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  شكر وتقدير

ــّي مــن أحمــد اهللا واشــكره تعــالى  ــم والمعرفــةفتوفيــق فضــل و علــى مــا أنعــم بــه عل  منحنــي العل

لــدكتور لألســتاذ ا التقــديرو بجزيــل الشــكر ويســرني أن أتقــدم  إتمــام هــذا الجهــد المتواضــع،علــى والقــدرة 

  .على هذه الرسالة بقبول اإلشراف ينمشكور  امر تك نيوالدكتور إبراهيم بظاظو الذ رعبد الناص

فـي  ويسرني أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لكافة األساتذة الكرام أعضـاء الهيئـة التدريسـية

واإلداريـين فيهـا، وكـذلك لألسـاتذة الكـرام أعضـاء لجنـة المناقشـة المـوقرة ممثلـة  الشرق األوسطجامعة 

  .على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة  الدكتورو    بالدكتور

المســـاندة، وخاصـــة  أوهـــذا الجهـــد ســـواء بالتشـــجيع  إنجـــازكمـــا واشـــكر كـــل مـــن ســـاهم فـــي 

 ات عـن تقـديرها، فـال يسـعني إال أنه من تعاون وتسهيالت تعجز الكلمـعينة الدراسة لما أبدو الزمالء 

  .أهداف البحث العلميفي خدمة  التوفيق لهم عز وجل أسأل اهللا
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  باللغة العربية الملخص

  أثر تطوير األنظمة المحاسبية على األداء المالي في المنشآت الفندقية

  )دراسة ميدانية على سلسلة فنادق فئة الخمس نجوم في األردن(

  حمدان  نعيسى عبد الرحمحسام  : إعداد

  إشراف

  المشرف المساعد الدكتور اذ الدكتورالمشرف الرئيسي األست

  إبراهيم بظاظو إبراهيم نور  رعبد الناص

  

معرفة دور وأهميـة تطـوير أنظمـة المعلومـات المحاسـبية فـي تحسـين هدفت هذه الدراسة إلى 

لتحقيــق هــدف الدراســة واختبــار الفرضــيات فــان الباحــث تعامــل و . األداء المــالي فــي المنشــآت الفندقيــة

جميــع مــن مجتمــع الدراســة البيانــات همــا البيانــات الثانويــة والبيانــات األوليــة، وتكــون  مــع نــوعين مــن

عينـــة الدراســـة فـــتم أمـــا  ،فنـــدقا  12 والبـــالغ عـــددهاالمنشـــآت الفندقيـــة فئـــة الخمـــس نجـــوم فـــي األردن 

  .مستجيباً ) 95(وتكونت من  المنشآتتلك في  المديرين الماليين والمحاسبيناختيارها من 

ـــائج أبرزهـــاوتوصـــلت  ـــة إحصـــائية  :الدراســـة إلـــى عـــدد مـــن النت لتطـــوير وجـــود أثـــر ذي دالل

تطـــــوير األنظمـــــة  كمـــــا تبـــــين أن .األنظمـــــة المحاســـــبية علـــــى األداء المـــــالي فـــــي المنشـــــآت الفندقيـــــة

يسـاعد فـي عمليـة التطـوير والتغييـر و  يساهم في تطوير مستوى األداء اإلداري في المنشـأة المحاسبية

، كــذلك تبــين أن فــي إكســاب العــاملين مهــارات جديــدة فــي العمــل لتحســين األداءو  ةفــي أعمــال المنشــأ

 أداءعلـى رفـع كفـاءة سـاهم يو  يسهم في مكافآت األشخاص وزيادة رواتبهمتطوير األنظمة المحاسبية 

ي تحسـين أيضا فـيساهم ، و في المنشأة يساعد في تسهيل عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجيةو  المنشأة

  .والتي تتم في المنشأة) تخطيط، تنظيم، قيادة، رقابة(العملية اإلدارية  فاعلية
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Abstract 

The Impact of Accounting Systems Development on 

the Performance Financial of Hotel Facilities 

(A Field Study on a Series of Five-Star Hotels in 

Jordan) 
 

Prepared by: Hosam Hamdan 

 

Supervised by:Dr.Prof: Abdul Nasser Noor & Dr. Ibrahim Bathatho 

 

This study aimed to identifies the impact of accounting systems 

development on the performance financial of hotel facilities. To achieve the 

objective of the study and testing of hypotheses , the researcher dealing 

with two types of data are of secondary data and primary data , the study 

population consisted of all hotel facilities five-star Jordan 's 12 hotels , 

while the study sample selected from financial managers and accountants 

in those facilities and consisted of ( 95 ) responsive . 

