السياسـات واختيـار
طرائق اإلنجاز ،وان التخطيط يمكن أن يكون في مختلف مستويات المنظمة من اإلستراتيجية حتـى
التشغيلية وربما يكون له أثر سلوكي.
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 .6التغذيـة العكســية  Feedbackوهـي تشــير إلــى مخرجـات العمليــات التــي سـتعود لتصــبح مــدخالت
لعمليــات وذلــك لتحقيــق رقابــة أوليــة ،وهــو مبــدئياً يفــتح عمليــة التخطــيط للتكييــف مــع ظــروف البيئــة
الجديدة.
 .7الرقابـ ــة  Controlوتشـ ــير إلـ ــى متابعـ ــة وتقـ ــويم األداء لتحديـ ــد درجـ ــة تطـ ــابق األداء الفعلـ ــي مـ ــع
المخطــط ،ونظريــا تســبق الرقابــة والتــي تتبــع بالتغذيــة العكســية لتصــحيح األفعــال أو تغذيــة أماميــة
 Feed forwardليمنع األفعال.
 .8سلوك التكاليف  Cost behaviorتنتج الكلفة عن استعمال األصول لتوليد اإليرادات ،وان تحديـد
الكلف وتصنيفها وتقديرها عملية أساسية لتقويم األفعال.
ع ـ ــرف باس ـ ــيلي ( )01 ،5117المحاس ـ ــبة األداري ـ ــة بانه ـ ــا مجموع ـ ــة م ـ ــن األس ـ ــاليب العلمي ـ ــة
المحاس ــبية المتط ــورة الت ــي تبح ــث ف ــي د ارس ــة وتحلي ــل البيان ــات المحاس ــبية الالزم ــة الدارة المنظم ــة
والبيانــات األداريــة الالزمــة للمحاســبة وادمــاج االثنــين فــي اطــار عــام ترتك ـز أركانــه علــى التخطــيط
ألعمــال وأنشــطة المنظمــة والرقابــة علــى تنفيــذ هــذه األعمــال واتخــاذ الق ـ اررات المناســبة الالزمــة لحــل
المشاكل التي تنشأ أثناء التخطيط أو التنفيذ وذلك بقصد تحقيـق أهـداف كـل نشـاط مـن أنشـطتها فـي
نطــاق الهــدف األشــمل والرئيســي للمنظمــة ككــل وذلــك بأقــل تكــاليف ممكنــة وبــأكبر انتاجيــة ممكنــة
وبأعظم ربحية ممكنة.
كما عرف  )4 ،5118( Hiltonالمحاسبة االدارية بانها عملية تحديد وقيـاس وتحليـل وتفسـير
وايصال المعلومات المالية وغير المالية من أجل تحقيق أهداف المنظمة.
وب ــين الرم ــاحي ( )07 ،5119المحاس ــبة االداري ــة بانه ــا ف ــرع م ــن ف ــروع المحاس ــبة مختص ــة
بتحديد وقياس وتجميع وتحليل البيانات للتوصل الى معلومات مالية وغير مالية تسـتفيد منهـا االدارة
الستخدامها في أعمال التخطيط والرقابة واتخاذ القرار.
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لقد تطـورت وظيفـة المحاسـبة االداريـة واتسـعت أهـدافها مـع ت ازيـد النشـاط االقتصـادي وزادت
أهميتها في المنظمة وأصبحت احدى الوظائف االساسية المهمـة فيهـا ولـم تعـد تقتصـر مهمـة االدارة
على توفير االموال الالزمة للنشاط االقتصادي بل تعدتها الى تنظيم سير االموال والتخطيط والرقابة
عليهــا والعم ــل عل ــى اتخ ــاذ الق ـ اررات االداري ــة بم ــا يحق ــق االهــداف المتع ــددة لألطــراف المختلف ــة ف ــي
المنظمة ،إذ تهدف المحاسبة االدارية الى (أبو نصار:)4 ،5112 ،
 .1تزويد االدارة بالمعلومات التي تحتاجها لغايات اتخاذ الق اررات والتخطيط.
 .2مساعدة االدارة في توجيه ورقابة االنشطة التشغيلية في المنظمة.
 .3حفز المديرين لتحقيق أهداف المنظمة.
 .4قياس اداء وانجاز ادارات المنظمة واقسامها وموظفيها المختلفين.
 .5تقييم الوضع التنافسي للمنظمة والعمل مع بقية االدارات االخرى في الحفاظ على مركز تنافسي
جيد للمنظمة في المدى الطويل.
أما بالنسبة للشركة فان أهم أهـداف المحاسـبة االداريـة فيهـا ،هـي (السـجاعي– 46 ،5116 ،

:)48
 .1توفير البيانات الالزمة العداد الموازنات التخطيطية وفقا لمراكز المسؤولية.
 .2الرقابة على عناصر التكاليف والرقابة على االيرادات وتحديد المسؤولية عنها.
 .3تـ ــوفير البيانـ ــات الالزمـ ــة لمسـ ــاعدة االدارة فـ ــي القيـ ــام بوظائفهـ ــا المختلفـ ــة مـ ــن رسـ ــم سياسـ ــات،
وتخطــيط ،ورقابــة ،وتقيــيم اداء ،واتخــاذ ق ـ اررات خاصــة الق ـ اررات المتعلقــة بش ـراء المعــدات ال أرســمالية
(االجهزة الصناعية) والتي تمثل تكلفة باهظة تؤثر على المنظمات لسنوات طويلة.
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أما  )7 ،5116( Collierفقد حدد األنشطة الرئيسة للمحاسبة اإلدارية بأنها تشتمل على:
 .1المش ــاركة ف ــي عملي ــة التخط ــيط ف ــي ك ــل م ــن المس ــتويات اإلس ــتراتيجية والتش ــغيلية بم ــا يتض ــمن
صياغة الموازنات واعداد السياسات.
 .2التع ــرف عل ــى اإلع ــداد لتوجي ــه القـ ـ اررات اإلداري ــة بم ــا يتض ــمن إنش ــاء وتحلي ــل وتق ــديم وتفس ــير
المعلومات المالءمة.
 .3اإلسهام في مراقبة ومتابعة اإلداريين من خالل إعداد التقـارير التـي تشـمل مقارنـة األداء الفعلـي
مع الموازنة ،مع تحليلها وتفسيرها.

( 2ـ  :)3المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
أوضح  )6 ،5114( Atkinson,et..al.,أن تاريخ المحاسـبة اإلداريـة االسـتراتيجية لـه حقيقتـان
رئيسيتان:
 .1إن المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تتوجه بتطور المنظمة والضـرورات االسـتراتيجية لهـا ،فعنـدما
كان الهدف هو رقابة الكلفة ،أصبحت أنظمة الكلفة أكثر دقة ،وعنـدما أصـبحت قـدرة المنظمـة علـى
التغيــر والتكيــف لتغيـرات البيئــة أكثــر أهميــة تــم تطــوير أنظمــة المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية لــدعم
هذا التكيف.
 .2غالبا ما كان يتم تطوير أنظمة المحاسبة اإلدارية االستراتيجية من لدن المدراء لتحديد حاجاتهم
من عملية اتخاذ القرار ،فالمحاسبة اإلدارية االستراتيجية يجب أن تكون براغماتية وان تضـيف قيمـة
إلى المنظمة.
ظهر مفهوم المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،نتيجة البحث عن الحال الجارية للتطـورات فـي
المحاسبة اإلدارية ،والتي فيها حددت المحاسبة اإلدارية االستراتيجية بوصفه أحـد مسـاحات التطـوير
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المســتقبلية ،إذ تتضــمن تــوفير المعلومــات التــي تــدعم الق ـ اررات االســتراتيجية فــي المنظمــة ،والق ـ اررات
االســتراتيجية تتضــمن عــادة الطويلــة األجــل والتــي لهــا تــأثير مهــم علــى المنظمــة ،وهــي لــديها بعــدان
داخلي وخارجي ،في بعدها الخارجي تتضمن تقديم بيانات المحاسبة اإلدارية وتحليلها حول منافسـي
المنظمة والتي يستخدمونها لتطوير ومتابعة إستراتيجيتهم.
م ــن هن ــا يمك ــن تحدي ــد ع ــدد م ــن االتجاه ــات الت ــي تعم ــل م ــن خالله ــا المحاس ــبة اإلداري ــة
االستراتيجية (:)Duruy, 2000,924


توسيع تقنيات المحاسبة اإلدارية التقليدية من التركيز الداخلي لتشمل المعلومات الخارجية حول

المنافسين.


العالقة بين الحالـة االسـتراتيجية المختـارة مـن قبـل المنظمـة والتركيـز المتوقـع مـن قبـل المحاسـبة

اإلدارية (عالقة المحاسبة بالحالة االستراتيجية).


تحقيق أفضلية تنافسية من خالل تحليل الطرق لتخفيض الكلفة و /أو تشـجيع التمـايز لمنتجـات

المنظمة .من خالل استعمال العالقة بين سلسلة القيمة وموجهات الكلفة األقرب لها.
ان المتغيرات البيئية المحيطة بالنظام المحاسبي عموما والمحاسبة االدارية خصوصا من
تنافس عالمي متزايد وتطورات تكنلوجية فائقة وما صحب ذلك من ثورة معلوماتية زادت حاجة
االدارة الى المعلومات االستراتيجية المتعلقة بالبيئة الخارجية وتحليالت المنافس وبالمقابل ظهر
عجز االساليب التقليدية للمحاسبة االدارية في مجال التخطيط والرقابة وتقويم االداء ،مما ادى ذلك
الى ضرورة اعداد اساليب قياس جديدة كرضا الزبون والقدرة على االحتفاظ بالزبون ورضا العاملين
ومهاراتهم بحكم ان المقاييس المالية لوحدها غير كافية لتوجيه وتقييم كيفية عمل المنظمات.
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يرى كل من  )388 :5105( AL-Maryani & Sadikأن المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تهتم
بالنظر للمعلومات بغرض خدمة متخذي القرار ،حيث تهتم المحاسبة اإلدارية االستراتيجية بعدد من
العناصر منها:
 .1ما يفعله المنافسون.
 .2دراسة الموقف االستراتيجي الحالي.
 .3فرص الحصول على المزايا االستراتيجية.
 .4التخطيط الستراتيجية المؤسسة.
فقد عرف  )97 ،5110( Cravens & Guildingالمحاسبة اإلدارية االستراتيجية بأنها تحليل
للمعلومات المالية المتعلقة بأسواق منتجات المؤسسة ،وتكاليف االنتاج المتكبدة من قبل المنافسين،
وهيكل التكاليف ورقابة استراتيجية الشركة ،لتوفير معلومات عن سوق المؤسسة ومنافسيها،
وللتركيز على البيانات الداخلية بما يخدم البعد االستراتيجي.
وأوضح  )531 ،5101( Cinquini & Tenucciبأن المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تعكس
المضمون المفاهيمي للمحاسبة اإلدارية التي تركز على النواحي الخارجية ،وبالتالي ينصب جل
إهتمامها على توفير معلومات تتعلق بسوق المنتجات النهائية ،والتفصيالت عن المنتجات،
والمنافسين ،والعمالء.
كما عرفها  )516 ،5118( Langfield-Smithبأنها توفير وتحليل بيانات المحاسبة اإلدارية
عن المؤسسة ومنافسيها لصياغة ومراقبة استراتيجية األعمال.
وفي الدراسة الحالية تم تحديد تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية باإلعتماد على AL-

 ،)023 – 041 ،5104( Chinedu, et..al. ،)44 – 35 ،5103( Nawaysehوهي:
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 .1تقنية التكاليف على أساس األنشطة (:Activity-Based Costing Technique )ABC
يعـد نظام التكاليف على أساس األنشطة واحداً من األنظمـة الحديثة في مجــال محاسبة
الكلفة ،والذي جاء تلبية لعدد من المتغيرات والتطورات التي حصلت في بيئة األعمال ،وعليه فان
هذا النظام ذو استخدامات متعددة ،ولكون احد االهتمامات المركزية لهذا النظام هو توزيع التكاليف
غير المباشرة وفق طرق تقليدية تعتمد أسلوب تحديد الكلفة مع حصر وتقدير حجم التكاليف غير
المباشرة ومن ثم تخصص وتوزيع هذه التكاليف على مراكز الكلفة وفق أسس توزيع معينة ثم أعادة
توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج ومن ثم تحميل وحدات اإلنتاج بالتكاليف المباشرة
باستخدام معدالت التحميل المناسبة (عبود.)233 ،5118 ،
في عام ( )0988سعى )(Cooper & Kaplanإلى تطوير أسلوب أكثر دقة لتوزيع التكاليف
اإلضافية على المنتجات وحساب كلفة المنتج بطريقة تقنية التكاليف على أساس األنشطة في بـداية
( )0991بـدأ التطبـيق الواسع لتقنية التكاليف على أساس األنشطة في الشركات الصناعية المختلفة
وفي عام ( )0992طبقت هذه التقنية بشكل كبير في الشركات العالمية وبنسبة (Drury, ( )%01

.)2000, 340
ويحدد الداعور ( )05 ،5114إلى أن هناك أسباب شجعت على إستخدام نظام التكاليف
على أساس األنشطة ،هي:
 .0التطور الصناعي واستخدام التكنولوجيا التي ادت إلى تنظيم الدورة اإلنتاجية وازدياد التكاليف
الصناعية غير المباشرة واإلنخفاض الحاد في تكلفة األجور المباشرة.
 .5شدة المنافسة التي تواجه المنظمات سواء في السوق المحلي أو على مستوى األسواق العالمية،
والتي فرضت عليها ضرورة العمل على تخفيض التكلفة ،وتعدد المنتجات والتركيز على جودة
المنتجات.
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ويعتمد هذا النظام على مبدأ رئيس هو الربط بيـن الموارد المستـخدمة واألنشطة التي
تستـخدم تلك المـوارد ثم الربط بين تكاليـف األنشطة والمنتـج النه ــائي سواء كان وحدات منتجة أو
خدمات أو زبائن أو مشروعات  ...الخ بمعنى أن فلسفة هذا النظام تستند إلى استخدام األنشطة
كأساس في حسـاب التكلفة كون أن األنشطة هي التي تستهلك تلك الموارد ( Noreen,

Garrison

.)2003, 225
ويبين العشماوي ( )582 ،5100أن نظام التكاليف على أساس االنشطة يعتبر نظاماً له
قدرة على ربط التكاليف باألنشطة كمصادر لوجود التكاليف بغض النظر عن فكرة التخصيص
الحالي للتكاليف غير المباشرة .إذ يساهم نظام التكاليف على أساس األنشطة في تحقيق توزيع
دقيق للتكاليف ،مما ينعكس على صحة الق اررات وذلك من خالل تحليل االنشطة مما يساعد على
التخلص من االنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج ،حيث تعتمد فكرة مدخل تحديد التكلفة على
أساس النشاط على الربط المباشر بين الموارد المستخدمة من ناحية ،واألنشطة التي تستهلك تلك
الموارد من ناحية أخرى ،ثم الربط بين تكاليف تلك األنشطة والمنتجات النهائية (عبد الرحمن،
.)81 ،5118
ويشير درغام ( )752 – 679 ،5117بأن نظام محاسبة التكاليف المبني على االنشطة
يتميز بمجموعة من المزايا ،هي:
 يؤثر بصورة فعالة على ق اررات التسعير ،ويوفر الوقت والجهد المطلوبين للقيام بالنشاط مما يؤدي
إلى دقة توزيع التكاليف ،وكما يوفر مجموعة من مقاييس االداء غير المالية لقياس مسببات
التكلفة.
 يعمل على زيادة النظرة اإليجابية ألهمية دور المحاسبين في إدارة اإلنتاج وفي مجاالت إتخاذ
الق اررات االخرى داخل المنظمة.
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 الرقابة على التكاليف عن طريق التحديد الدقيق لألنشطة المتسببة في هذه التكاليف.
 إعداد الموازنات بطريقة صحيحة نتيجة االهتمام بمسببات ومجمعات التكلفة التي من خاللها
يمكن تصحيح ومعالجة انحرافات االداء الكلي بالمنظمة.
 يساهم نظام التكاليف على أساس االنشطة في تحقيق ميزة استراتيجية للمنظمة.
كما أوضح العشماوي ( )587 – 586 ،5100أن أهداف نظام التكاليف على أساس
االنشطة ،تتمثل في:
 .0القياس الدقيق والموضوعي لتكلفة وحدة النشاط ولوحدة التكلفة من المنتجات أو الخدمات.
 .5ترشيد الق اررات اإلدارية وأهمها ق اررات التسعير كمدخل لمواجهة المنافسة العالمية والمحافظة
على حصة المنظمة في األسواق.
 .3تسهيل إجراء الرقابة على إقتناء واستخدام الموارد اإلنتاجية المتاحة بما يساعد في تخفيض
عناصر التكاليف في مرحلة استنفاذها بأنشطة المنظمة.
 .4إضفاء مزيد من الدقة في تحميل التكاليف غير المباشرة لوحدة النشاط.
 .2تعظيم أداء االنشطة المضيفة للقيمة واستبعاد االنشطة غير المضيفة للقيمة كمدخل لتعظيم
قيمة المنظمة وربحيتها.
 .2تقنية التكلفة المستهدفة :)TC( Target Costing Technique
تعتبر تقنية التكلفة المستهدفة سالح استراتيجي يكسب المنظمات التي تستخدمه ميزة
تنافسية ألنه مدخل استراتيجي لتخطيط األرباح وليس فقط طريقة لخفض التكاليف ،إذ تعتمد
التكاليف المستهدفة على عوامل ومتغيرات السوق والبيئة التي تعمل بها المنظمات حيث أنها تتميز
بعدة خصائص (:)Ansari, et..al., 2006
 بيئة تنافسية.
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 بيئة سريعة التغيير.
 بيئة ال تسامح في التأخير أو األخطاء.
 بيئة متزايدة الطلب.
عرف الكاشف ( )78 ،5111تقنية التكلفة المستهدفة بأنها العملية التي تهدف للوصول إلى
النتائج المالية المرغوبة للمنتج في توقيت معين من خالل خفض التكلفة وتحسين الربحية ،فهو
الفرق بين سعر البيع المرتقب وربحية المنشأة المخططة .وحددها Castellano & Young

( )594 ،5113بأنها نظام لتخطيط األرباح وادارة التكلفة يعتمد على سعر البيع والتركيز على
العميل وتصميم المنتج ووجود فريق عمل متكامل ملزم بتطبيق النظام .كما عرف ،5116( Austill

 )60التكلفة المستهدفة بأنها مجموعة من أدوات اإلدارة واألساليب التي تهدف إلى توفير أساس
للسيطرة على المراحل التنفيذية الالحقة ،والتخطيط والتصميم ألنشطة المنتجات الجديدة ،والتأكد من
أن المنتجات تحقق الربحية طول دورة حياتها ،والجودة ومستوى مرضي من الربحية تفوق تكلفة
دورة حياة المنتج.
وهي أداة إلدارة التكلفة تهدف إلى تخفيض تكلفة المنتج أثناء مرحلة التخطيط والتطوير
والتنظيم ومن ثم فءن هذه األداة تحاول تخفيض التكلفة عند مرحلة التصميم وذلك لكبر حجم
الوفورات التي يمكن تحقيقها عند تلك المرحلة عنها في المراحل التالية لها وذلك مع الحفاظ على
جودة المنتج ودرجة الثقة من جانب العمالء (فوده.)519 ،5117 ،
وحددها العفيري ( )07 ،5101بكونها الطريقة المناسبة التي تسمح للمحاسب بتوفير
معلومات متعلقة بالمقدرة الربحية للمنتج وذلك من خالل تحديد التكلفة ثم تصميم المنتج في حدود
تلك التكلفة وهو ما يساعد على ضبط الطاقة اإلنتاجية قبل البدء في اإلنتاج وتمثل إدارة مثلى
للرقابة على تكاليف اإلنتاج.
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وحدد  )3 ،2013( Hematfar, et..al.التكلفة المستهدفة بأنها عملية لتحديد التكلفة
المستهدفة للمنتجات الجديدة قبل ان تنتج عن عملية التطوير للمنتجات ،وعبر تزويد معلومات
التكلفة المستهدفة لمهندسي التصميم ليحققوا تطبيق ادارة التكلفة للمنتجات الجديدة ومن اجل ضمان
ربحية المنتج الجديد عندما يتم اطالقه نحو السوق.
ويؤكد العشماوي ( )333 – 330 ،5100بوجود مجموعة من الخصائص لتقنية التكلفة
المستهدفة ،وهي:
 تعتبر تقنية التكلفة المستهدفة أداة حديثة في المحاسبة اإلدارية ،والتي تعتمد في تخطيط
وتصميم وانتاج المنتج على متغيرات البيئتين الداخلية والخارجية للمنظمة.
 تعتبر تقنية التكلفة المستهدفة إحدى أدوات إدارة التكلفة التي تمارسها اإلدارة بغرض رقابة
وخفض التكلفة بشكل مستمر لضمان بقاؤها واستمرارها في األسواق وأيضاً إلرضاء عمالء
المنظمة ودعم قدرتها التنافسية.
 تعتبر تقنية التكلفة المستهدفة بمثابة إحدى أدوات اإلدارة االستراتيجية للتكلفة التي تمزج بين
إدارة التكلفة وبين مدخل اإلدارة االستراتيجية بغرض خفض التكلفة كهدف استراتيجي وصوالً إلى
التكاليف التنافسية التي تحقق مزايا تنافسية ويقبلها العمالء.
 .3تقنية المقارنة المرجعية :)BM( Benchmarking Technique
أكد النعيمي ( )011 ،5117أن مصطلح المقارنة المرجعية يمثل تقنية تكشف عن تطبيقات
محددة تمكننا من الوصول إلى األداء األفضل وتساعد على فهم كيفية عمل تلك التطبيقات ومن ثم
تبنيها وتطبيقها في المنظمة لتكون بمثابة أهداف نهائية ألغراض تقويم األداء أي أنها تمثل القيام
بعملية المقارنة ذاتها .كما شدد  )84 ،5111( Heizer & Renderبأن المقارنة المرجعة تعتبر
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عنص ارً من عناصر أو جوهر إدارة الجودة الشاملة للمنظمة والتي تتضمن إنتقاء معيار مبرهن
لألداء يمثل األداء األفضل لعملياتها وممارساتها.
وبين  )074 ،5115( Johnson & Scholesبأن المقارنة المرجعية تمثل الصدمة التي
ينبغي أن تشجع المديرين على فهم كيفية التحسين وتحسين أدائهم ،وعليه فءن المقارنة المرجعية
تمكن المنظمة من تحديد الفرص للتفوق على غيرها من المنظمات في أسواق ومجاالت عمل
معينة ،كما تشجع المنظمات على إستغالل نقاط ضعف الصناعة نفسها من خالل السعي الواسع
للبحث عن أفضل اإلجراءات أينما تكون وتوسيع إمكانية التغيير عبر القطاعات والصناعات.
عرفت  )53 ،5113( Horngren, et..alالمقارنة المرجعية بأنها العملية المستمرة لمقارنة
ّ
مستويات األداء لتصنيع المنتوج أو الخدمة واألنشطة التشغيلية مقابل أفضل الوحدات في مستوى
األداء والتي ممكن إيجادها ضمن الوحدات المنافسة أو في وحدات تمارس عمليات مشابهة .أما
فعرفها على أنها طريقة لجمع المعلومات عن أفضل أداء في
ّ )598 ،5114( Atkinson & Kaplan
مجال العمل ،وهذه الطريقة تؤثر بصورة كبيرة على الكلف من خالل تالفي األخطاء التي تحصل
والتي أختبرتها وحدات رائدة وكذلك عدم إدخال أنشطة أو عمليات جديدة تم اختبارها مسبقا ،من
قبل وحدات أخرى وأهملت لعدم فاعليتها ،لذلك فان اختيار شريك المقارنة (الوحدة المقارن بها) مهم
جداً.
ويبين العيهار ( )49 ،5112بأن المقارنة المرجعية تهدف بشكل أساسي إلى:
 تسريع حركة التغيير وتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة من خالل اإلستجابة لرغبات العمالء وتوليد
قيمة أفضل للمنتجات.
 تحديد أهداف استراتيجية وفقاً لمتغيرات البيئة الخارجية للمنظمة ،مع تحديد العمليات التي
تسمح بالتوسع.
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 اإلستعانة بالمنظمات األخرى لتوليد اإلبداع وتحفيز العاملين على تغيير طريقة أدائهم في
العمل.
المميزة
وحدد بني حمدان وادريس ( )457 ،5119أن هناك العديد من الفوائد الكبيرة و ّ
ّ
لعملية المقارنة المرجعية فهي تساعد على النظر إلى ما وراء نماذج أداء العمليات القائمة ،فعندما
تقوم المنظمة بءجراء المقارنات مع منظمات أخرى ،فءنها تعمل بذلك وبشكل كبير على تحسين
احتمالية وضع اليد على حلول الغد لمشاكل اليوم.
فيما حدد العيهار ( )20 ،5112عوامل نجاح تقنية المقارنة المرجعية باآلتي:
 اإلدراك والوعي بجودة المنافسة المتزايدة والسعي لتحقيق أعلى مستوى لألداء وتبادل الخبرة
والمعرفة مع اآلخرين.
 المعرفة الدقيقة بعمليات المنظمة للتمكن من مقارنتها مع أفضل المنظمات الناجحة
 التحفيز الفعال للعاملين في المنظمة وتوعيتهم بأهمية أسلوب المقارنة المرجعية وما يحققه من
نتائج.
 تشجيع االفراد على اإلبداع والبحث عن أفضل الطرق بهدف تطوير نشاط المنظمة
كما أكد كاظم ( )57 ،5116بأن تطبيق تقنية المقارنة المرجعية يتطلب مجموعة من
المقومات األساسية ،وهي:
 .0أن تكون عمليات المنظمة واضحة وتمتلك هيكالً إدارياً جيداً يسمح بءجراء دراسة وتحليل
لمهام كل جزء من أجزاء المنظمة ،مع توفير الكوادر والخبرات الالزمة إلجراء المقارنة المرجعية.
 .5توفير نظام كلفوي يعطي المعلومات المطلوبة لغرض مقارنتها مستقبالً مع المرجع أو القطاع.
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 .3أن يكون لدى المنظمة قسم أبحاث السوق يعمل على وفق نظام تتدفق بموجبه البيانات
الخارجية عن المعايير المقارن بها عن المنظمات القائدة في القطاع عن طريق اإلتصال مع
المنظمة وبيانات داخلية عن طريق قسم الكلفة واإلدارية.
 .4توفر الموارد والمستلزمات المطلوبة لغرض إجراء المقارنة المرجعية.

( 2ـ  :)4جودة التقارير المالية
تعتبر جودة التقارير المالية الهدف الرئيسي الذي تسعي المنظمات لتحقيقه ،إذ أكد أبو
حمام ( )22 ،5119بأن هنالك مجموعة من العوامل التي تؤثر فى جودة التقارير المالية ،حيث أن
جودة التقارير المالية التي تتضمنها القوائم المالية المقياس المناسب لتقييم مدى كفاءة نظام
المعلومات المحاسبي ،كما وأن جودة التقارير المالية تكمن في قدرتها على إضافة قيمة لمتخذي
الق اررات وذلك بتزويدهم بالمعلومات التي تحفزهم على اتخاذ الق اررات التي تحقق أهداف تلك
الجهات وتدنية احتماالت الالتأكد المصاحبة إلتخاذ مثل تلك الق اررات.
عرف خليل ( )5113جودة التقارير المالية بأنها مصداقية المعلومات المحاسبية التي
تتضمنها التقارير المالية وما تحققه من منفعة للمستخدمين في عملية اتخاذ الق اررات .في حين
حددها سامي ( )5119وفقاً للجنة الخاصة بالتقارير المالية المنبثقة عن المجمع األمريكي
للمحاسبين لقانونيين بأنها تعني مدى القدرة على استخدام المعلومات في مجال التنبؤ ،ومدى
مالءمة المعلومات لهدف من الحصول عليها.
كما حددتها حمادة ( )685 ،5103بأنها مجموعة الخصائص التي يجب أن تتسم بها
المعلومات المالية كي تكون مفيدة لتلبية االحتياجات الضرورية لمستخدميها.
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وأخي اًر ،وردت بأنها خلو تلك التقارير المالية من التحريفات الجوهرية واعطائها صورة
حقيقية وعادلة عن المركز المالي للمؤسسة ،وبالتالي ارتفاع قدرتها التنبؤية على تقييم الوضع
الحالي والمستقبلي للمؤسسة (حمدان.)408 - 407 ،5100 ،
ولكي تمتاز التقاربر بالجودة فءنها من المفترض أن تتصف بالخصائص التالية ( O'Brien,

:)2003, 18
 الفعالية والكفاءة
 السرية والكمال
 الوفرة وااللتزام
 الموثوقية
 الموضوعية والحيادية
 التمثيل الصادق لألحداث
إن تعزيز خصائص الجودة للتقارير المالية (القابلية على الفهم ،والقابلية على المقارنة،
وقابلية التحقق ،والتوقيت المناسب) يمكن أن تحسن منفعة القرار عندما تؤسس الخصائص
األساسية التالية (:)Beest, et..al., 2009, 9

أوالً :المالءمة
عرفت المالءمة بأنها قدرة المعلومات في تغيير الق اررات المتخذة من قبل المستخدمين
بصفتهم أصحاب رأس المال ،وبما ان المالءمة تعتمد على القدرة التنبؤية ،فان هناك عدد من
الدراسات اتجهت نحو جودة األرباح بدال من جودة اإلبال غ المالي ،وان هذا النوع من الدراسة
مجالها محدود (جودة األرباح) لكونها تهمل المعلومات غير المالية ،وحينها سيتم استثناء
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المعلومات المالية المستقبلية المتاحة لمستخدمي القوائم المالية ( .)Nichols & Wahlen,2004إذ
يرى  )6 ،5112( Baruaان القدرة التنبؤية ضرورية للمالءمة لتأثيرها في الق اررات وفي تكوين
التوقعات حول األرباح المستقبلية والسيولة النقدية ،وان القدرة التنبؤية لألرباح تُعد من مهام األرباح
الحالية وعناصر الدخل الجاري لتكوين التوقعات المستقبلية.
ثانياً :التمثيل الصادق
ثاني خاصية من خصائص جودة التقارير المالية ،التمثيل الصادق يمثل مغزى المعلومات
والتي يجب ان تكون من خاللها القوائم المالية متكاملة ،وحيادية ،وخالية من األخطاء المادية
(.)IASB,2008, 36
ثالثاً :القابلية للمقارنة
تقوى الخصائص النوعية بالقابلية على المقارنة تمكن مستخدميها من تحديد أوجه الشبه
وأوجه االختالف واالختالفات بين مجموعتين من الظواهر االقتصادية ( ،)IASB,2008وبعبارة
أخرى ،في ظروف متشابهة يجب ان تمثل بشكل متشابه ،بينما في حاالت مختلفة يجب ان تمثل
بشكل مختلف ،القابلية على المقارنة تقاس بست فقرات بالتركيز على االتساق أو الثبات ،أربع منها
تشير إلى االتساق في استخدام اإلجراءات والسياسات نفسها من فترة إلى أخرى داخل المنظمة
(.)Cole, et..al., 2007
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( 2ـ  :)5الدراسات السابقة العربية واالجنبية
تتضمن هذه الفقرة من الفصل الثاني مجموعة الدراسات العربية واألجنبية التي تأتي متممة
لإلطار النظري للدراسة .وعلى هذا األساس فءن الدراسات السابقة التي سيتم عرضها وفقاً للمعيار
الزمني ،أي بحسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث.