The study found a number of results , notably: the presence of a 

statistically significant effect for the development of accounting systems on 

the financial performance of the hotel facilities . As it turns out that the 

development of accounting systems contribute to the development of 

performance management in the enterprise and helps in the process of 

development and change in the work of established and in give workers 

new skills to work to improve performance , as well as showing that the 

development of accounting systems contribute to the rewards of people and 

increase their salaries and contribute to raise the efficiency of the 

performance of the enterprise and help facilitate the process of strategic 



 ن 
 

decision-making at the facility, and also contributes to improve the 

effectiveness of the management process (planning, organization, 

leadership , control ) which is made at the facility. 

In light of these findings the study recommends emphasizing the 

importance of the senior management in the property sufficient to grant 

autonomy to exercise control over the development of accounting systems . 

And the need for senior management in the property direct supervision on 

the development of accounting systems to determine the extent of 

compliance. 
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  الفصل األول

  ة للدراسةعاممقدمة 

    تمهيد 1-1

 ،األخــــرىاإلطــــراف و طلبــــات الالزمــــة إلمــــداد اإلدارة النظــــام المحاســــبي الجيــــد مــــن المت ديعــــ

ولقـد كـان ، بالبيانات والمعلومات المطلوبة لتحليل األعمال واتخاذ القرارات باعتباره نظاما للمعلومـات

  الماليالماضي مجرد أداة لبيان طبيعة العمليات ذات الطابع  فيالنظام المحاسبي 

ليــات دفتريــا وفقــا للقواعــد المحاســبية المتعــارف العم هــذهوتســجيل  المؤسســات،مارســها تالتــي 

  .عليها

م لجـاء العـار من أهم األنشطة االقتصادية المتطـورة فـى جميـع أ  يعتبر النشاط الفندقى اليومو 

باعتبــارة أحــد مظــاهر التقــدم ألى بلــد إلــى أن أصــبح يطلــق   وقــد اهتمــت معظــم الــدول بهــذا النشــاط

هرت منشات فندقية ضخمة تنتشـر فروعهـا فـى جميـع أنحـاء وظ" الصناعة الفندقية " علية اصطالح 

 .العالم وتتجاور رؤوس أموالها المليارات

هــا ومــدى تفهمهــا لطبيعــة التنظــيم اإلدارى تالمنشــأت الفندقيــة علــى نجــاح إدار  ويتوقــف نجــاء

وكــذلك علــى مــدى دقــة النظــام المحاســبى المســتخدم ومــدى االســتفادة  ،وعلــى كفــاءة العنصــر البشــرى

  .البيانات التى يوفرها ذلك النظام من 

لذلك يلعب النظام المحاسبى فى القطاع الفندقى دورا هاما فى نجاح العمل الفندقى حيث 

إنه يوفر سبل الحماية لموجودات وأصول الفندق من خالل أساليب الضبط الداخلي والرقابة الدقيقة 

باتباع نظم التقارير والسجالت المالية  الفعالة على جميع نواحى األنشطة السائدة فى الفندق وذلك
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والمحاسبية والتى تمكن فى نفس الوقت من قياس نتيجة نشاط الفندق من ربح أو خسارة وتحديد 

  .المركز المالى الحقيقة للفندق فى تاريخ معين 

وقسم الحسابات بالفنادق هو الجهة المسؤولة عن الرقابة على جميع التعـامالت الماليـة التـى 

واالحتفـاظ بـدفاتر وسـجالت عـن الوضـع المـالى وتقـديم  ،داخل إدارات وأقسام الفنـدق المختلفـةتحدث 

التقــارير والمعلومــات المحاســبية المالئمــة التــى تســاعد اإلدارة فــى اتخــاذ القــرارات المناســبة والتخطــيط 

صـــحيحية للمســـتقبل وتمنكهـــا مـــن الرقابـــة علـــى االنشـــطة المختلفـــة فـــى الفنـــدق واتخـــاذ اإلجـــراءات الت

  .الالزمة للوصول إلى أعلى معدل ربحية للفندق 

ونظرا لطبيعة النشاط الفندقى وخصائصـه فإنــه تجـب مراعـاة بعـض االعتبـارات عنـد تصـميم 

فيجــب أن يكــون النظــام المحاســبى  ،المحاســبى فــى الفنــادق مثــل المرونــة والمالءمـــة وغيرهـــا النظــام

ص النشــــاط الفنــــدقى ويكــــون قــــادرا علــــى تقــــديم كافــــة الفنــــدقى متوافقــــا ومتالئمــــا مــــع طبيعــــة وخصــــائ

والبد أن يكون النظام المحاسبى الفنـدقى  ،المعلومات والبيانات إلدارة الفندقية التخاذ القرارات السليمة

د أن يرتكــــز النظــــام التــــى تحــــدث فــــى حجــــم النشــــاط، وال بــــمرنــــا حتــــى يســــتطيع اســــتيعاب التغيــــرات 

 .من أهمها مجموعة التقارير المالية واالحصائيةالمحاسبى على مجموعة من المقومات 

ونظــرا ألن طبيعــة النشــاط الفنــدقى يشــتمل علــى نشــاط رئيســى هــو تــأجير الغــرف إلــى جانــب 

نشاطات أخرى مثل تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات وغيرها من االنشـطة التـى تتفـاوت مـن فنـدق 

  .اطه إن كان دائما أو موسمياآلخر طبقا لحجم الفندق وطبقات عمالئة ونزالئة ونش

لــذلك فــإن النظــام المحاســبى المالئــم لطبيعــة النشــاط الفنــدقى هــو الــذى يصــمم علــى أســاس 

محاسبة المنشات ذات االقسام والتى يقصد بها تقسيم المنشاءة إلى عدة أقسـام بحيـث يخصـص قسـم 

نـــه شخصــية معنـــوية مســتقل لكــل ناحيــة مــن نــواحى النشــاط والنظــر إلــى كــل قســم مــن االقســام علــى أ

لكــل قســم مــن أقســام الفنــدق علــى ) قائمــة إيــرادات ومصــروفات( مســتقلة ، فيــتم إعــداد حســاب نتيجــة 
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ووفقــا للنظــام المحاســبى الفنــدقى ) الــخ .. قســم الغــرف ، قســم الطعــام والشــراب، قســم الهــاتف، (حــدة 

بالنسبة للفنـدق ، ثـم   Profit Centre يمثل كل قسم من األقسام االنتاجية سالفة الذكر مركزا ربحيا

بعد ذلك يتم إعداد قائمة دخـل عامـة للفنـدق تتضـمن إيـرادات ومصـروفات كـل األقسـام اإلنتاجيـة فـى 

  .الفندق

وتعـــد العتبـــه االولـــى ,تعـــد المنشـــآت الفندقيـــه مـــن الركـــائز االساســـيه فـــي صـــناعة الســـياحه و 

ت التــي تقــدمها تلــك الفنــادق قبــل حيــث يقــوم الســائح بحجــز الفنــدق ومعرفــة الخــدما,لوصــول الســائح 

  .وصوله وذلك من خالل االنترنت

ولطالما سعت االدارات في مختلف الشـركات الـى تطـوير برامجهـا وانظمتهـا المحاسـبيه التـي 

وفــي المقابــل ســعت شــركات البرمجــه اليجــاد تلــك البــرامج التــي  ،تمكنهــا مــن ادارة منشــآتها المختلفــه

ويمكــن مــن خــالل تلــك البــرامج مواكبــة التطــور المتزايــد يوميــا ,نــب تناســب االدارات فــي مختلــف الجوا

حيـث اصـبح الحجـز والمحاسـبه عبـر االنترنـت ,في مختلف جوانب الحياه وخصوصـا المحاسـبيه منهـا

ممكنا من خـالل بطاقـات الفيـزا وغيرهـا مـن طـرق التحصـيل  على االنترنت  ومواقع المنشآت الفندقيه

  .المالي عبر االنترنت 

الي جـــاءت هـــذه الدراســـه لقيـــاس مـــدى اســـتجابة االداء المـــالي للمنشـــآت الفندقيـــه لتلـــك وبالتـــ

ومعرفـــة اثـــر تطويرتلـــك االنظمـــه علـــى االداء ,التطـــورات التـــي حـــدثت وتحـــدث لالنظمـــه المحاســـبيه 

وركــزت هــذه الدراســه علــى المنشــآت الفندقيــه فئــة الخمــس نجــوم فــي االردن  ،المــالي لتلــك المنشــآت

   .تها االكثر اهتماما بتطوير انظمتها المحاسبيهحيث تعد ادارا

أثـــر تطـــوير االنظمـــه المحاســـبية علـــى األداء  تنـــاولتهـــذه الدراســـة فـــإن  ى مـــا تقـــدمعلـــ وبنـــاءً 

فـي  حيـث سـيقوم الباحـث باسـتطالع آراء المـديرين المـاليين والمحاسـبينالمالي في المنشآت الفندقية، 
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أثـــر تطـــوير االنظمـــه المحاســـبية علـــى األداء  ردن حـــولفئـــة الخمـــس نجـــوم فـــي األ المنشـــآت الفندقيـــة

  .المالي

  مشكلة الدراسة 1-2

هــو جــزء ال يتجــزأ مــن االقتصــاد الكلــي لــألردن وأنــه ٌيَعــّد  األردنبمــا أن قطــاع الفنــادق فــي 

وحدات اقتصادية متكاملة، يوجد به جميـع األقسـام الماليـة واإلداريـة مثـل أيـة وحـدة اقتصـادية أخـرى، 

شخصــية مكاســب  تحقيــقإلــى هــدف ت تعــرض إلــى عمليــات التالعــب وممارســات محاســبيةفإنــه قــد ي