( 2ـ  5ـ  :)1الدراسات العربية
دراسة الشامي ( )5119بعنوان" :أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة
التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية".
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة
التقارير المالية الصادرة عن البنوك التجارية العاملة في اليمن .ولتحقيق أهداف الدراسة طورت
استبانة ووزعت على مجموعة من المديرين الماليين والمدققين الداخلين والمحاسبين العاملين في
البنوك التجارية اليمنية؛ حيث تم توزيع ( )71استبانة على عينة الدراسة وتم استرجاع ( )63منها،
وبعد أجراء التحليالت االحصائية الالزمة ،توصلت الدراسة إلى هناك تأثي اًر للخصائص األساسية
للمعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية حيث بلغت نسبة التأثير ( ،)%83كما أظهرت
الدراسة أن للخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية تأثي اًر عالياً على جودة التقارير المالية وبنسبة
بلغت (.)%82
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دراسة كيبلة ( )5101بعنوان" :تقويم فاعلية األداء في الوحدات الخدمية باستعمال تقنية
المقارنة المرجعية بالتطبيق على عينة من الفنادق العراقية".
هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تقويم فاعلية األداء في الوحدات الخدمية
باستعمال أسلوب المقارنة المرجعية ،وذلك من خالل تطبيق أسلوب المقارنة المرجعية على وحدات
خدمية هادفة للربح في البيئة العراقية وبيان أثر تطبيقها على رفع مستوى أداء الوحدات الخدمية
الهادفة للربح ،لما لهذا األسلوب من أهمية كبيرة في جذب أنظار المستويات اإلدارية المختلفة حول
المناطق التي تحتاج إلى عمليات تحسين في األداء وكذلك إلى مناطق الفشل والعمل على
تخفيضها ،لإلرتقاء بمستوى األداء إلى مستوى أفضل .تكون مجتمع الدراسة من قطاع الفنادق
بوصفه قطاع خدمي هادف للربح أختير من هذا القطاع فنادق الدرجة الممتازة (خمس نجوم)
البالغة حسب إحصائيات الهيئة العامة للسياحة خمس فنادق .أما عينة الدراسة فقد شملت فندقي
المنصور/ميليا وفلسطين/ميريديان .وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بغرض اإلجابة عن
أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها .وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى
العديد من النتائج أبرزها أنه مازالت الوحدات الخدمية بصورة عامة والفنادق عينة الدراسة بصورة
خاصة في العراق تستعمل طرائق تقليدية في تقويم أدائها والمتمثلة في مقارنة النشاط لسنتين
متتاليتين للوحدة الخدمية نفسها وبالتالي فءن أسلوب المقارنة المرجعية طريقة فعالة إلدخال
التحسينات ،فضالً عن أن لها قابلية في تعزيز األداء التراكمي للوحدة اإلقتصادية.
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دراسة حمدان ( )5100بعنوان" :أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية:
دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية".
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم دليالً إضافياً حول مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير
المالية للشركات المساهمة العامة األردنية ،كما هدفت إلى إلقاء الضوء على عالقة التحفُّظ
المحاسبي بتحسين جودة التقارير المالية .تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية
المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية التي نشرت تقاريرها المالية للفترة من
( )5116 – 5110وعددها ( )73شركة .أما عينة الدراسة فشملت جميع الشركات التي تتوافر لها
جميع البيانات الالزمة لحساب متغيرات الدراسة ،بحيث ال تكون أدمجت أو أوقفت عن التداول
خالل فترة الدراسة والتي بلد عددها ( )21شركة .ولتحقيق أهداف الدراسة جمعت البيانات الالزمة
الختبار فرضياتها من الشركات عينة الدراسة .وبعد إجراء التحليالت االحصائية الالزمة ،توصلت
الدراسة إلى مؤشرات مهمة حول انخفاض مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة
عن الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،كما أنها وجدت عالقة مهمة بين زيادة التحفظ
المحاسبي وتحسين جودة التقارير المالية عن طريق تحسين رأي مدقق الحسابات الخارجي.

ـ دراسة أبو عواد ومطر ( )5100بعنوان" :أهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في
تحسين كفاءة تسعير الخدمات المصرفية".
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف ما إذا كانت ادارات البنوك التجارية االردنية تدرك المزايا
المترتبة على تبني منهج التكلفة المستهدفة في تسعير خدماتها المصرفية وما اذا كانت تتوفر لديها
القناعة مع االمكانات والشروط الالزمة لتطبيق هذا المنهج .ولتحقيق أهدف الدراسة اجرى الباحثان
دراسة ميدانية على عينة من الموظفين ممن هم على عالقة بموضوع تسعير الخدمات المصرفية
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في البنوك التجارية االردنية العشرة المدرجة في نشرة بورصة عمان لالوراق المالية عند البدء بتنفيذ
الدراسة؛ اي ما يعادل ( )%77من جملة البنوك التجارية االردنية البالد عددها حينئذ ثالثة عشر
بنكا .وقد استخدمت في جمع البيانات استبانة شملت اسئلة تغطي محاور ثالثة بعدد فرضيات
الدراسة .وبعد إجراء التحليالت االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى ان معظم ادارات البنوك
التجارية االردنية على معرفة بالمزايا المتحققة من استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تسعير
الخدمات المصرفية ،اضافة الى انها مقتنعة بشكل عام بأهمية استخدام هذا المنهج في هذا
التسعير ،وذلك ألنه أكثر عدالة من المنهج التقليدي في التسعير المبني على منهج التكلفة الكلية
مضافا اليها هامش الربح المرغوب فيه.
ـ دراسة زعرب ( )5100بعنوان" :مدى إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في
الشركات الصناعية في قطاع غزة :دراسة ميدانية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في الشركات
الصناعية في قطاع غزة لتخفيض التكاليف ورقابتها واالستفادة منه في ترشيد هذه التكاليف،
المعوقات التي تحول دون تطبيقه .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام االستبانة لجمع البيانات من
مجتمع الدراسة الممثل بـ ( )21شركة صناعية .وقد تكونت عينة الدراسة من كل من إدارة التكاليف
وادارة اإلنتاج وادارة المشتريات وادارة التصميمات الهندسية وادارة التسويق في تلك الشركات.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي .وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية
الالزمة توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أنه ال يتم تطبيق أسلوب التكاليف المستهدفة
في الشركات الصناعية في قطاع غزة بل يتم اتباع العديد من المبادئ واألسس التي يقوم عليها،
كما وتستخدم الشركات الصناعية في قطاع غزة أساليب متنوعة لتخفيض التكاليف ،وأن الشركات
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الصناعية في قطاع غزة تواجه محددات وصعوبات جوهرية في الجوانب التنظيمية واإلدارية
والمحاسبية؛ يعيق استخدام أسلوب التكلفة المستهدفة منها شعور اإلدارة بعدم وجود حاجة لتطبيقه
وغياب النظم المعاونة لتحديد التكاليف المستهدفة سواء للتسعير وللبحوث وللتطوير ،وعدم االهتمام
باالستراتيجيات التسويقية الحديثة ،وقلة المعرفة لدى إدارة الشركة بمزايا منهج التكلفة المستهدفة
ومنافعه وال توجد دراية كافية به.
ـ دراسة أبو حمام ( )5103بعنوان" :أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية المطبقة من
قبل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ) (PEXوتأثيرها على الهيكل التمويلي لتلك
الشركات".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية على الهيكل التمويلي لتلك الشركات ،وذلك من خالل
قياس درجة ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
عبر استخدام قائمة استقصاء أعدت لهذا الغرض .تكون مجتمع الدراسة من ( )84شركة مدرجة
في بورصة فلسطين ،أما عينة الدراسة فقد شملت ( )53شركة من مجتمع الدراسة وبنسبة استجابة
بلغت ( .)%35وبعد إجراء التحليالت االحصائية الالزمة ،توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج
أبرزها أن هناك تطبيقاً مقبوالً من قبل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية ،وهذا التطبيق يتراوح ما بين ( )%30إلى ( .)%60كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة
عكسية ذات داللة احصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية والتمويل بحقوق الملكية لدى تلك الشركات ،وكذلك عالقة عكسية مع التمويل
باألرباح المحتجزة لكنها لم تكن ذات داللة احصائية .وقد اوصت الدراسة بضرورة توعية الجهاز
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اإلداري وخاصة اإلدارة العليا للشركات الفلسطينية بأهمية تطبيق أساليب المحاسبة االدارية في
تخفيض مخاطر األعمال لديها ،واالستفادة من هذا األثر في الوصول لخفض مخاطر التمويل،
وبالتالي تكلفته إلى الحد األدنى.

ـ دراسة الكببجي ( )5104بعنوان" :مدى تطبيق التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة
كمدخل لتخفيض التكاليف في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية".
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى توافر مقومات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في
الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية ،وبيان مدى اإلدراك لمفاهيم ومبادئ وأهمية
استخدام مدخل التكلفة المستهدفة في إدارة تكاليفها ،للحصول على منتجات بأقل التكاليف وبنفس
الجودة ولتحسين الربحية ،وتوضيح تأثير استخدام مدخل هندسة القيمة على تخفيض تكلفة
المنتجات وبالتالي الوصول إلى التكلفة المستهدفة ،والتعرف على الصعوبات التي تحول دون
تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة وأسلوب هندسة القيمة .تكون مجتمع الدراسة من الشركات
الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية والبالد عددها ( )00شركة .أما عينة الدراسة فقد شملت ()9
شركات .ولتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة ،تم توزيعها على المديرين الماليين
ورؤساء أقسام المحاسبة .وقد أظهرت النتائج أنه يتوافر لدى الشركات الصناعية مقومات تطبيق
مدخل التكلفة المستهدفة ،مما يدل على أن الشركات الصناعية الفلسطينية لديها البيئة المناسبة
لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة ،كما تبين أن الشركات تدرك مفاهيم ومبادئ وأهمية استخدام
مدخل التكلفة المستهدفة في إدارة تكاليفها ولتحسين الربحية ،وأن الشركات تستخدم مدخل هندسة
القيمة لتحقق تخفيضاً في التكاليف وذلك للوصول إلى التكلفة المستهدفة .كما أظهرت النتائج أن
هناك بعض الصعوبات التي قد تواجهها الشركات عند تبنيها للمدخل والتي أهمها ،الكلفة المالية
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العالية التي تفوق عائد تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة .وأوصت الدراسة بضرورة
قيام الشركات بتمكين مهارات وخبرات مديريها الماليين وعبر إطالعهم على تجارب الشركات
الموجودة في دول أخرى تطبق تلك المداخل ،وتشجيع القطاع الصناعي عموماً في فلسطين على
مواكبة وتبني التطورات الحديثة في إدارة التكاليف ليتسنى لتلك الشركات تحقيق المزيد من األرباح
في ظل البيئة التنافسية السائدة.

ـ دراسة سلمان وعلوان ( )5102بعنوان" :دور تحديد تكاليف الجودة على أساس
االنشطة في تحسين جودة المنتجات بالتطبيق في شركة مصافي الوسط".
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على استخدام األسلوب المبني على االنشطة في تحديد
تكاليف الجودة من خالل تصنيف بيانات التكاليف وفقاً لتصنيفات انشطة الجودة والذي ينتج عنه
مقياس جيد لتكاليف الجودة ويوفر معلومات ضرورية ومهمة عن االنشطة المتعلقة بتلك التكاليف.
إضافة إلى تحديد تكاليف الجودة في شركة مصافي الوسط بءعتبارها إحدى الشركات النفطية
الحيوية وبيان اثرها في تحسين جودة المنتجات .وقد تم اختيار شركة مصافي الوسط عينة للدراسة
إحدى الشركات النفطية الحيوية المهمة في العراق .وتم اإلعتماد في اإلجابة عن اسئلة الدراسة
واختبار فرضياتها على بيانات الشركة لعامي  5101و  ,5100وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية
الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن الشركة عينة الدراسة قد تحسنت جودة
منتجاتها في عام  5100مقارنة بعام  5101بزيادة قيمة مبيعاتها بسبب قيام الشركة بزيادة تكاليف
أنشطة الوقاية والتقييم التي أدت إلى إنخفاض واضح في تكاليف الفشل الداخلي ولكن بشكل ال
يلبي الطموح ،اي أن هناك عالقة بين تكاليف الجودة وبين حصة السوق حيث ان هذان العامالن
يؤثران على اإلنتاج ومن ثم على مستوى الجودة المتحققة.
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( 2ـ  5ـ  :)2الدراسات االجنبية
ـ دراسة  )5100( FowziaبعنوانStrategic Management Accounting " :
Techniques: Relationship with Business Strategy and Strategic Effectiveness

."of Manufacturing Organizations in Bangladesh
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مستوى استخدام تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية
وعالفتها بكل من نوع الصناعة ،وحجم الصناعة ،االنموذج االستراتيجي ،المهمة االستراتيجية
والمركز االستراتيجي في المنظمات الصناعية في بنغالدش ،إضافة إلى التركيز على تأثير هذه
التقنيات لتحقيق الكفاءة االستراتيجية للمنظمات الصناعية .تكون مجتمع الدراسة وعينتها من ()71
منظمة صناعية في بنغالدش تم اختيارها بشكل عشوائي .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج
االستكشافي من خالل استبانة تم توزيعها على المنظمات الصناعية محل الدراسة .وتم استخدام
االساليب االحصائية المالءمة .وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن مستوى تبني
المنظمات الصناعية المبحوثة تراوح بين مستوى التبني المتوسط والمنخفض ،وأن مستوى االستخدام
يختلف من منظمة إلى أخرى تبعاً لإلختالف في حجم الصناعة ،األنموذج االستراتيجي ،المهمة
االستراتيجية والمركز االستراتيجي .كما ان تقنية التكاليف على أساس االنشطة والتكلفة المستهدفة
والتكلفة االستراتيجية ثؤثر بشكل دال على تحقيق الكفاءة االستراتيجية.
ـ دراسة  )2012( Ramljak & RogošićبعنوانStrategic Management " :

."Accounting Practices in Croatia
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية ودورها
في امداد المديرين بمعلومات ذات أهمية نسبية في التوقيت المناسب ،كما هدفت إلى التعرف على
دور هذه التقنيات متمثلة بنظام التكاليف على أساس األنشطة  ABCوادارة الجودة الشاملة TQM
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في الرقابة على التكاليف ،وتخفيضها .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل قائمة
استقصاء أعدت خصيصاً لهذا الغرض ،والتي تم توزيعها على ( )63شركة من الشركات الكرواتية.
وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة ،توصلت الدراسة إلى أن معلومات المحاسبة االدارية
االستراتيجية مفيدة للمديرين في دعم ق ارراتهم ،من خالل امدادهم بمعلومات ذات صلة وفي الوقت
المناسب ،كما أنها تعمل على الرقابة على التكاليف وخفضها ،كما وجدت الدراسة أن الشركات
الكرواتية تطبق التقنيات محل الدراسة بمستويات جيدة جدا.
ـ دراسة  )2012( Akenbor & OkoyeبعنوانThe Adoption of Strategic " :

."Management Accounting in Nigerian Manufacturing Firms
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى تأثير المحاسبة االدارية االستراتيجية في الميزة
التنافسية في المؤسسات الصناعية في نيجيريا .تكون مجتمع الدراسة من المديرين التنفيذيين
والمحاسبين التنفيذيين ومديري التسويق في المؤسسات الصناعية في نيجيريا البالد عددها ()011
مؤسسة وبعدد مستجيبين بلد ( )311مستجيب .وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل
استبانة تم تطويرها لتحقيق أهداف الدراسة واالجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتها .وبعد إجراء
التحليالت االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية تعزز الميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية في نيجيريا.
ـ دراسة  )2013( AL-NawaysehبعنوانThe Extent of Applying Strategic " :

."Management Accounting Tools in Jordanian Banks
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق أدوات المحاسبة االدارية االستراتيجية في
البنوك األردنية والمتضمنة التكاليف على أساس االنشطة  ABCوالمقارنة المرجعية Benchmarking
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وتحليل المنافسين  CAوتقييم الزبائن  VCوقياس االداء المتكامل  IPMوتكاليف دور الحياة
LCCوتكاليف الجودة  QCورقابة قيمة العالمة  BVMواالدارة والموازنة  MBوالتسعير االستراتيجي
 SPوالتكلفة المستهدفة  TCوتكلفة سلسلة القيمة  VCCوبطاقة التقييم المتوزان ،إضافة إلى معرفة
هل هناك أثر للخصائص الديمغرافية لألعضاء مسؤولين على هذه البنوك على إدراك أهمية تطبيق
أدوات المحاسبة االدارية االستراتيجية .تكون مجتمع الد ارسة من البنوك االردنية .أما عينة الدراسة
فقد شملت ( )31فرد من العاملين بالبنوك األردنية ،وبعد إجراء التحليالت االحصائية الالزمة
توصلت الدراسة إلى أن البنوك االردنية ال تستخدم وال تطبق أدوات المحاسبة االدارية االستراتيجية.
وقد اوصت الدراسة بضرورة قيام البنوك األردنية بتدريب موظفيها في استخدام أدوات المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية.