ممـــا دفـــع  ،وهـــذا االمـــر يـــؤدي فـــي المقابـــل بالتـــأثير ســـلبا علـــى االداء المـــالي  لتلـــك المنشـــآت معينـــة

تحقيـق وٕاضـفاء الثقـة فـي   ودور تطويرهـا اسـبيه حتطـوير االنظمـه الم أثـرالتعـرف علـى إلى الباحث 

بهــذا ألطــراف المهتمــة لموثوقيــة فــي المعلومــات الــواردة بالتقــارير الماليــة التــي تحتاجهــا اوالمصــداقية وا

   .القطاع

وقـدرتها فـي ضـبط  الحديثـة المحاسـبيةق من مدى تطبيـق االنظمـه التحقالبد من كان ذلك ول

  .تلك الممارساتورقابة 

في  المالي  اءاألدعلى  المحاسبيةتطوير االنظمه  أثرمعرفة تكمن مشكلة الدراسة في 

وحيث ان .المنشآتمن وجهة نظر المدراء الماليين والمحاسبين في هذه ، وذلك المنشآت الفندقية

تطوير االنظمه المحاسبيه مرتبط بالتقدم العلمي والتكنولوجي المستمر فان تطوير االنظمه 

 بشكل دوري المحاسبيه للفنادق وتدريب مدراءها وموظفيها على تطبيق واستعمال تلك االنظمه

يؤدي الى تكاليف اضافيه على تلك الفنادق مما سيؤثر سلبا على اداءها المالي اذا لم يتم االستفاده 

بالشكل المناسب من تلك التطورات على االنظمه المحاسبيه،لذلك جاءت هذه الدراسه لقياس مدى 

  .بتطوير انظمتها المحاسبيه  لتلك الفنادق  داء الماليتؤثر اال
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أن فهم وادراك االدارات في المنشآت الفندقيه وسعيها في تطبيق االنظمه المحاسبيه           

الحديثه وتطويرها بشكل مستمر يؤثر بشكل مباشر على االداء المالي لها ،لذلك جاءت هذه الدراسه 

ة لقياس مدى ذلك االرتباط  بين فهم وادراك تلك االدارات من جهه واالداء المالي لمنشآتها من جه

  .خرى أ

علـى  المحاسـبيةتطوير االنظمـه  أثر وبالتالي فإن الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على

دراسـة ميدانيـة علـى سلسـلة فنـادق فئـة الخمـس ، وذلك مـن خـالل في المنشآت الفندقية المالي  األداء

 هـل :تـيالتساؤل األويمكن تحقيق الغرض من هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن . األردننجوم في 

ذو داللـــه إحصـــائية لتطـــوير األنظمـــة المحاســـبية علـــى األداء المـــالي فـــي المنشـــآت  أثـــريوجـــد 

  :التالية تساؤالتوتتفرع منها ال. الفندقية

للفهـم واإلدراك المتـوافر ) α≥ 0.05( معنويـةعنـد مسـتوى  إحصـائيةداللـه  ذو أثـريوجد هل  -1

  .داء المالي في المنشآت الفندقيةعلى األ لتطوير االنظمه المحاسبيهلدى متخذ القرار 

 تالقــرارالعمليــة اتخــاذ ) α≥ 0.05( معنويــةعنــد مســتوى  إحصــائيةداللــه  ذو أثــريوجــد هــل  -2

علـــى األداء المـــالي فـــي المنشـــآت  لتطـــوير االنظمـــه المحاســـبيه المتـــوافر لـــدى متخـــذ القـــرار

  .الفندقية

ـــد مســـتوى  إحصـــائيةداللـــه  ذو أثـــر يوجـــد هـــل -3 ـــةعن ـــةلمعـــايير ل) α≥ 0.05( معنوي  المرجعي

  .على األداء المالي في المنشآت الفندقية لتطوير االنظمه المحاسبيه المتكاملة

 واألســــاليبللطــــرق ) α≥ 0.05( معنويــــةعنــــد مســــتوى  إحصــــائيةداللــــه  ذو أثــــريوجــــد هــــل  -4

 .على األداء المالي في المنشآت الفندقية لتطوير االنظمه المحاسبيه
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  أهداف الدراسة 1-3

  :الدراسة إلى ما يليتهدف هذه 

  .فئة الخمس نجومة في المنشآت الفندقي المحاسبية نظمةالأتطوير  وأهميةمعرفة دور  -1

رف على االنظمه المحاسبيه المستخدمه في المنشآت الفندقيه وطـرق محاسـبة االقسـام فـي التع -2

  .الفنادق

ــــة فــــإلقــــاء الضــــوء  -3 ي أنظمــــة علــــى مــــدى تقيــــد المنشــــآت الفندقيــــة بتطبيــــق االتجاهــــات الحديث

  .المعلومات المحاسبية

الحديثـــه  ، نظمـــة  المحاســـبية الاألداء المـــالي للمنشـــآت الفندقيـــة بتطبيـــق أ أثرفحـــص مـــدى تـــ -4

  .ألمر الذي قد يؤدي إلى زيادة االهتمام بتطبيق هذه النظما

، لمــا لــذلك مــن انعكاســات نظمــة المحاســبيةالأتقيــيم أداء المنشــآت الفندقيــة فــي ضــوء تطــوير  -5

فـي األداء  أثـرلى االطراف المهتمه بالنظام من جهة، وما لتطبيق تلـك االنظمـة مـن ايجابيه ع

المــالي للمنشــآت الفندقيــة مــن جهــة أخــرى، األمــر الــذي يعــزز القيمــه الســوقية لتلــك المنشــآت 

  .تي تعنى بقياس وتقييم االداء المالي لتلك المنشآتوذلك من خالل دراسة أهم المتغيرات ال

عـن غيرهـا مــن نشــآت الفندقيـه ومـا يميزهــا ماالنظمــه المحاسـبيه فـي ال التعـرف علـى خصـائص -6

  .االنظمه

  أهمية الدراسة 1-4

تطويرهـا علـى األداء  أثـرنظمـة المحاسـبية و الأسـتبحث فـي  مـن أنهـاتنبع أهمية هذه الدراسـة 

حيــث تحسـين األداء المـالي؛ علـى متوقعـة  مـن آثـارالتطـوير  اومـا لهـذالمـالي فـي المنشـآت الفندقيـة، 

ــًا و  االســتثمارقطــاع  يعتبــر  تســاهم فــي التــي اإلســتراتيجيةمــن القطاعــات فــي المنشــآت الفندقيــة حيوي
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لهــذا  اهتمامــالــم يكــن هنــاك الــوفير مــن الدراســات التــي أولــت  حيــثبنيــة االقتصــاد الــوطني، و  ليتشــك

  .تطوير تلك األنظمة على األداء المالي أثر تبحث فيلالدراسة  ؛ فجاءت هذهالقطاع

ــــاول الموضــــوع و  المــــديرين المــــاليين مــــن وجهــــة نظــــر تنبــــع أهميــــة هــــذه الدراســــة كونهــــا تتن

حيــث أنهــا ٌتمكــن مــن معرفــة نقــاط  ،فئــة الخمــس نجــوم فــي األردن المنشــآت الفندقيــةفــي  والمحاســبين

، باإلضـــافة إلـــى األنظمـــةممـــا يترتـــب عليـــه تطـــوير هـــذه ، نظمـــة المحاســـبيةالأالضـــعف والقـــوة فـــي 

فــي  وبالتــالي مســاعدة صــانعي القــرار، قعــة فــي الوصــول لنتــائج ذات داللــة حــول ذلــكمســاهمتها المتو 

فــي التعامــل مــع هــذا الموضــوع والتــي يمكــن لهــا أن  فئــة الخمــس نجــوم فــي األردن المنشــآت الفندقيــة

  .تستفيد من نتائج هذه الدراسة

  رضيات الدراسةف 1-5

  :اآلتيةعدمية ال الفرضيةتستند هذه الدراسة على 

HO1:  لتطـــوير األنظمـــة المحاســـبية علـــى األداء المـــالي فـــي  داللـــه إحصـــائية ذو أثـــرال يوجـــد

  :التاليةوتتفرع منها الفرضيات . المنشآت الفندقية

HO1A:  معنوية عند مستوى إحصائيةدالله  ذو أثرال يوجد )α≥ 0.05(  المتـوافر  واإلدراكللفهـم

  .داء المالي في المنشآت الفندقيةاألعلى  لتطوير االنظمه المحاسبيهلدى متخذ القرار 

HO1B:  معنويـةعنــد مسـتوى  إحصـائيةداللــه  ذو أثـرال يوجـد )α≥ 0.05 ( تالقــرارالعمليــة اتخـاذ 

  .األداء المالي في المنشآت الفندقيةعلى  لتطوير االنظمه المحاسبيه لدى متخذ القرار المتوافر

HO1C : ةمعنويـــعنـــد مســـتوى  إحصـــائيةداللـــه  ذو أثـــرال يوجـــد )α≥ 0.05 ( المرجعيـــةللمعـــايير 

  .على األداء المالي في المنشآت الفندقية لتطوير االنظمه المحاسبيه المتكاملة
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HO1D:  ـــه  ذو أثـــرال يوجـــد ـــد مســـتوى  إحصـــائيةدالل ـــةعن  واألســـاليبللطـــرق ) α≥ 0.05( معنوي

  .على األداء المالي في المنشآت الفندقية لتطوير االنظمه المحاسبيه

  الدراسةنموذج  1-6

عتمــد الباحــث علــى نمــوذج لتحقيــق غــرض الدراســة والوصــول إلــى أهــدافها المحــددة فســوف ي  