ـ دراسة  )2013( Lachmann, et..al.بعنوانStrategic Management " :
Accounting Practices in Hospitals: Empirical evidence on their
."dissemination under competitive market environments
هدفت هذه الدراسة إلى إعطاء لمحة عامة عن استخدام ممارسات المحاسبة االدارية
االستراتيجية في المستشفيات .تكون مجتمع الدراسة من المستشفيات األلمانية الحكومية .أما عينة
الدراسة فقد شملت ( )060مستشفياً ألمانياً حكومياً .ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع المنهج الوصفي
ا لتحليلي من خالل استبانة تم تطويرها وتوزيعها على عينة الدراسة .وبعد إجراء التحليالت
االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن ممارسات المحاسبة االدارية
االستراتيجية تطبق بشكل مستمر في المستشفيات األلمانية الحكومية ويتم تعديلها بما يتوافق
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وطبيعة عمل تلك المستشفيات ،إال أن ممارسات المحاسبة االدارية االستراتيجية ليست واسعة
االستخدام.
ـ دراسة  )2013(SantiniبعنوانStrategic Management Accounting and " :
financial performance in the small and medium sized Italian
."manufacturing enterprises
هدفت هذه الدراسة إلى إقتراح إطار نظري للمحاسبة االدارية االستراتيجية في المؤسسات
المتوسطة وصغيرة الحجم ،إضافة إلى اختبار تأثير المحاسبة االدارية االستراتيجية على األداء
المالي في المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة الحجم االيطالية .تكونت عينة الدراسة من
( )41مؤسسة صناعية ايطالية متوسطة وصغيرة الحجم .ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام
المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة تم تطويرها ألغراض الدراسة الحالية إضافة إلى
استخدام المنهج النوعي وذلك من خالل إجراء مقابالت مديري تلك المؤسسات .وبعد اجراء
التحليالت االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن المحاسبة االدارية
االستراتيجية في المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة الحجم االيطالية تؤثر على ادائها
المالي.
ـ

دراسةAksoylu & Aykan

( )2013بعنوانEffects of Strategic " :

Management Accounting Techniques on Perceived Performance of
."Businesses
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية على االداء
المنظور ألعمال المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم في مدينة  Kayseriبتركيا .تكون مجتمع
الدراسة من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم في مدينة  Kayseriبتركيا ،اما عينة الدراسة فقد

-42-

شملت ( )515مدير محاسبي في مدينة  Kayseriبتركيا .وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
من خالل استبانة تم تطويرها ألغراض الدراسة الحالية .وتم استخدام االساليب االحصائية المالءمة
والتي من خاللها توصلت الدراسة الى العديد من النتائج ابرزها أن تقنيات المحاسبة االدارية
االستراتيجية تؤثر على االداء المنظور ألعمال المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم في مدينة
 Kayseriبتركيا إال ان مستوى التأثير كان ضعيفاً.

ـ دراسة  )5104( Mohamed & JonesبعنوانRelationship between " :
Strategic Management Accounting Techniques and Profitability: A
."Proposed Model
هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح انموذج استراتيجي شامل إلدارة الربحية وذلك من خالل
إعتماد مفاهيم المحاسبة االدارية االستراتيجية ،وقد تم اعتماد أدوات ومفاهيم المحاسبة االدارية
االست ارتيجية لتوضيح وادارة موجهات الربحية األساسية (التكلفة ،الموجودات والعوائد) .تكون مجتمع
الدراسة من قطاع االتصاالت والتكنولوجيا المصري .أما عينة الدراسة فقد شملت ( )467شركة
تعمل في قطاع االتصاالت والتكنولوجيا المصري .فيما شملت وحدة التحليل األفراد العاملين في
تلك الشركات من المديرين الماليين والتنفيذيين .وقد تم استخدام المنهج االستنباطي ،وبعد إجراء
التحليالت االحصائية الالزمة ،توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أنموذج الربحية
الشامل المقترح الذي يحتوي على تقنيات التكاليف ،واألصول اإليرادات كان مؤش ار أفضل للربحية
من النماذج البديلة ،والتي تحتوي على مزيج من متغيرين.
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( 2ـ  :)6ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
إن أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يمكن تلخيصه ،باآلتي:
 .1من حيث بيئة الدراسة وقطاع التطبيق :أجريت الدراسات السابقة على المنظمات األمريكية
واألوروبية باإلضافة إلى بعض المنظمات العربية مثل البنوك التجارية ،في حين سيتم تطبيق
الدراسة الحالية على الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.
 .2من حيث هدف الدراسة :تنوعت االتجاهات البحثية للدراسات السابقة ،والتي هدفت إلى تقييم
مستوى ممارسة تقنيات المحاسبة االدارية االستراتيجية في المؤسسات الصناعية والخدمية إضافة
إلى تعرف جودة التقارير المالية في المؤسسات محل الدراسة .في حين هدفت الدراسة الحالية إلى
دراسة أثر تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحسين جودة التقارير المالية للشركات األردنية
لصناعة األدوية البشرية.
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أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتتمثل باآلتي:
 .1التعرف على أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية من حيث المفهوم والمميزات مما يفيد في
تكوين اإلطار النظري

للدراسة.

 .2االفادة من الدراسات السابقة في بناء االستبانة الخاصة بالدراسة الحالية مثل دراسة AL-

 )44- 35 ،5103( Nawaysehودراسة  )023 - 041 ،5104( Chinedu, et..al.,ودراسة
.)40 – 0 ،5119( Beest, et..al.,

-45-

الفصل الثالث
منهجية الدراسة
(الطريقة واإلجراءات)
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة
( 3ـ  :)1المقدمة
هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة أثر تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحسين
جودة التقارير المالية للشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية .إذ يتضمن وصفا لمنهج الدراسة،
ومجتمع الدراسة وعينتها ،وأدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات ،ومتغيرات الدراسة
والمعالجات اإلحصائية المستخدمة ،واختبار التحقق من مالءمة البيانات للتحليل اإلحصائي.

( 3ـ  :)2منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي ،فعلى صعيد المنهج الوصفي تم
إجراء المسح المكتبي واإلطالع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية العربية منها واألجنبية
ألجل بلورة األسس والمنطلقات التي يقوم عليها اإلطار النظري والوقوف عند أهم الدراسات السابقة
التي تمثل رافداً حيوياً في الدراسة .أما على الصعيد التحليلي فقد تم استخدام االستبانة التي تم
إعدادها باالستناد إلى األدب النظري للدراسات السابقة وباالعتماد على مقاييس طورت من قبل
العديد من الباحثين وبما يالئم بيئة شركات تصنيع األدوية األردنية البشرية ،وذلك بهدف جمع
البيانات األولية وتحليلها واختبار الفرضيات.
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( 3ـ  :)3مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع شركات تصنيع األدوية األردنية البشرية المدرجة في سجالت
اإلتحاد االردني لمنتجي األدوية للعام ( )5102 – 5104والبالد عددها ( )02شركة .والجدول (- 3

 )0يبين أسماء تلك الشركات.
جدول ()0- 3
أسماء شركات تصنيع األدوية األردنية مجتمع الدراسة
ت

اسم الشركة

ت

اسم الشركة

1

الشركة العربية لصناعة األدوية

9

شركة الحياة للصناعات الدوائية

2

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار

01

شركة فيالدلفيا للصناعات الدوائية

3

شركة أدوية الحكمة

00

الشرق األوسط للصناعات الدوائية

4

الشركة األردنية إلنتاج األدوية

05

الشركة الدولية للصناعات الدوائية

2

المركز العربي للصناعات الدوائية

03

األردنية السويدية للصناعات الدوائية

6

الشركة المتحدة لصناعة األدوية

04

شركة أم أس فارما للصناعات الدوائية

7

عمان للصناعات الدوائية

02

نهر األردن للصناعات الدوائية

8

شركة الرام للصناعات الدوائية

المصدر :اإلتحاد األردني لمنتجي األدوية األردنية)5104( ،

( 3ـ  :)4عينة الدراسة
بالنظر ألهمية موضوع الدراسة لشركات تصنيع األدوية األردنية كافة ولضمان جودة النتائح
المتحصل عليها؛ تم إعتبار المجتمع بكامله عينة للدراسة الحالية بأسلوب الحصر الشامل ،وبذلك
ُ
تعد الشركات المشار إليها في الجدول ( )0- 3هي ذاتها العينة المكانية للدراسة الحالية.
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( 3ـ  :)5وحدة التحليل والخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل
تكونت وحدة التحليل للدراسة الحالية من كافة المديرين الماليين والمحاسبين العاملين بشركات
وتم اختيار
تصنيع األدوية البشرية األردنية والمنتمية إلى اتحاد منتجي األدوية األردنية البشريةّ .
أفراد وحدة التحليل بشكل قصدي (عمدي) كونهم ذوي خبرة ومعرفة بالمجال المحاسبي والمالي .وقد
تم توزيع ( )081استبانة على أفراد وحدة التحليل العاملين في كل شركة ،أي بمعدل ( )05استبانة
لكل شركة .وقد بلد عدد االستبانات المسترجعة ما مجمله ( )066استبانة بنسبة مئوية بلغت
( .)%95.55وبعد فحص االستبانات المسترجعة ،تبين أن هناك ( )59استبانة غير صالحة وغير
مكتملة البيانات .وبهذا أصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل ما مجمله ( )037استبانة بنسبة
مئوية بلغت (.)%85.23
إذ توضح الجداول ( )5- 3الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل من حيث
(المؤهل العلمي؛ وعدد سنوات الخبرة؛ والمنصب الوظيفي؛ وعدد الدورات التدريبية في مجال
المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية).
فقد بينت النتائج المعروضة في الجدول ( )5- 3أن  %76من من أفراد وحدة التحليل هم من
حملة شهادة البكالوريوس في إختصاصاتهم ،وأن  %5من افراد وحدة التحليل هم من حملة درجة
الدبلوم العال في إختصاصاتهم .كما أن  %51من من أفراد وحدة التحليل هم من حملة شهادة
ا لماجستير في إختصاصاتهم ،وأن نسبة افراد وحدة التحليل من حملة درجة الدكتوراه في
إختصاصاتهم  .%5وهذا دليل على المؤهالت العلمية العالية التي يتحلى بها العاملين من المديرين
الماليين والمحاسبين العاملين بشركات تصنيع األدوية البشرية األردنية والمنتمية إلى اتحاد منتجي
األدوية األردنية البشرية.

-49-

الجدول ()5- 3
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية والوظيفية
المتغير
المؤهل العلمي

الفئة

التكرار

بكالوريوس

014

76

دبلوم عال

3

2

ماجستير

57

20

دكتوراه

3

2

037

011

 2سنوات فأقل

9

6

من  01 – 6سنوات

27

42

من  02 –00سنة

31

22

 06سنة فأكثر

40

30

037

011

مدير مالي

02

00

محاسب

055

89

037

011

وال دورة

3

3

دورة واحدة

50

15

دورتان

65

45

ثالث دورات

35

23

أكثر من ثالث دورات

09

14

037

011

المجموع
عدد سنوات الخبرة
المجموع
المنصب الوظيفي
المجموع
عدد الدورات التدريبية في
مجال المحاسبة المالية
والمحاسبة اإلدارية

المجموع

النسبة المئوية

()%

وبالنسبة لمتغير عدد سنوات ،فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول ( 3ـ  )2أن ما نسبته
 %6من أفراد وحدة التحليل هم ممن تقل عدد سنوات خبرتهم العملية عن  2سنوات ،وأن  %45هم
ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  01- 5سنوات ،وأن  %55هم ممن تتراوح عدد سنوات
خبرتهم العملية من  02- 10سنة ،واخي اًر ،تبين أن إجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من أفراد وحدة
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التحليل ممن لديهم خبرة أكثر من  06سنة بلغت  .%31وهذا يعكس الطبيعة الدقيقة لعمل الشركات
محل الدراسة والتي تحتاج إلى مستويات خبرة عالية ،كما هو مبين في فئات الخبرة العملية التي
تبتدئ من ست سنوات إلى أكثر من ستة عشر سنة.
وبما يرتبط بمتغير بالمنصب الوظيفي وكما هو موضح بالجدول ( 3ـ  )2فقد تبين أن %00

من أفراد وحدة التحليل هم من المديرين الماليين ،وأن  %89من افراد وحدة التحليل هم من
المحاسبين .وهو ما يعكس التمثيل الصحيح ،وهذا يعطي مجاالً للحصول على استجابات
موضوعية على فقرات الدراسة.
وبالنسبة لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية ،فقد
أظهرت النتائج والموضحة بالجدول ( 3ـ  )2أن ما نسبته  %3من أفراد وحدة التحليل هم ممن ليس
لديهم وال دورة تدريبية في مجال المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية ،وأن  %02من أفراد وحدة
التحليل هم ممن لديهم دورة تدريبية واحدة في مجال المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية؛ وأن
 %42من أفراد وحدة التحليل هم ممن لديهم دورتان في مجال المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية،
وأن  %53من أفراد وحدة التحليل هم ممن لديهم ثالثة دورات في مجال المحاسبة المالية والمحاسبة
اإلدارية ،واخي اًر ،تبين أن إجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من أفراد وحدة التحليل ممن لديهم أكثر
من ثالثة دورات في مجال المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية بلغت  .%04وهو ما يعكس
المؤهالت الفنية التي يتمتع بها أفراد وحدة التحليل في الشركات محل الدراسة.
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( 3ـ  :)6أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة .إذ تم
تطوير األداة بالرجوع إلى األدب النظري ذي الصلة .وتم استخدام مصدرين أساسيين لجمع
المعلومات ،وهما:
المصادر الثانوية ،حيث إتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت
والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع
االنترنت المختلفة .وكان هدف الباحث من اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة ،التعرف على
األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات
التي حدثت في موضوعات الدراسة.
المصادر االولية ،لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية
من خالل االستبانة كاداة رئيسية للدراسة .والتي تضمنت عدداً من العبارات عكست أهداف الدراسة
وأسئلتها ،لإلجابة عليها من قبل المبحوثين ،وتم إستخدام مقياس  Likertالخماسي ،بحيث أخذت
كل إجابة أهمية نسبية.
تضمنت أداة الدراسة الرئيسة (اإلستبانة) ثالثة أجزاء ،هي:
الجزء األول :الجزء الخاص بالمتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل من خالل ()4
متغيرات وهي (المؤهل العلمي؛ وعدد سنوات الخبرة؛ والمنصب الوظيفي؛ وعدد الدورات التدريبية
في مجال المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية) لغرض وصف خصائص وحدة التحليل.
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الجزء الثاني :تضمن مقياس تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية عبر ثالث تقنيات رئيسة ،وهي
( تقنية التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة وتقنية المقارنة المرجعية) و( )54فقرة
لقياسها ،مقسمة على النحو اآلتي:
تقنيات المحاسبة اإلدارية

تقنية التكاليف على

االستراتيجية

أساس األنشطة

تقنية المقارنة

تقنية التكلفة المستهدفة

المرجعية

عدد الفقرات

8

8

8

ترتيب الفقرات

8–0

06 - 9

54 - 07

الجزء الثالث :تضمن مقياس جودة التقارير المالية عبر بعدين رئيسيين ،وهما(المالءمة والقابلية
للفهم) و( )8فقرات لقياسها ،مقسمة على النحو اآلتي:
جودة التقارير المالية

المالءمة

القابلية للفهم

عدد الفقرات

4

4

ترتيب الفقرات

58 - 52

35 - 59

وتراوح مدى االستجابة من ( )2- 0وفق مقياس ليكرت الخماسي Five Likert Scale

كاألتي:
بدائل اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

أوافق إلى حد ما

ال أوافق

الدرجة

() 2

() 4

() 3

() 5

ال أوافق على
اإلطالق

() 0

وبهذا تكونت اإلستبانة (أداة الدراسة) وبشكلها النهائي من ( )35فقرة بمقياس ليكرت
الخماسي .Five Likert Scale
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( 3ـ  :)7متغيرات الدراسة
قام الباحث بتحديد متغير الدراسة المستقل بتقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية (تقنية
التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) باإلستناد إلى ما
حدده ( )Chinedu, et..al., 2014, 140 -153 ; AL-Nawayseh, 2013, 32 – 44وقد تم تحديد
المتغير التابع والمتمثل بجودة التقارير المالية بأبعادها (المالءمة والقابلية للفهم) باإلستناد إلى
(.)Beest, et..al., 2009, 1 - 41

( 3ـ  :)8المعالجات اإلحصائية
لالجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها عمد الباحث إلستخدام األساليب اإلحصائية
التالية:
 التك اررات والنسب المئوية لوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة.
 إختبار  Kolmogorov-Smirnovللتحقق من التوزيع الطبيعي ( )Normal Distributionللبيانات.
 إختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة والتي تم إعدادها خصيصاً لقياس متغيرات
الدراسة
 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتحديد األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة وفقراتها.
 معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس مستوى ممارسة متغيرات الدراسة ،والذي تم إحتسابه
وفقاً للمعادلة التالية:
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وبناء على ذلك تكون:
الممارسة المنخفضة جداً من  - 0أقل من 0.81
الممارسة المنخفضة من  - 0.81أقل من 5.61
الممارسة المتوسطة من  - 5.60أقل من 3.41
الممارسة المرتفعة من 4.51 - 3.41
الممارسة المرتفعة جداً من  4.50فأكثر

 إختبار  Tلعينة واحدة  One sample T-testوذلك للتحقق من معنوية فقرات اإلستبانة المعدة
مقارنة بالوسط الفرضي.
 معامــل تضــخم التبــاين  Variance Inflation Factorواختبــار التبــاين المســموح Tolerance

للتأكد من عدم وجود تعددية ارتباط  Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة.
 تحليل اإلنحدار المتعدد  Multiple Regression Analysisلبيان تأثير أكثر من متغير مستقل
على متغير تابع واحد.
 أنموذج المعادلة الهيكلية  Structurel Equation Modelبهدف توضيح تأثير تقنيات المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية في تحسين جودة التقارير المالية ببعديه (المالءمة والقابلية للفهم) في الشركات
األردنية لصناعة االدوية البشرية.
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( 3ـ  :)9التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
ألغراض التحقق من موضوعية نتائج الدراسة فقد تم إجراء إختبار

Kolmogorov

" ،Smirnov Testوذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلباً
على نتائج إختبار فرضيات الدراسة ،ويشترط هذا اإلختبار توفر التوزيع الطبيعي في البيانات.
وبعكس ذلك ينشأ ارتباط مزيف بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة ،وبالتالي يفقد اإلرتباط قدرته
على تفسير الظاهرة محل الدراسة أو التنبؤ بها ،وكما هو موضح بالجدول (.)3-3
جدول ()3-3
التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
ت

المتغير

Kolmogorov – Smirnov

* Sig.