  عالقات هذه المتغيرات) 1-2(رقم ، ويوضح الشكل خاص بها

  المتغير التابع                   ةالمتغيرات المستقل

 األداء المالي                                      تطوير األنظمة المحاسبية

  )1-2(الشكل 

   الدراسةنموذج 

 اعداد الباحث  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 بالطرق واألسالي

 المرجعية المعايير

  المتكاملة

  

  القرارات إتخاذ عملية
 

  

  واإلدراك الفهم

  

  

  األداء المالي

في المنشآت 

  الفندقية
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  ات اإلجرائيةالتعريف 1-7

لجميــع المتغيــرات المســتقلة والتابعــة  اإلجرائيــةتــم تحديــد المعــاني فقــد هــذه الدراســة  ألغــراض

  :هامصطلح في الدراسات التي أجريت في مجال كلوذلك حسب ما يعنيه  ،والمستخدمة فيها

تطبيــق ليــة ومعــرفتهم بآالمنشــآت الفندقيــة العليــا فــي  اإلدارات وتعنــي مــدى فهــم: إدراك اإلدارة العليــا

 األهـداف يحقـق بمـا فيمـا بينهـا  التنسـيق مـن خـالل وذلـك المحاسـبية فـي المنشـآت الفندقيـةاالنظمـه 

  .اسةالدر  في إستبانة الفقراتإحصائيا بعدد من  هذا المتغير اسيق وتم .عالية بكفاءة

هي عملية تقييم البدائل الختيار البديل المناسب من بين البدائل المطروحة،  :القرارات إتخاذ عملية

تختلف باختالف طبيعة وظروف ونوع القرار المراد  ،المنشآت الفندقيةهناك العديد من القرارات في و 

المنشآت المتبعة في  اتخاذه وسلوك متخذ القرار وطبيعة الهيكل التنظيمي والسلطات والصالحيات

المنشآت على متخذ القرار في  ،ومجموعة من الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالقرار الفندقية

فرة لدية واختيار واستعمال از مصادر المعلومات المختلفة المتو يأن يكون قادرًا على تمي الفندقية

رًا أساسيًا في تبسيط وتحليل وتقديم المعلومات المحاسبية دو  ؤديوت ،المالئم منها لخدمة القرار

  .ت لتحقيق أغراضها واتخاذ القرارات الرشيدةظمالمنلالمعلومات بشكل موضوعي ومالئم 

وتعني إمكانية استعمال المعايير الدولية لألجهزة الرقابية المتعلقة  :المتكاملة المرجعية المعايير

المطّبقة، أي المطابقة الكاملة مع المعايير  بالرقابة المالية بأساليب مختلفة وذلك حسب المعايير

الدولية لألجهزة المتعلقة بالرقابة المالية من حيث أنه يتم تنفيذ العملية الرقابية وفقا للمعايير 

  . المحاسبية الدولية ذات الصلة ووفقا لإلرشادات اإلضافية المنصوص عليها في المذكرات التطبيقية

تــدقيق باعتبارهـا المعــايير المرجعيــة يعنــي المطابقـة الكاملــة مــع المعــايير واسـتعمال المعــايير الدوليــة لل

الدوليـة المحاســبية ذات الصـلة، وفــي هــذه الحـال يمكــن اسـتعمال المــادة الــواردة فـي المــذكرة التطبيقيــة 

  .لدعم تطبيق المعايير الدولية المحاسبية حيث ما كان ذلك مناسبا
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لوســـــائل وأدوات رقابيـــــة باإلمكـــــان  المنشـــــآت الفندقيـــــةوتعنـــــي مـــــدى اســـــتخدام : لطـــــرق واألســـــاليبا

إحصــائيا بعــدد مــن  هــذا المتغيــر اسيــق وســيتم .اســتخدامها ضــمن الرقابــة علــى أداء اإلدارات الماليــة

   .الدراسة في إستبانة الفقرات

الي األداء مؤشـــرات ماليـــة، لقيـــاس مـــدى إنجـــاز األهـــداف، ويعبـــر عـــن أداء  ويعنـــي اســـتخدام :الم

، ويسـهم األداء المنظمـاتالداعم األساسي لألعمال المختلفة، التي تمارسـها تلـك  باعتباره، المنظمات

بفـــرص اســـتثمارية فـــي ميـــادين األداء  المنظمـــاتالمـــالي كـــذلك، فـــي إتاحـــة المـــوارد الماليـــة، وتزويـــد 

قيــاس مــدى و  أصــحاب المصــالح، وتحقيــق أهــدافهم المختلفــة، والتــي تســاعد علــى تلبيــة احتياجــات