النتيجة

0

تقنية التكاليف على أساس األنشطة

1.039

1.230

يتبع التوزيع الطبيعي

5

تقنية التكلفة المستهدفة

1.116

1.166

يتبع التوزيع الطبيعي

3

تقنية المقارنة المرجعية

1.296

1.070

يتبع التوزيع الطبيعي

4

المالءمة

1.154

1.139

يتبع التوزيع الطبيعي

2

القابلية للفهم

1.170

1.129

يتبع التوزيع الطبيعي

مالحظة * :يكون التوزيع طبيعياً عندما يكون مستوى الداللة (.)⍺ > 0.05
المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى داللة ( )  0.05فءنه يتبين أن توزيع المتغيرات
جميعها كانت طبيعية .حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر من ( )0.05وهو
المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.
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( 3ـ  :)11صدق أداة الدراسة وثباتها
أ) الصدق الظاهري
تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من ( )7أساتذة من أعضاء الهيئة
التدريسية متخصصين في المحاسبة وادارة األعمال واالحصاء وأسماء المحكمين بالملحق رقم (،)0
وقد تمت االستجابة آلراء المحكمين وتم إجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات
المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية كما موضح بالملحق رقم (.)5
ب) ثبات إداة الدراسة
قام الباحث باستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaلقياس
مدى التناسق في إجابات المبحوثين على كل األسئلة الموجودة في المقياس ،وعلى الرغم من ان
قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة ،إال أن الحصول على ( ≥ Alpha
ر مقبوالً ( & Sekaran
ُ )0.60يعد في الناحية التطبيقية للعلوم اإلدارية واإلنسانية بشكل عام أم اً

 .)Bougie, 2010: 184والجدول ( )4- 3يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة.
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الجدول ()4- 3
معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (مقياس كرونباخ ألفا)
ت

المتغير

عدد الفقرات

قيمة كرونباخ ألفا

0

تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية

54

1.877

0ـ0

تقنية التكاليف على أساس األنشطة

8

1.764

0ـ5

تقنية التكلفة المستهدفة

8

1.713

0ـ3

تقنية المقارنة المرجعية

8

1.720

8

1.762

5ـ0

المالءمة

4

1.649

5ـ5

القابلية للفهم

4

1.673

35

1.913

جودة التقارير المالية

5

االستبانة ككل

إذ يوض ــح الج ــدول ( )4- 3ق ــيم الثب ــات لمتغيـ ـرات الد ارس ــة الرئيس ــة والت ــي بلغ ــت ()1.877
لتقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،و ( )1.762لجودة التقارير المالية .وتدل مؤشـرات كرونبـاخ
ألفا Cronbach Alphaأعاله على تمتع إداة الدراسة بصـورة عامـة بمعامـل ثبـات عـال وبقـدرتها علـى
تحقيق أغراض الدراسة وفقاً لـ (.)Sekaran & Bougie, 2010: 184
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الفصل الرابع
نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات

( 4ـ  :)0المقدمة
( 4ـ  :)5نتائج التحليل االحصائي للدراسة
( 4ـ  :)3تحليل مدى مالءمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
( 4ـ  :)4إختبار فرضيات الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات
( 4ـ  :)1المقدمة
يستعرض هذا الفصل نتائج التحليـل اإلحصـائي السـتجابة أفـراد وحـدة التحليـل مـن المـديرين
المــاليين والمحاســبين عــن المتغي ـرات التــي اعتمــدت فيهــا مــن خــالل عــرض المؤش ـرات اإلحصــائية
اآلولي ــة إلجاب ــاتهم م ــن خ ــالل المتوس ــطات الحس ــابية واالنح ارف ــات المعياري ــة لك ــل متغيـ ـرات الد ارس ــة
واألهمية النسـبية ،كمـا يتنـاول الفصـل اختبـار فرضـيات الد ارسـة والـدالالت اإلحصـائية الخاصـة بكـل
منها.

( 4ـ  :)2نتائج التحليل االحصائي للدراسة
( :)0- 5- 4تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
لوصف مستوى ممارسة تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية (تقنية التكاليف علـى أسـاس
األنشطة ،تقنية التكلفة المسـتهدفة ،تقنيـة المقارنـة المرجعيـة) فـي الشـركات األردنيـة لصـناعة االدويـة
البش ـرية ،لجــأ الباحــث إلــى إســتخدام المتوســطات الحســابية واإلنح ارفــات المعياريــة ،واختبــار

One

 Sample T-Testللتحقق من معنوية الفقرة وأهمية الفقرة ،كما هـو موضـح بالجـداول ()0- 4؛ (- 4

 )5و (.)3- 4
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جدول ()0- 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى ممارسة تقنية التكاليف على أساس األنشطة
في الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب أهمية

مستوى

المتوسط

1.599

0

مرتفع

3

مرتفع
مرتفع

ت

تقنية التكاليف على أساس األنشطة

0

تفصل الشركة بين التكاليف المباشرة وغير
المباشرة

4.087

5

تحصر الشركة األنشطة التي يحتاجها كل
منتج

3.941

1.683

3

تقوم الشركة بتقدير التكلفة الالزمة لكل
نشاط

3.868

1.745

2

4

لدى الشركة القدرة على تحديد التكلفة غير
المستغلة من األنشطة

3.569

1.765

8

مرتفع

2

تصنف الشركة األنشطة إلى أنشطة تضيف
قيمة للمنتج وأنشطة ال تضيف قيمة للمنتج

3.693

1.912

7

مرتفع

6

تخصص الشركة التكاليف غير المباشرة
على األنشطة

4.007

1.680

5

مرتفع

7

تحدد الشركة التكلفة غير المستغلة من
األنشطة

3.912

1.817

4

مرتفع

8

تملك الشركة دليل خاص بمراكز التكلفة
المستغلة من قبل مراكز اإلنتاج

3.715

1.890

6

مرتفع

3.849

1.471

-

مرتفعة

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لتقنية
التكاليف على أساس األنشطة

الفقرة

الممارسة

إذ يوضــح الجــدول ( )0- 4إجابــات وحــدة التحليــل عــن العبــارات المتعلقــة بمســتوى ممارســة
تقنية التكاليف على أساس األنشطة فـي الشـركات األردنيـة لصـناعة االدويـة البشـرية .حيـث تراوحـت
المتوســطات الحســابية له ــذه التقنيــة بــين ( )4.187- 3.569بمتوس ــط كلــي مقــداره ( )3.849عل ــى
مقيــاس ليكــرت الخماســي الــذي يشــير إلــى المســتوى المرتفــع لممارســة تقنيــة التكــاليف علــى أســاس
األنشــطة للشــركات األردنيــة لصــناعة االدويــة البشـرية .إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقـرة "تفصــل
الشــركة بــين التكــاليف المباشــرة وغيــر المباشــرة" بمتوســط حســابي بلــد ( )4.087وهــو أعلــى مــن
المتوسط الحسابي العام البالد ( ،)3.849وانحراف معياري بلد ( ،)1.599فيما حصلت الفقرة "لدى
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الشـركة القـدرة علـى تحديـد التكلفـة غيـر المسـتغلة مـن األنشـطة" علـى المرتبـة الثامنـة واألخيـرة
بمتوس ــط حس ــابي ( )3.569وه ــو أدن ــى م ــن المتوس ــط الحسـ ـابي الكل ــي والب ــالد ( )3.849وانحـ ـراف
معي ــاري ( .)1.765وبش ــكل ع ــام يتب ــين أن مس ــتوى ممارس ــة تقني ــة التك ــاليف عل ــى أس ــاس األنش ــطة
للشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
وتأسيسـاً علــى مــا تقــدم يــرى الباحــث أن الشــركات محــل الد ارســة تهــتم بتقنيــة التكــاليف علــى
أســاس االنشــطة كونهــا علــى أســاس التركيــز علــى األنشــطة بءعتبــار النشــاط هــو مهمــة لهــا غــرض
معين ،حيث يتم تجميع كلف األنشـطة علـى شـكل مجمعـات وذلـك عـن طريـق موجهـات الكلـف .أي
أن الشركات محل الدراسة يقدرون التكاليف الالزمة لكل نشاط تعمل به.
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جدول ()5- 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى ممارسة تقنية التكلفة المستهدفة في الشركات
األردنية لصناعة االدوية البشرية
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب أهمية

مستوى

المتوسط

1.848

2

مرتفع

1.852

3

مرتفع

ت

تقنية التكلفة المستهدفة

9

لدى الشركة معرفة باستخدام تقنية التكلفة
المستهدفة

3.678

01

يوجد في الشركة قسم متخصص الدارة
التكاليف المستهدفة

3.912

00

تسعير منتجات الشركة بموجب منهج
التكلفة المستهدفة يوفر خاصية المرونة في
تطبيق سياسة تسعير المنتجات

3.985

05

1.795

الفقرة

0

الممارسة

مرتفع

تبني تقنية التكلفة المستهدفة في تسعير
منتجات الشركة يساهم في تحسين نوعية
المنتجات

3.759

1.844

4

مرتفع

03

تحدد الشركة السعر الذي يمكن أن يباع به
المنتج بطرح السعر من الربح المستهدف

3.408

1.981

7

مرتفع

04

تعمد الشركة في تحديد تكلفة منتجاتها
المستهدفة عن طريق طرح الربح المستهدف
من السعر المستهدف للزبون

3.554

02

تهتم الشركة بمتابعة وفحص أنشطة
العمليات إلنتاجية للتأكد من أن التصنيع
يتم بأعلى كفاءة ممكنة

3.350

06

تركز الشركة على تصميم المنتج بالشكل
الذي يمكن إنتاجه دون أن يتجاوز التكلفة
المسموح بها

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لتقنية
التكلفة المستهدفة

1.882
1.004

6
8

مرتفع
متوسطة

3.941

1.639

5

مرتفع

3.698

1.491

-

مرتفع

كما يوضـح الجـدول ( )5- 4إجابـات وحـدة التحليـل عـن العبـارات المتعلقـة بمسـتوى ممارسـة
تقنيــة التكلف ــة المس ــتهدفة للش ــركات األردني ــة لصــناعة االدوي ــة البش ــرية .حي ــث تراوح ــت المتوس ــطات
الحســابية لهــذه التقنيــة بــين ( )3.982- 3.350بمتوســط كلــي مقــداره ( )3.698علــى مقيــاس ليكــرت
الخماس ــي ال ــذي يش ــير إل ــى المس ــتوى المرتف ــع لممارس ــة تقني ــة التكلف ــة المس ــتهدفة للش ــركات األردني ــة
لصناعة االدوية البشرية .إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة " تسعير منتجات الشركة بموجب منهج
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التكلفة المستهدفة يـوفر خاصـية المرونـة فـي تطبيـق سياسـة تسـعير المنتجـات" بمتوسـط حسـابي
بل ــد ( )3.985وه ــو أعل ــى م ــن المتوس ــط الحس ــابي الع ــام الب ــالد ( ،)3.698وانحـ ـراف معي ــاري بل ــد
( ،)1.795فيما حصلت الفقـرة " تهتم الشركة بمتابعة وفحص أنشطة العمليات إلنتاجية للتأكد مـن
أن التصنيع يتم بأعلى كفاءة ممكنة" على المرتبة الثامنة واألخيرة بمتوسـط حسـابي ( )3.350وهـو
أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالد ( )3.698وانحراف معيـاري ( .)1.004وبشـكل عـام يتبـين
أن مستوى ممارسة تقنية التكلفة المستهدفة في الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية من وجهة
نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
وتأسيساً على ما تقدم يرى الباحث أن تقنية التكلفة المستهدفة تمـنح الشـركات محـل الد ارسـة
المرونــة الكافيــة فــي تســعير منتجاتهــا قبــل بدايــة العمــل اإلنتــاجي ممــا يــوفر مســاحة كافيــة فــي هــذا
المجال.
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جدول ()3- 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى ممارسة تقنية المقارنة المرجعية في الشركات
األردنية لصناعة االدوية البشرية
ت

المقارنة المرجعية

07

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ترتيب أهمية
الفقرة

مستوى الممارسة

تعتمد إدارة الشركة أساليب متعددة في
الحصول على المعلومات لتخطيط
وتقديم منتجاتها

3.467

1.883

7

مرتفع

08

تقوم إدارة الشركة بتقييم أداء كافة
األقسام العاملة بها

3.591

1.781

2

مرتفع

09

تعتمد اإلدارة في الشركة على األساليب
اإلحصائية لقياس مستويات االداء

3.408

1.879

8

مرتفع

51

تعتمد إدارة الشركة على المؤشرات
المالية وغير المالية لقياس نتائج االداء
وفقاً للمعايير الموضوعة

3.474

1.007

6

مرتفع

50

تهتم إدارة الشركة بعملية التعلم المتعلقة
بكيفية توليد قيمة مضافة للشركة وزبائنها

3.744

1.767

0

مرتفع

55

تسعى الشركة للحصول على المعلومات
بفعالية وتستخدمها في اتخاذ الق اررات

3.656

1.817

4

مرتفع

53
54

تطور الشركة سيناريوهات مستقبلية مبنية
على معلومات من البيئة الخارجية
والداخلية

3.678

1.766

3

مرتفع

تساهم أساليب القياس المعتمدة في
الشركة بتحسين األداء الكلي

3.700

1.910

5

مرتفع

3.590

1.516

-

مرتفع

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لتقنية
المقارنة المرجعية

كمــا يبــين الجــدول ( )3- 4إجابــات وحــدة التحليــل عــن العبــارات المتعلقــة بمســتوى ممارســة
تقنيــة المقارنــة المرجعي ــة للشــركات األردني ــة لصــناعة االدوي ــة البش ـرية .حي ــث تراوحــت المتوس ــطات
الحسـابية لهــذه التقنيــة بـين ( )3.744- 3.408بمتوســط كلــي مقـداره ( )3.590علــى مقيــاس ليكــرت
الخماســي الــذي يشــير إلــى المســتوى المتوســط لممارســة تقنيــة المقارنــة المرجعيــة للشــركات األردنيــة
لصــناعة االدويــة البش ـرية .إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى فق ـرة " تهـــتم إدارة الشـــركة بعمليـــة الـــتعلم
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المتعلقة بكيفية توليد قيمة مضافة للشركة وزبائنها" بمتوسط حسابي بلد ( )3.744وهو أعلى من
المتوســط الحســابي العــام البــالد ( ،)3.590وانح ـراف معيــاري بلــد ( ،)1.767فيمــا حصــلت الفق ـرة "
تعتمد اإلدارة في الشركة علـى األسـاليب اإلحصـائية لقيـاس مسـتويات االداء" علـى المرتبـة الثامنـة
واألخيـ ـرة بمتوسـ ـط حس ــابي ( )3.408وه ــو أدن ــى م ــن المتوس ــط الحس ــابي الكل ــي والب ــالد ()3.590
وانح ـراف معيــاري ( .)1.879وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى ممارســة تقنيــة المقارنــة المرجعيــة ف ــي
الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
وتأسيسـ ـاً عل ــى م ــا تق ــدم ي ــرى الباح ــث أن تقين ــة المقارن ــة المرجعي ــة تعط ــي الش ــركات مح ــل
الدراسة القدرة على تالفي األخطاء التي تحصـل أثنـاء العمـل بمـا يـنعكس بشـكل مباشـر علـى الكلـف
التي تتحملها الشركات وبالتالي مستويات أدائها التشغيلي.

( :)2- 2- 4جودة التقارير المالية
لوص ــف مس ــتوى ج ــودة التق ــارير المالي ــة (المالءم ــة والقابلي ــة للفه ــم) ف ــي الش ــركات األردني ــة
لصــناعة االدويــة البش ـرية ،لجــأ الباحــث إلــى إســتخدام المتوســطات الحســابية واإلنح ارفــات المعياريــة،
واختبار  One Sample T-Testللتحقق مـن معنويـة الفقـرة وأهميـة الفقـرة ،كمـا هـو موضـح بالجـداول
( )4- 4و (.)2- 4
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جدول ()4- 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى المالءمة في التقارير المالية في الشركات
األردنية لصناعة االدوية البشرية
ت

25

26

27

28

المالءمة
تساهم تقنيةالتكاليف على اساس االنشطة في

ان تكون التقارير المالية تتصف بالمالءمة من
حيث بناء التوقعات بشأن مستقبل الشركة.

تقارير شركتنا باالستناد على تقنية التكلفة

المستهدفة تتوافق مع متطلبات عملها من حيث

احتوائها على معلومات مالية وغير مالية

ان للمقارنة المرجعية إثر في ان تتظمن

التقارير المالية للشركة مؤشرات لقياس القيمة

العادلة

ان التقارير المعدة من قبل شركتنا تكون

تنائجها حقيقية العمالها في سوق العمل
باالعتماد على تقنيات المحاسبة االدارية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام للمالءمة

المتوسط

الحسابي
3.627

4.000

3.744

االنحراف
المعياري
1.021

0.696

0.757

ترتيب

أهمية الفقرة
3

1

2

مستوى

المالءمة
مرتفع

مرتفع

مرتفع

3.518

0.718

4

مرتفع

3.722

0.527

-

مرتفع

إذ يوض ــح الج ــدول ( )4- 4إجاب ــات وح ــدة التحلي ــل ع ــن العب ــارات المتعلق ــة بمس ــتوى ج ــودة
التقــارير الماليــة مــن حيــث المالءمــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة االدويــة البشـرية .حيــث تراوحــت
المتوســطات الحســابية له ــذه التقنيــة بــين ( )4.111- 3.518بمتوس ــط كلــي مقــداره ( )3.722عل ــى
مقياس ليكـرت الخماسـي الـذي يشـير إلـى المسـتوى المرتفـع لمسـتوى جـودة التقـارير الماليـة مـن حيـث
المالءمة في الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية .إذ جاءت في المرتبة األولـى فقـرة " تقـارير
شركتنا باالستناد علـى تقنيـة التكلفـة المسـتهدفة تتوافـق مـع متطلبـات عملهـا مـن حيـث احتوائهـا
على معلومات مالية وغير مالية " بمتوسط حسابي بلد ( )4.000وهو أعلى من المتوسط الحسابي
العام البالد ( ،)3.722وانحراف معياري بلد ( ،)1.696فيما حصلت الفقرة " ان التقارير المعدة من
قبـل شــركتنا تكـون تنائجهــا حقيقيـة العمالهــا فـي ســوق العمـل باالعتمــاد علـى تقنيــات المحاســبة
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االدارية " على المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي ( )3.518وهو أدنى مـن المتوسـط الحسـابي
الكلــي والبــالد ( )3.722وانح ـراف معيــاري ( .)1.718وبشــكل عــام يتبــين أن مســتوى جــودة التقــارير
الماليــة مــن حيــث المالءمــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة االدويــة البش ـرية مــن وجهــة نظــر وحــدة
التحليل كـان مرتفعـاً .ويـرى الباحـث أن التقـارير الماليـة للشـركات محـل الد ارسـة تـوفرت فيهـا خاصـية
المالءمــة وهــو إنعكــاس طبيعــي حيــث أن إلت ـزام الشــركات بالمعــايير العالميــة والدوليــة يتطلــب منهــا
العمل بالتوجه بالجودة وتوفر هذه الخاصية في تقاريرها المالية هو إنعكاس لجودة عملها.
جدول ()2-4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى القابلية للفهم في التقارير المالية في الشركات
األردنية لصناعة االدوية البشرية
المتوسط

ت

القابلية للفهم

29

بأعتماد تقنية التكاليف على اساس
االنشطة سيجعل تقارير شركتنا بأنها تكون
منظمة

3.496

30

بأعتماد تقنية التكلفة المستهدفة ستتسم
ميزانية شركتنا وقوائم دخلها بالوضوح

3.635

31

ان تقنية المقارنة المرجعية ستجعل تقارير
شركتنا متظمنة لمجموعة من الرسوم
البيانية والجداول

4.080

32

ان اعتماد تقنيات المحاسبة االدارية
االستراتجية سيجعل عرض تقارير شركتنا
والمصطالحات المستخدمة سهلة الفهم

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام للقابلية
للفهم

االنحراف

ترتيب أهمية

الحسابي

المعياري

0.867

4

0.930

3

0.718

الفقرة

1

مستوى

القابلية للفهم

مرتفع
مرتفع

مرتفع

3.737

0.806

2

مرتفع

3.737

0.626

-

مرتفع

يبين الجدول ( )2- 4إجابات وحدة التحليل عن العبارات المتعلقـة بمسـتوى جـودة التقـارير الماليـة
من حيث القابليـة للفهـم فـي الشـركات األردنيـة لصـناعة االدويـة البشـرية .حيـث تراوحـت المتوسـطات
الحســابية لهــذه التقنيــة بــين ( )4.181- 3.496بمتوســط كلــي مقــداره ( )3.737علــى مقيــاس ليكــرت
الخماسي الذي يشير إلى المستوى المرتفع لمستوى جودة التقارير المالية من حيث القابلية للفهـم فـي
الشـركات األردنيـة لصـناعة االدويــة البشـرية .إذ جـاءت فــي المرتبـة األولـى فقـرة “ان تقنيـة المقارنــة
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المرجعيــة ســتجعل تقــارير شــركتنا متظمنــة لمجموعــة مــن الرســوم البيانيــة والجــداول " بمتوســط
حســابي بلــد ( )4.080وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي العــام البــالد ( ،)3.737وانح ـراف معيــاري
بلد ( ،)1.718فيما حصلت الفقرة " بأعتماد تقنية التكاليف علـى اسـاس االنشـطة سـيجعل تقـارير
شركتنا بأنها تكون منظمة " على المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي ( )3.496وهو أدنى مـن
المتوسـ ــط الحسـ ــابي الكلـ ــي والبـ ــالد ( )3.737وانح ـ ـراف معي ــاري ( .)1.867وبشـ ــكل عـ ــام يتبـ ــين أن
مستوى جودة التقارير المالية من حيث القابلية للفهم في الشـركات األردنيـة لصـناعة االدويـة البشـرية
من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً .ويرى الباحث ومن خالل متابعة عمل الشركات وتقاريرها
الصادرة عنها أن تقاريرها المالية منظمة من حيث الشكل وتتصف بالوضوح مما يسـهل علـى قابليـة
فهمها من قبل مستخدميها.

( 4ـ  :)3تحليل مدى مالءمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
قبـل البـدء فـي تطبيـق تحليـل اإلنحـدار إلختبـار فرضـيات الد ارسـة قـام الباحـث بـءجراء بعـض
اإلختبــارات وذلــك مــن أجــل ضــمان مالءمــة البيانــات إلفت ارضــات تحليــل اإلنحــدار ،إذ تــم التأكــد مــن
عــدم وجــود إرتبــاط عـ م
ـال بــين المتغيـرات المســتقلة  Multicollinearityبءســتخدام معامــل تضــخم التبــاين
Factor

Inflation

 )VIF( Varianceواختبــار التبــاين المســموح بــه  Toleranceلكــل متغيــر مــن

متغيرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسـموح بـه ( )VIFللقيمـة ( .)01وأن
تكـون قيمـة التبـاين المسـموح بـه  Toleranceأكبـر مـن ( .)1.12وتـم التأكـد أيضـاً مـن إتبـاع البيانــات
للتوزيـع الطبيعـي  Normal Distributionبءحتسـاب معامـل اإللتـواء  ،Skewnessإذ إن البيانـات تتبـع
التوزيــع الطبيعــي إذا كانــت قيمــة معامــل اإللتـواء تقــل عــن ( ،)0والجــدول رقــم ( )6 - 4يبــين نتــائج
هذه اإلختبارات.
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جدول ()6- 4
نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء
المتغيرات المستقلة

Toleranc

Skewnes

0

تقنية التكاليف على أساس االنشطة

1.580

1.633

- 0.067

5

تقنية التكلفة المستهدفة

2.319

1.431

- 0.720

3

تقنية المقارنة المرجعية

2.079

1.481

- 0.390

ت

VIF

e

s

يتضـ ـ ــح مـ ـ ــن النتـ ـ ــائج ال ـ ـ ـواردة فـ ـ ــي الجـ ـ ــدول ( )6- 4عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود تـ ـ ــداخل خطـ ـ ــي متعـ ـ ــدد
 Multicollinearityب ــين المتغيـ ـرات المس ــتقلة (تقني ــة التك ــاليف عل ــى أس ــاس األنش ــطة ،تقني ــة التكلف ــة
المســتهدفة ،تقنيــة المقارنــة المرجعيــة) ،وان مــا يؤكــد ذلــك قــيم معيــار إختبــار معامــل تضــخم التبــاين
( )VIFلألبعــاد المتمثلــة ب ـ ـ (تقنيــة التك ــاليف علــى أســاس األنش ــطة ،تقنيــة التكلف ــة المســتهدفة ،تقني ــة
المقارن ــة المرجعي ــة) والبالغ ــة (1.580؛ 2.319؛  )2.079عل ــى التـ ـوالي والت ــي تق ــل ع ــن ( .)01كم ــا
يتضح أن قيم إختبار التباين المسموح به ( )Toleranceتراوحـت بـين ( )1633.- 1.431وهـي أكبـر
من ( )1.12ويعد هذا مؤش اًر على عدم وجود إرتباط م
عال بين المتغيرات المستقلة .وقد تم التأكد مـن
أن البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي بءحتســاب معامــل االلت ـواء ( )Skewnessحيــث كانــت القــيم أقــل
من(.)0
وتأسيساً على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بـين أبعـاد المتغيـر المسـتقل،
وان بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعـي فقـد أصـبح باإلمكـان إختبـار فرضـيات الد ارسـة
في الشركات محل الدراسة.
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( 4ـ  :)4إختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى
" :HO1ال يوجـ ــد أثـ ــر ذو داللـ ــة إحصـ ــائية لتقنيـ ــات المحاسـ ــبة اإلداريـ ــة االسـ ــتراتيجية (تقنيـ ــة

التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة
التقــارير الماليــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة البشـرية عنــد مســتوى داللــة (  

.")0.05
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر تقنيات المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية (تقنية التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة
المرجعية) في تحسين جودة التقارير المالية في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية ،وكما
هو موضح بالجدول (.)7- 4
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جدول ()7- 4
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحسين
جودة التقارير المالية في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية
()R2

المتغير

()R

التابع

االرتباط

معامل
التحديد

Adjusted
()R2

معامل التحديد

F
المحسوبة

المعدل

*Sig
مستوى
الداللة

DF
درجات الحرية

اإلنحدار
جودة
التقارير

1.698

1.488

1.476

42.181

1.000

البواقي

3
033

المالية
المجموع
مالحظة:

036

درجة التأثير β

تقنية ABC
تقنية التكلفة
المستهدفة
تقنية المقارنة
المرجعية

1.109
1.171
1.498

T
المحسوبة

1.395
1.808
5.561

*Sig
مستوى
الداللة
1.165
1.073
1.000

*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (.)  0.05
*قيمة  Fالجدولية عند مستوى (.)5.675( )  0.05

*قيمة  Tالجدولية عند مستوى (.)0.627( )  0.05

يوضـح الجــدول ( )7 - 4أثـر تقنيــات المحاســبة اإلداريـة االســتراتيجية (تقنيـة التكــاليف علــى
أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة التقـارير الماليـة
فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة البشـرية .اذا اظهــرت نتــائج التحليــل االحصــائي بــأن مســتوى
الداللة ( )sigبلد لكل من التكاليف على اساس االنشطة ( ،)1.062والتكلفـة المسـتهدفة ()1.173
وهي اكبر من ( )1.12وهذا يدل على انه ليس لها أثر في تحسين جودة التقـارير الماليـة مـن حيـث
المالءمــة .كمــا اظهــرت النتــائج بــأن تقنيــة المقارنــة المرجعيــة لهــا أثــر فــي جــودة التقــارير الماليــة مــن
حيــث المالءمــة اذا بلــد مســتوى الداللــة ( )1.111( )sigوهــو اقــل مــن ( ) 1.12ويؤكــد ذلــك درجــة
التأثير  Bاذا بلغت ( ) 1.498وهي االعلى .
كمــا اوضــحت النتــائج ان قيمــة  Fالمحســوبة ( )45.080وهــي اكبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة
(، )5.675كمــا ان مســتوى الداللــة لهــا كمجموعــة بلــد ( )1.111وهــو اقــل مــن (، )1.12كمــا بلــد
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معام ــل االرتب ــاط ( )Rوه ــو(  )1.698للمجموع ــة وه ــذا يعن ــي ب ــأن العالق ــة مرتفعـ ـة ب ــين متغيـ ـرات
المســتقلة كمجموعــة وتحســين جــودة التقــارير الماليــة مــن حيــث المالءمــة  ،كمــا بينــت النتــائج معامــل
التحديد المعدل  R2وهـو ( )1.488وهـذا يعنـي بـأن المتغيـرات المسـتقلة تفسـر مـن نسـبة ()1.410
من التغيرات التي تط أر علـى المتغيـر التـابع ،وهـذا يؤكـد عـدم صـحة قبـول الفرضـية الرئيسـة األولـى،
وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وجود تأثير ذي داللة إحصائية لتقنية المقارنـة المرجعيـة فـي تحسـين جـودة التقـارير الماليـة فـي

الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية عند مستوى داللة (.")  0.05
الفرضية الرئيسة الثانية
" :HO2ال يوجـ ــد أثـ ــر ذو داللـ ــة إحصـ ــائية لتقنيـ ــات المحاسـ ــبة اإلداريـ ــة االسـ ــتراتيجية (تقنيـ ــة

التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة
التق ــارير المالي ــة م ــن حي ــث المالءم ــة ف ــي الش ــركات األردني ــة لص ــناعة األدوي ــة البش ــرية عن ــد

مستوى داللة (.")  0.05
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر تقنيات المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية (تقنية التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة
المرجعية) في تحسين جودة التقارير المالية من حيث المالءمة في الشركات األردنية لصناعة
األدوية البشرية ،وكما هو موضح بالجدول (.)8- 4
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جدول ()8- 4
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحسين
جودة التقارير المالية من حيث المالءمة في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية
()R2

المتغير

()R

التابع

االرتباط

المالءمة

1.633

Adjusted
()R2

معامل

معامل

التحديد

التحديد

F
المحسوبة

*Sig

DF

مستوى

درجات الحرية

الداللة

درجة التأثير β

T
المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

المعدل

مالحظة:

1.410

1.387

29.652

اإلنحدار

3

البواقي

033

المجموع

036

1.000

تقنية ABC
تقنية التكلفة
المستهدفة
تقنية المقارنة
المرجعية

1.157

1.855

1.066

1.144

1.413

1.160

1.418

4.323

1.000

*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (.)  0.05
*قيمة  Fالجدولية عند مستوى (.)5.675( )  0.05