  .المنظماتاألهداف وٕاتمام المهام الموكلة والمكونة لوظيفة هذه إنجاز 

  حدود الدراسة 1-8

  :مثلت حدود الدراسة فيما يليت

ـــة -1 ـــة الخمـــس نجـــوم فـــي علـــى مجتمـــع الدراســـة قتصـــر ا: الحـــدود المكاني المنشـــآت الفندقيـــة فئ

  .المنشآت هذهوبذلك تتحدد حدود الدراسة المكانية في  ،األردن

 المنشـآت الفندقيـةفـي  المـديرين المـاليين والمحاسـبينمن  عينةختار الباحث ا: البشريةالحدود  -2

، كونهم أقـدر مـن غيـرهم علـى التعامـل مـع المتغيـرات الـواردة فـي األردنفئة الخمس نجوم في 

  .نموذج الدراسة ومحتواه

وحتـى  2013 حزيرانشهر هذه الدراسة خالل الفترة الواقعة ما بين تم إجراء : الزمانيةالحدود  -3

  .2014شهر نيسان نهاية 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: المبحث األول

  تمهيد 2-1

كبيـرة وتغيـرات  فرضت شدة المنافسة والتطور التكنولوجي السريع في عـالم األعمـال تحـديات

معقـــدة، ممـــا يتطلـــب مـــن المنظمـــات التركيـــز علـــى أهميـــة اإلدراك الســـليم لهـــذه التحـــديات، والتقـــدير 

الصـــحيح والـــواقعي لفـــرص التعامـــل معهـــا، فمســـألة بقـــاء المنظمـــة ونموهـــا أصـــبحت صـــعبة وحرجـــة، 

لومـــات وتســـتدعي تضـــافر الجهـــود وتكاملهـــا وتناســـقها علـــى مختلـــف المســـتويات، حيـــث أن نظـــم المع

ـــرارات  ـــد المؤسســـات بالمعلومـــات التـــي يســـتعملونها فـــي اتخـــاذ الق ـــوم بـــدور هـــام فـــي تزوي ـــة تق اإلداري

الرشيدة، التي تقود المنظمة إلى بّر األمان، وأحد األنظمة الجزئيـة المكونـة لـنظم المعلومـات اإلداريـة 

منظمـة، حيـث يعتمـد هو نظام المعلومات المحاسبي الذي يكتسب أهميـة بالغـة كنظـام جزئـي داخـل ال

  ).6، ص2012العدلوني، (على مخرجاته في اتخاذ العديد من القرارات 

, األخــــرىاإلطــــراف و النظــــام المحاســــبي الجيــــد مــــن المتطلبــــات الالزمــــة إلمــــداد اإلدارة  ديعــــ

ولقـد كـان ، بالبيانات والمعلومات المطلوبة لتحليل األعمال واتخاذ القرارات باعتباره نظامـا للمعلومـات

مارســها تالتــي  المــاليالماضــي مجــرد أداة لبيــان طبيعــة العمليــات ذات الطــابع  فــينظــام المحاســبي ال

ولكــن أصــبح ، العمليــات دفتريــا وفقــا للقواعــد المحاســبية المتعــارف عليهــا هــذهوتســجيل  المؤسســات،

ام الحاضــر والمســتقبل إلــى جانــب كونــه أداة للتســجيل الــدفتري للعمليــات علــى انــه نظــ فــيينظــر إليــه 

إعــداد  فــيويــوفر األســاس المطلــوب التخــاذ القــرارات ويســاعد  ،إلنتــاج المعلومــات المحاســبية الالزمــة

  ).165، ص2010 ،عبداهللا( تقارير متابعة دورية تساعد بدورها على تحقيق رقابة فعالة
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  م وخصائصهمفهوم النظـا 2-2

العالقات بهدف أداء النظام هو مجموعة من العناصر التي ترتبط فيما بينها بسلسلة من 

آالت، (يتألف النظام من مجموعة من العناصر المادية وظيفة محددة أو مجموعة من الوظائف، و 

، وقد )تخطيط، تنظيم، رقابة، توجيه(أو الخطوات اإلدارية ) معدات، محركات، قطع غيار وغيرها

سيًا أو ثانويًا، حيث ترتبط يكون العنصر بسيطًا أو مركبًا يشكل نظامًا يتفرع من النظام الكلي، أسا

هذه العناصر مع بعضها بعالقات تبادلية، بحيث يؤدي كل منها دوره بغية تحقيق الغاية التي 

ينشدها النظام، وتجمع عناصر النظام والعالقات فيما بينها في إطار يشكل حدود النظام مميزًا 

وهو مجهز بهيكل، يتطور مع فالنظام شيء له هوية، نشاط، وظيفة، وغاية، النظام عن بيئته، 

  ).18، ص 2008قاسم، (الزمن داخل المحيط 

النظام هو عبارة عن مجموعة من العناصر المرتبطة بصورة منتظمة ومتفاعلة مع بعضها و 

والنظام البعض ومع البيئة المحيطة، بحيث تشكل نظاما متكامال يسعى لتحقيق األهداف المرجّوة، 