*قيمة  Tالجدولية عند مستوى (.)0.627( )  0.05

يوضــح الجــدول ( )8- 4أثــر تقنيــات المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية (تقنيــة التكــاليف علــى
أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة التقـارير الماليـة
م ــن حي ــث المالءم ــة ف ــي الش ــركات األردنيـ ـة لص ــناعة األدوي ــة البشـ ـرية .إذا اظه ــرت نت ــائج التحلي ــل
االحص ــائي ب ــأن مس ــتوى الدالل ــة ( )sigبل ــد لك ــل م ــن التك ــاليف عل ــى اس ــاس االنش ــطة (،)1.166
والتكلفة المستهدفة ( )1.061وهي أكبر مـن ( )1.12وهـذا يـدل علـى انـه لـيس لهـا أثـر فـي تحسـين
جودة التقارير المالية من حيـث المالءمـة .كمـا اظهـرت النتـائج بـأن تقنيـة المقارنـة المرجعيـة لهـا أثـر
في جودة التقارير المالية من حيـث المالءمـة إذا بلـد مسـتوى الداللـة ( )1.111( )sigوهـو اقـل مـن
( )1.12ويؤكد ذلك درجة التأثير  Bإذا بلغت ( )1.408وهي االعلى.
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كمــا اوضــحت النتــائج ان قيمــة  Fالمحســوبة ( )59.625وهــي اكبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة
(، )5.675كمــا ان مســتوى الداللــة لهــا كمجموعــة بلــد ( )1.111وهــو اقــل مــن (، )1.12كمــا بلــد
معام ــل االرتب ــاط ( )Rوه ــو(  )1.633للمجموع ــة وه ــذا يعن ــي ب ــأن العالق ــة مرتفع ــة ب ــين متغيـ ـرات
المســتقلة كمجموعــة وتحســين جــودة التقــارير الماليــة مــن حيــث المالءمــة  ،كمــا بينــت النتــائج معامــل
التحديد المعدل  R2وهـو ( )1.410وهـذا يعنـي بـأن المتغيـرات المسـتقلة تفسـر مـن نسـبة ()1.410
من التغيرات التـي تطـ أر علـى المتغيـر التـابع  ،وهـذا يؤكـد عـدم صـحة قبـول الفرضـية الرئيسـة الثانيـة
وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وجود تأثير ذي داللة إحصائية لتقنية المقارنـة المرجعيـة فـي تحسـين جـودة التقـارير الماليـة مـن

حيث المالءمة في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية عند مستوى داللة (.")  0.05
الفرضية الرئيسة الثالثة
" :HO3ال يوجـ ــد أثـ ــر ذو داللـ ــة إحصـ ــائية لتقنيـ ــات المحاسـ ــبة اإلداريـ ــة االسـ ــتراتيجية (تقنيـ ــة

التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة
التقــارير الماليــة مــن حيــث القابليــة للفهــم فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة البشـرية عنــد

مستوى داللة (.")  0.05
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من أثر تقنيات المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية (تقنية التكاليف على أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة
المرجعية) في تحسين جودة التقارير المالية من حيث القابلية للفهم في الشركات األردنية لصناعة
األدوية البشرية ،وكما هو موضح بالجدول (.)9- 4
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جدول ()9- 4
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحسين
جودة التقارير المالية من حيث القابلية للفهم في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية
()R2

المتغير

()R

التابع

االرتباط

Adjusted
()R2

معامل

معامل

التحديد

التحديد

F
المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

DF
درجات الحرية

درجة التأثير β

T
المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

المعدل

القابلية
للفهم

1.297

مالحظة:

1.326

1.340

24.505

1.000

اإلنحدار

3

البواقي

033

المجموع

036

تقنية ABC
تقنية التكلفة
المستهدفة
تقنية المقارنة
المرجعية

1.044

1.501

1.617

1.154

1.455

1.148

1.451

4.493

1.000

*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (.)  0.05
*قيمة  Fالجدولية عند مستوى (.)5.675( )  0.05

*قيمة  Tالجدولية عند مستوى (.)0.627( )  0.05

يوضــح الجــدول ( )9- 4أثــر تقنيــات المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية (تقنيــة التكــاليف علــى
أساس األنشطة ،تقنية التكلفة المستهدفة ،تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة التقـارير الماليـة
مــن حيــث القابليــة للفهــم فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة البشـرية .إذا اظهــرت نتــائج التحليــل
االحص ــائي ب ــأن مس ــتوى الدالل ــة ( )sigبل ــد لك ــل م ــن التك ــاليف عل ــى اس ــاس االنش ــطة (،)1.607
والتكلفة المستهدفة ( )1.048وهي أكبر مـن ( )1.12وهـذا يـدل علـى انـه لـيس لهـا أثـر فـي تحسـين
جودة التقارير المالية من حيـث المالءمـة .كمـا اظهـرت النتـائج بـأن تقنيـة المقارنـة المرجعيـة لهـا أثـر
في جودة التقارير المالية من حيـث المالءمـة إذا بلـد مسـتوى الداللـة ( )1.111( )sigوهـو اقـل مـن
( )1.12ويؤكد ذلك درجة التأثير  Bإذا بلغت ( )1.420وهي االعلى.
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كمــا اوضــحت النتــائج ان قيمــة  Fالمحســوبة ( )54.212وهــي اكبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة
(، )5.675كمــا ان مســتوى الداللــة لهــا كمجموعــة بلــد ( )1.111وهــو اقــل مــن (، )1.12كمــا بلــد
معام ــل االرتب ــاط ( )Rوه ــو(  )1.297للمجموع ــة وه ــذا يعن ــي ب ــأن العالق ــة مرتفع ــة ب ــين متغيـ ـرات
المســتقلة كمجموعــة وتحســين جــودة التقــارير الماليــة مــن حيــث المالءمــة  ،كمــا بينــت النتــائج معامــل
التحديد المعدل  R2وهـو ( )1.326وهـذا يعنـي بـأن المتغيـرات المسـتقلة تفسـر مـن نسـبة ()1.326
من التغيرات التـي تطـ أر علـى المتغيـر التـابع ،وهـذا يؤكـد عـدم صـحة قبـول الفرضـية الرئيسـة الثالثـة،
وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وجود تأثير ذي داللة إحصائية لتقنية المقارنـة المرجعيـة فـي تحسـين جـودة التقـارير الماليـة مـن

حيث القابلية للفهم في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية عند مستوى داللة (.") 0.05
وتحقيق ـاً ألهــداف الد ارســة بشــكل شــمولي ،اســتخدم الباحــث برنــامج تحليــل المســار

Amos

 Ver.21بهدف بنـاء أنمـوذج مقتـرح لتـأثير تقنيـات المحاسـبة اإلداريـة االسـتراتيجية فـي تحسـين جـودة
التقــارير الماليــة ببعديــه (المالءمــة والقابليــة للفهــم) فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة االدويــة البش ـرية
وذل ــك باس ــتخدام انم ــوذج المع ــادالت الهيكلي ــة .إذ بين ــت النت ــائج المعروض ــة بالج ــدول ( )01 - 4أن
األنمــوذج المقت ــرح ق ــد حقــق الموائمـ ـة التام ــة ،إذ بلغــت قيم ــة  Chi2المحس ــوبة ( ،)1.527وه ــي ذات
داللـة عنـد مسـتوى ( .)  0.05ومـا يتعلـق بمؤشـرات الموائمـة المطلقـة  Absolute Fitفقـد بلغـت
قيمة  )1.990( )GFI( Goodness of Fit Indexوهو مؤشر موائمة الجودة وهـو مقـارب إلـى قيمـة
الواحد صحيح .وبـنفس السـياق بلغـت قيمـة مؤشـر جـذر متوسـط مربـع الخطـأ التقريبـي Root Mean

 )1.111( )RMSEA( Square Error of Approximationوهـو يقتـرب مـن قيمـة الصـفر .أمـا مـا
ي ـرتبط بمؤشـ ـرات الموائم ــة التدريجي ــة

 Incremental Fitفق ــد بلغ ــت قيم ــة مؤش ــر

Adjusted

المعـدل وهـو مقـارب إلـى
 )1.989( )AGFI( Goodness of Fit Indexوهـو مؤشـر موائمـة الجـودة ُ
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قيمــة الواحــد صــحيح .كمــا بلغــت قيمــة مؤشــر الموائمــة المقــارن )CFI( Comparative Fit Index
( )1.999وه ــو مق ــارب إل ــى قيم ــة الواح ــد ص ــحيح ،وأخيـ ـ اًر ،بلغ ــت قيم ــة مؤش ــر الموائم ــة الطبيع ــي
 )1.999( )NFI( Normed Fit Indexوهـو مقــارب إلـى قيمــة الواحـد صــحيح .كمـا يبــين الجــدول
أيضــا أن معامــل التحديــد للمالءمــة والقابليــة للفهــم كــان ( )1.411و ( )1.322علــى التـوالي .والشــكل
( )0- 4يوضــح األنمــوذج المقتــرح لتــأثير تقنيــات المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية فــي تحســين جــودة
التقــارير الماليــة ببعديــه (المالءمــة والقابليــة للفهــم) فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة االدويــة البش ـرية.
وهــذه النتيجــة تســاهم فــي تحقيــق أهــداف الد ارســة بشــكل شــمولي ،والتــي توضــح األنمــوذج المقتــرح
المتضــمن وجــود تــأثير تقنيــات المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية فــي تحســين جــودة التقــارير الماليــة
ببعديه (المالءمة والقابلية للفهم) في الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية.
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جدول ()01- 4

مؤشرات الموائمة ألنموذج المعادلة الهيكلية
المؤشر

قيم النتيجة

عتبة القيم

χ2

1.527

-

DF

0

-

Absolute Fit Level
GFI

1.990

 1.911فأكثر

RMSEA

1.111

أقل من 1.181

Incremental Fit Level
AGFI

1.989

 1.911فأكثر

CFI

1.999

 1.911فأكثر

NFI

1.999

 1.911فأكثر

Parsimonious Fit Level
χ2 / DF

)SMC(R2

أقل من 3

1.527
المالءمة

1.411

الفهم

1.322

كلما كان أعلى كلما كان أفضل
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الشكل ()1 - 4
األنموذج المقترح لتأثير تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحسين جودة التقارير المالية
ببعديه (المالءمة والقابلية للفهم) في الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية

المصدر :من إعداد الباحث وفقاً لنتائج تحليل المسار

 = (Standard Regression Weight) SRWالوزن اإلنحدار المعياري
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
( 2ـ  :)0المقدمة
( 2ـ  :)5منافشة النتائج
( 2ـ  :)3التوصيات المقترحات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

( 5ـ  :)1المقدمة
في ضوء التحليـل الـذي تـم فـي الفصـل ال اربـع لنتـائج التحليـل اإلحصـائي الوصـفي لمتغيـرات
الد ارس ــة واختب ــار الفرض ــيات ،ف ــءن ه ــذه الفص ــل يتن ــاول عرضـ ـاً لمجم ــل النت ــائج الت ــي توص ــل إليه ــا
الباحث ،كءجابة عن األسئلة التي تم طرحها في الفصل األول من هذه الدراسة التـي مثلـت مشـكلتها
والفرضيات التي بنيت عليها ،وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية قدم
الباحث عدداً من التوصيات والمقترحات.

( 5ـ  :)2منافشة النتائج
( :)1- 2- 4النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة
 .0بينت النتائج أن مستوى ممارسة تقنية التكاليف على أساس األنشطة للشركات األردنية لصناعة
االدوية البشرية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
 .5أظهــرت نتــائج المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة أن مســتوى ممارســة تقنيــة التكلفــة
المستهدفة في الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
 .3كمــا تبــين مــن خــالل التحليــل الوصــفي لتقنيــة المقارنــة المرجعيــة أن مســتوى ممارســتها مــن قبــل
الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية من وجهة نظر وحدة التحليل كان متوسطاً.
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 .4وقــد تبــين أن مســتوى جــودة التقــارير الماليــة مــن حيــث المالءمــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة
االدوية البشرية من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
 .2وأخي اًر ،بينت النتائج من خالل تحليل متغير جودة التقارير المالية من حيث الفهم فـي الشـركات
األردنيــة لصــناعة االدويــة البش ـرية مــن وجهــة نظــر وحــدة التحليــل أن مســتواه حظــى بأهميــة مرتفعــة
أيضاً.

( :)2- 2- 4نتائج أختبار فرضيات الدراسة
 .0بينــت نتــائج تحليــل فرضــية الد ارســة االولــى أن هنــاك تــأثير ذي داللــة إحصــائية لتقنيــة المقارنــة
المرجعيــة فــي تحســين جــودة التقــارير الماليــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة البش ـرية عنــد
مستوى داللة (.")  0.05
وهــذه النتيجــة تتفــق ود ارســة كيبلــة ( )5101مــن حيــث كــون أن أســلوب المقارنــة المرجعيــة
طريق ــة فعال ــة إلدخ ــال التحس ــينات ،فضـ ـالً ع ــن أن له ــا قابلي ــة ف ــي تعزي ــز األداء التراكم ــي للوح ــدة
اإلقتصادية.

 .5وجود تأثير ذي داللة إحصـائية لتقنيـة المقارنـة المرجعيـة فـي تحسـين جـودة التقـارير الماليـة مـن
حيث المالءمة في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية عند مستوى داللة (.")  0.05
وهـذه النتيجـة تتفـق ود ارسـة حمـدان ( )5100التـي بينـت بـأن هنـاك عالقـة مهمـة بـين زيـادة
التحفظ المحاسبي وتحسين جودة التقارير المالية عن طريق تحسين رأي مدقق الحسابات الخارجي.
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 .3وجود تأثير ذي داللة إحصـائية لتقنيـة المقارنـة المرجعيـة فـي تحسـين جـودة التقـارير الماليـة مـن
حيث الفهم في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية عند مستوى داللة (.")  0.05
وهذه النتيجة تتفق ودراسة الشامي ( )5119التي بينت بأن للخصـائص الثانويـة للمعلومـات
المحاسبية تأثي اًر عالياً على جودة التقارير المالية وبنسبة بلغت (.)%82

( 5ـ  :)3التوصيات المقترحات
من خالل النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بما يلي:
 .0ضـرورة توعيـة الشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة البشـرية بأهميـة تطبيـق تقنيـات المحاسـبة
اإلدارية االستراتيجية ،واالستفادة من هذه التقنيات في تحسين مستويات االداء الكلي لها.
 .5ضــرورة تــوفير البيئــة التكنولوجيــة الحديثــة إلمكانيــة ربــط تقنيــات المحاســبة اإلداريــة اإلســتراتيجية
بنظم المحاسبة المختلفة بالشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.
 .3وضــع الخطــط وبـرامج التــدريب الالزمــة الســتيعاب تقنيــات المحاســبة اإلداريــة اإلســتراتيجية التــي
توفر الرقابة وتقييم األداء من أجل المنافسة والبقاء في ظل بيئة تتصف بالتعقيد والالتأكد.
 .4ض ــرورة التح ــول عن ــد اس ــتخدام تقني ــات المحاس ــبة اإلداري ــة اإلس ــتراتيجية إل ــي األخ ــذ باألس ــباب
والعناصر الموجهه لألداء وتفعيل هذه التقنيات واختيار أفضلها.
 .2علـى القيــادات اإلداريــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة البشـرية محــل الد ارســة أن تعمــل
علـى االهتمـام باسـتخدام تقنيــات المحاسـبة اإلداريـة اإلسـتراتيجية ،وذلــك بتطبيقهـا والتـي تكفـل تــدعيم
الموقف التنافسي لها ،وبما يتالءم مع خصائص بيئة األعمال األردنية الصناعية.
 .6ض ــرورة تحقي ــق الـ ـربط والتكام ــل ب ــين تقني ــات المحاس ــبة اإلداري ــة اإلس ــتراتيجية الحديث ــة لتحقي ــق
الكفاءة والفاعلية في إدارة التكاليف في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.
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 .7القيـ ــام بـ ــءجراء د ارسـ ــات وأبحـ ــاث فـ ــي األسـ ــاليب المتطـ ــورة والـ ــنظم الحديثـ ــة للمحاسـ ــبة اإلداريـ ــة
اإلستراتيجية ومحاولة ربطها بالنظم المحاسبية عامة ،وذلك الستيعاب المتغيرات البيئية.
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قائمة المراجع

أوالً :الم ارجع العربية
ثانياً :المراجع االجنبية
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أوالً :المراجع العربية
 .1أبو حمام ،حسن عيسى .)5103( .أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية المطبقة من قبل
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ) (PEXوتأثيرها على الهيكل التمويلي لتلك الشركات .رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة :فلسطين.
 .2أبو حمام ،ماجد إسماعيل .)5119( .أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي
وجودة التقارير المالية :دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لالوراق المالية.
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة :فلسطين.
 .3أبو عواد ،محمد راجح خليل ومطر ،محمد عطيه .)5100( .أهمية استخدام منهج التكلفة
المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير الخدمات المصرفية .المجلة األردنية في إدارة األعمال7 ،
(.435 – 405 :)3

 .4أبو نصار ،محمد .)5112( .المحاسبة اإلدارية .عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع.
 .5باسيلي ،مكرم عبد المسيح .)5117( .المحاسبة اإلدارية :األصالة والمعاصرة .المكتبة
العصرية للنشر والتوزيع ،جمهورية مصر العربية
 .6بني حمدان ،خالد محمد طالل وادريس ،وائل محمد صبحي .)5119( .االستراتيجية والتخطيط
االستراتيجي :منهج معاصر .عمان ،دار اليازوري للنشر والتوزيع.
 .7حماد ،طارق عبدالعال .)5113( .دور معلومات المحاسبة اإلدارية في بناء االستراتيجية
المتوازنة للشركة .مجلة الفكر المحاسبي.038 – 60 :)5( ،

 .8حمادة ،رشا .)5103( ،قياس أثر اإلفصاح االختياري في جودة التقارير المالية :دراسة
ميدانية في بورصة عمان .المجلة األردنية في إدارة األعمال.698 – 674 :)4( 01 ،
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 .9حمدان ،عالم محمد موسى .)5100( .أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية:
دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية .العلوم اإلدارية402 :)5( 38 ،
– .433

 .11خليل ،محمد .)5113( .دور المحاسب اإلداري في إطار حوكمة الشركات .مجلة الدراسات
والبحوث التجارية.5 ،

 .11الداعور ،جبر .)5114( .اإلتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف .جامعة االزهر ،غزة:
فلسطين.
 .12درغام ،ماهر .)5117( .مدى توفر مقومات تطبيق نظام التكاليف المبني على االنشطة ABC

في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة :دراسة ميدانية .مجلة الجامعة اإلسالمية :سلسلة العلوم
اإلنسانية.752 – 679 :)5( 8 .

 .13الرماحي ،نواف محمد عباس .)5119( .المحاسبة االدارية .عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
 .14زعرب ،حمدي .)5100( .مدى إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في الشركات
الصناعية في قطاع غزة :دراسة ميدانية .مجلة جامعة النجاح لألبحاث :العلوم اإلنسانية52 .
(.5718 – 5677 :)01

 .15سامي ،مجدي محمد .)5119( .دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة
القوائم المالية المنشورة في بيئة األعمال المصرية .مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية0 :)5( 46 ،
.45-

 .16السجاعي ،محمود محمود .)5117( .محاسبة التكاليف في المنظمات الصحية .المكتبة
العصرية ،مصر.
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 .17سلمان ،عالء جاسم وعلوان ،مازن كامل .)5102( .دور تحديد تكاليف الجودة على أساس
االنشطة في تحسين جودة المنتجات بالتطبيق في شركة مصافي الوسط .مجلة كلية الرافدين
الجامعة للعلوم.008 – 79 :)32( ،

 .18الشامي ،أكرم يحيى علي .)5119( .أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة
التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية .رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الشرق األوسط ،عمان :األردن.
 .19عبد الرحمن ،عبد الرحمن سليم .)5118( .دور أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في
تطوير محاسبة المسئولية في الشركات الصناعية المصرية .رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة اليمنية ،اليمن.
 .21عبــود ،سالم محمد .)5118( .ادارة الكلفة في النشاط المصرفي .الطبعة األولى ،العراق ،دار
المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع.
 .21العشماوي ،محمد عبد الفتاح .)5100( .محاسبة التكاليف :منظورين التقليدي والحديث.
الطبعة األولى ،عمان ،االردن ،دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع.
 .22العفيري ،فؤاد احمد محمد .)5101( .مدخل متكامل إلدارة التكاليف في ظل المنافسة في
الشركات الصناعية .مؤتمر سبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية ،كلية التجارة،
جامعة الملك سعود.
 .23العيهار ،فلة .)5112( .دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية .و ازرة التربية والتعليم العالي
والبحث العلمي ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بالخروبة ،جامعة الحزائر.
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 .24فوده ،شوقي السيد .)5117( .إطار مقترح للتكامل بين أسلوب التكلفة المستهدفة والتحليل
االستراتيجي للتكلفة بهدف تخفيض تكاليف األنشطة من خالل مفهوم سلسلة القيمة :دراسة تظرية.
مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية.532 – 519 :)0( 44 ،
 .25الكاشف ،محمود .)5111( .التأصيل النظري ومتطلبات التطبيق العملي للتكلفة المستهدفة
كمدخل إلدارة الربحية .مجلة الفكر المحاسبي.)0( 4 ،
 .26كاظم ،حاتم كريم .)5116( .دور المقارنة المرجعية على أساس األنشطة في تقويم كفاية أداء
وحدات الخدمات الصحية :دراسة نظرية وتطبيقية لعينة من المستشفيات .مجلة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية الجامعة.41 – 55 :)0( 51،

 .27الكببجي ،مجدي وائل .)5104( .مدى تطبيق التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة كمدخل
لتخفيض التكاليف في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية .دراسات :العلوم اإلدارية،
.091 – 071 :)5( 40
 .28كيبلة ،سارة عصام حسن .)5101( .تقويم فاعلية األداء في الوحدات الخدمية باستعمال تقنية
المقارنة المرجعية بالتطبيق على عينة من الفنادق العراقية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
بغداد :العراق.
 .29النعيمي ،صباح عبد الوهاب .)5117( .تقنيات إدارة الكلفة االستراتيجية ودورها في تنفيذ
وتقويم اإلستراتيجيات الوظيفية في بيئة األعمال المعاصرة :دراسة تطبيقية في الشركة العامة
لصناعة الزيوت النباتية .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد :العراق.
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الملحق رقم ( :)1أسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة)
التخصص

مكان العمل

الرقم

اللقب العلمي واالسم

0

أ.د .اسماعيل التكريتي

محاسبة

جامعة عمان األهلية

5

د .اسامة سميح

محاسبة

جامعة الزيتونة األردنية

3

د.علي الاليذ

محاسبة

جامعة الشرق األوسط

4

د .نجيب مسعود

محاسبة

جامعة الشرق األوسط

2

د .ثائر فيصل الشاهر

إحصاء

جامعة عمان األهلية

6

د .أحمد علي صالح

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

7

د .عبداهلل أبو سلمى

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط
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الملحق رقم ( :)5أداة الدراسة (االستبانة) بشكلها النهائي
السيد  /ة الفاضل  /ة  .....................................تحية طيبة

يهدف الباحث القيام بدراسة بعنوان "أثر تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحسين

جودة التقارير المالية :دراسة ميدانية على الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية" .حيث
تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى دراسة أثر تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في
تحسين جودة التقارير المالية للشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية.

نحن نثق بآرائكم وستكون هذه اآلراء موضع اعتزاز وتقدير

الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة
( )0

المؤهل العلمي

( )5

عدد سنوات الخبرة

بكالوريوس



دبلوم عال



ماجستير



دكتوراه



 2سنوات فأقل



من  01 – 6سنوات



من  02 – 00سنة



 06سنة فأكثر



( )3

المنصب الوظيفي

( )4

عدد الدورات التدريبية في مجال المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية

مدير مالي



محاسب



وال دورة



دورة واحدة



دورتان



ثالث دورات



أكثر من ثالث دورات
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الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات تقنيات المحاسبة اإلدارية

االستراتيجية
ت

الفقرة

بدائل اإلجابة
أوافق
بشدة

أوافق

أوافق إلى
حد ما

ال أوافق

ال أوافق على
اإلطالق

تقنية التكاليف على أساس األنشطة :إحدى تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية الذي يهتم بتحليل أنشطة الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية واعتبار تكلفة منتجاتها هي تكلفة تلك
األنشطة التي تضيف قيمة لمنتجاتها ،بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية
1

تفصل الشركة بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة

2

تحصر الشركة األنشطة التي يحتاجها كل منتج

3

تقوم الشركة بتقدير التكلفة الالزمة لكل نشاط

4

لدى الشركة القدرة على تحديد التكلفة غير المستغلة من األنشطة

5

تصنف الشركة األنشطة إلى أنشطة تضيف قيمة للمنتج وأنشطة ال تضيف قيمة للمنتج

6

تخصص الشركة التكاليف غير المباشرة على األنشطة

7

تحدد الشركة التكلفة غير المستغلة من األنشطة

8

تملك الشركة دليل خاص بمراكز التكلفة المستغلة من قبل مراكز اإلنتاج

تقنية التكلفة المستهدفة :إحدى تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية التي تعمل على خفض تكاليف المنتجات في الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية خالل دورة حياتها
9

لدى الشركة معرفة باستخدام تقنية التكلفة المستهدفة

11

يوجد في الشركة قسم متخصص الدارة التكاليف المستهدفة

11

تسعير منتجات الشركة بموجب منهج التكلفة المستهدفة يوفر خاصية المرونة في
تطبيق سياسة تسعير المنتجات

12

تبني تقنية التكلفة المستهدفة في تسعير منتجات الشركة يساهم في تحسين نوعية
المنتجات

13

تحدد الشركة السعر الذي يمكن أن يباع به المنتج بطرح السعر من الربح المستهدف

14

تعمد الشركة في تحديد تكلفة منتجاتها المستهدفة عن طريق طرح الربح المستهدف من
السعر المستهدف للزبون

15

تهتم الشركة بمتابعة وفحص أنشطة العمليات اإلنتاجية للتأكد من أن التصنيع يتم بأعلى
كفاءة ممكنة

16

تركز الشركة على تصميم المنتج بالشكل الذي يمكن إنتاجه دون أن يتجاوز التكلفة
المسموح بها

تقنية المقارنة المرجعية :إحدى تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية والتي تعبر عن تكلفة الوحدة الواحدة من منتجات الشركات األردنية لصناعة االدوية البشرية التي تتحملها في عملية
التصنيع بالتوافق مع التكلفة المخطط لها والتي تحقق لها الربح المستهدف من بيع الوحدة الواحدة
تعتمد إدارة الشركة أساليب متعددة في الحصول على المعلومات لتخطيط وتقديم
17
منتجاتها
18

تقوم إدارة الشركة بتقييم أداء كافة األقسام العاملة بها

19

تعتمد اإلدارة في الشركة على األساليب اإلحصائية لقياس مستويات االداء

21

تعتمد إدارة الشركة على المؤشرات المالية وغير المالية لقياس نتائج االداء وفقا ً
للمعايير الموضوعة

21

تهتم إدارة الشركة بعملية التعلم المتعلقة بكيفية توليد قيمة مضافة للشركة وزبائنها

22

تسعى الشركة للحصول على المعلومات بفعالية وتستخدمها في اتخاذ القرارات

23

تطور الشركة سيناريوهات مستقبلية مبنية على معلومات من البيئة الخارجية والداخلية

24

تساهم أساليب القياس المعتمدة في الشركة بتحسين األداء الكلي
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الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات جودة
التقارير المالية

بدائل اإلجابة
الفقرة

ت
المالءمة
25

تساهم تقنيةالتكاليف على اساس االنشطة في ان تكون التقارير المالية تتصف
بالمالءمة من حيث بناء التوقعات بشأن مستقبل الشركة .
تقارير شركتنا باالستناد على تقنية التكلفة المستهدفة تتوافق مع متطلبات
عملها من حيث احتوائها على معلومات مالية وغير مالية
ان للمقارنة المرجعية اثر في ان تتظمن التقارير المالية للشركة مؤشرات
لقياس القيمة العادلة

28

ان التقارير المعدة من قبل شركتنا تكون تنائجها حقيقية العمالها في سوق
العمل باالعتماد على تقنيات المحاسبة االدارية

26
27

القابلية للفهم
29

بأعتماد تقنية التكاليف على اساس االنشطة سيجعل تقارير شركتنا بأنها تكون
منظمة
بأعتماد تقنية التكلفة المستهدفة ستتسم ميزانية شركتنا وقوائم دخلها
بالوضوح

31

ان تقنية المقارنة المرجعية ستجعل تقارير شركتنا متظمنة لمجموعة من
الرسوم البيانية والجداول

32

ان اعتماد تقنيات المحاسبة االدارية االستراتجية سيجعل عرض تقارير
شركتنا والمصطالحات المستخدمة سهلة الفهم

31

أوافق بشدة

أوافق

أوافق إلى
حد ما

ال أوافق

ال أوافق
على

اإلطالق
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 نتائج التحليل اإلحصائي إلختبار فرضيات الدراسة:)3( الملحق رقم
الفرضية الرئيسة األولى
 "ال يوجـ ــد أثـ ــر ذو داللـ ــة إحصـ ــائية لتقنيـ ــات المحاسـ ــبة اإلداريـ ــة االسـ ــتراتيجية (تقنيـ ــة:HO1

 تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة، تقنية التكلفة المستهدفة،التكاليف على أساس األنشطة
  ( التقــارير الماليــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة البشـرية عنــد مســتوى داللــة

.")0.05
Model Summary
Model

R

1

R Square

.698a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

.488

Estimate

.476

.36595

a. Predictors: (Constant), Suma3, Suma1, Suma2

ANOVAa
Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

16.946

3

5.649

Residual

17.811

133

.134

Total

34.757

136

F

Sig.

42.181

.000b

a. Dependent Variable: SumB

b. Predictors: (Constant), Suma3, Suma1, Suma2

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients
B

1

Std. Error

(Constant)

.882

.283

Suma1

.117

.084

Suma2

.176

Suma3

.487

a. Dependent Variable: SumB

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta
3.120

.002

.109

1.395

.165

.097

.171

1.808

.073

.088

.498

5.561

.000
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الفرضية الرئيسة الثانية
 "ال يوجـ ــد أثـ ــر ذو داللـ ــة إحصـ ــائية لتقنيـ ــات المحاسـ ــبة اإلداريـ ــة االسـ ــتراتيجية (تقنيـ ــة:HO2

 تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة، تقنية التكلفة المستهدفة،التكاليف على أساس األنشطة
التقـ ـارير المالي ــة م ــن حي ــث المالءم ــة ف ــي الش ــركات األردني ــة لص ــناعة األدوي ــة البشـ ـرية عن ــد

.")  0.05( مستوى داللة
Model Summary
Model

R

1

R Square

.633

Adjusted R
Square

.401

a

Std. Error of the
Estimate

.387

.41287

a. Predictors: (Constant), Suma3, Suma1, Suma2

ANOVAa
Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

15.164

3

5.055

Residual

22.671

133

.170

Total

37.835

136

F

Sig.

29.652

.000b

a. Dependent Variable: Sumb1
b. Predictors: (Constant), Suma3, Suma1, Suma2

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients
B

1

Std. Error

(Constant)

.942

.319

Suma1

.175

.094

Suma2

.155

Suma3

.427

a. Dependent Variable: Sumb1

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta
2.953

.004

.157

1.855

.066

.110

.144

1.413

.160

.099

.418

4.323

.000
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الفرضية الرئيسة الثالثة
 "ال يوجـ ــد أثـ ــر ذو داللـ ــة إحصـ ــائية لتقنيـ ــات المحاسـ ــبة اإلداريـ ــة االسـ ــتراتيجية (تقنيـ ــة:HO3

 تقنية المقارنة المرجعية) في تحسين جـودة، تقنية التكلفة المستهدفة،التكاليف على أساس األنشطة
التقــارير الماليــة مــن حيــث القابليــة للفهــم فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة البشـرية عنــد

.")  0.05( مستوى داللة

Model Summary
Model

R

1

R Square

.597a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

.356

Estimate

.341

.50858

a. Predictors: (Constant), Suma3, Suma1, Suma2

ANOVAa
Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

19.015

3

6.338

Residual

34.400

133

.259

Total

53.415

136

F

Sig.

24.505

.000b

a. Dependent Variable: Sumb2
b. Predictors: (Constant), Suma3, Suma1, Suma2

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients
B

1

Std. Error

(Constant)

.822

.393

Suma1

.058

.116

Suma2

.196

Suma3

.547

a. Dependent Variable: Sumb2

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta
2.093

.038

.044

.501

.617

.135

.154

1.455

.148

.122

.451

4.493

.000

-102Result (Default model)

Minimum was achieved
Chi-square = .257

Degrees of freedom = 1
Probability level = .612
Model Fit Summary
CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

14

.257

1

.612

.257

Saturated model

15

.000

0

5

295.809

10

.000

29.581

Independence model
RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.002

.991

.989

.067

Saturated model

.000

1.000

Independence model

.122

.456

.184

.304

Baseline Comparisons

Model
Default model
Saturated model
Independence model

NFI

RFI

IFI

TLI

Delta1

rho1

Delta2

rho2

.999

.991

1.003

1.026

1.000
.000

1.000
.000

.000

CFI
.999
1.000

.000

.000

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.000

.000

.181

.668

Independence model

.458

.414

.504

.000

Correlations: (Group number 1 - Default model)

-103Estimate
Suma1 <--> Suma2

.135

Suma1 <--> Suma3

.179

Suma2 <--> Suma3

.126

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Estimate
Sumb1 <--- Suma1

.146

Sumb1 <--- Suma2

.149

Sumb2 <--- Suma2

.174

Sumb1 <--- Suma3

.421

Sumb2 <--- Suma3

.460

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

Estimate
Suma3

.000

Suma2

.000

Suma1

.000

Sumb2

.355

Sumb1

.400