يتم إتباعها بشكل دائم وروتيني، سواء كان النظام يدوي أو  يكون محكوم بسياسات وٕاجراءات

راءات محوسب، باإلضافة لذلك فان السياسات واإلجراءات تتم مراقبتها للتأكد من عدم مخالفة اإلج

  .)26، ص2003القشي، ( واختراق للسياسات الموضوعة

  )12، ص2012حسين، ( :النظام بمجموعة من الخصائص تظهر بما يلييتمتع 

  : التنظيم -1

عناصر النظام مرتبة بشكل يسهم في تحقيق هدف النظام، فمثًال نظام الحاسوب يتألف من 

وحدة معالجة مركزية، وحدة إدخال، وحدة إخراج، وحدة تخزين، وعند ربط هذه الوحدات مع بعضها 

  .فإنها تعمل بطريقة منظمة تحقق الهدف المنشود
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  : التفاعل -2

ويتميز بقـدرة عناصـره علـى التفاعـل مـع بعضـها الـبعض، فعلـى  محيطبال أثريؤثر ويتالنظام 

كل عنصر أن يؤدي دوره، ويتفاعل مع غيره من العناصر من أجل تحقيق هدف النظـام، ففـي نظـام 

الحاسوب ال بد وأن تتفاعل وحدة المعالجة المركزية مع ما تم إدخاله من بيانات عبر وحـدة اإلدخـال 

  .المطلوبة ليتم الحصول على المخرجات

   :التكافل -3

ويقصد به مدى اعتماد كل عنصر من عناصر النظـام علـى عمـل العنصـر اآلخـر فـي أداء 

عمله في النظام، ففي نظام الحاسوب فإن وحدة المعالجة المركزية تعتمد على وحـدة إدخـال البيانـات 

  .لتتمكن من القيام بدورها بالشكل األمثل

  : التكامل -4

سم إلى أنظمة جزئية والتي تنقسم بدورها إلى أنظمة فرعية أصغر، أي كل النظام الكلي ينقف

أن كل عنصر من عناصر النظام يعمل بطريقة تتكامل مع نظامٌ محتوى في نظام أكبر منه، حيث 

عمل العنصر اآلخر بغية تحقيق الهدف النهائي للنظام، كأن تنجز وثيقة على مراحل متعددة لدى 

  .سل في مؤسسة ما، وان لكل نظام غاية مركزية يعمل على تحقيقهاعدة موظفين وعلى التسل
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  نظام المعلومات 2-3

نظام المعلومات المصدر األساسي لتزويد اإلدارة بالمعلومات المناسبة لعملية اتخاذ يعتبر 

ظام المعلومات هو مجموعة من الموارد والمكونات المترابطة مع بعضها بشكل منتظم، ، ونالقرار

إنتاج المعلومة المفيدة، تسمح بالحصول على معالجة، تخزين، وٕايصال المعلومات إلى من أجل 

المستخدمين بالشكل المالئم وفي الوقت المناسب من أجل مساعدتهم في أداء الوظائف الموكلة 

والمعلومة هي عبارة عن بيان أو مجموعة من البيانات الضرورية لحل مشكلة معينة أو  .إليهم

سؤال معين، والبيانات التي تمت معالجتها بشكل مالئم لتعطي معنًا كامًال، بحيث اإلجابة عن 

  ).15، ص2008قاسم، ( يمكن استخدامها في العمليات الجارية والمستقبلية التخاذ القرار 

نظام المعلومات يتكون من إلى أن ) 6- 4، ص2011الدهراوي، ومحمد، (يشير و 

- 2(خزين، والتغذية العكسية، كما هو موضح في شكل رقم المدخالت، المعالجة، المخرجات، الت

  :التالي) 1

  
  ) 1-2( شكل ال

  مكونات نظام المعلومات

وتـؤثر فـي النظـام وتكـون مسـتمدة مـن هي العناصر التي تدخل في عمليـة المعالجـة : المدخالت -1

لبدء في عملية التفاعـل فـي النظـام، والتـي تشكل مدخالت النظام نقطة االبيئة التي توجد فيها، و 

  المدخالت 
Inputs  

  المعالجـة
Process 

  المخرجات
Outputs   

  التغذيـة العكسيـة
Feedback 
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طريق عملية التجميع، والتي تشمل تسجيل، تصـنيف، وترميـز الظـواهر أو األشـياء كمـا تتم عن 

وتكـون ممثلـة فـي شـكل مـواد أوليـة، عمالـة، رأس هي موجودة علـى حالهـا لفتـرات زمنيـة معينـة، 

ـــة الم ـــه النظـــام مـــن البيئ ، حيطـــة أو مـــن نظـــم أخـــرىمـــال، معلومـــات أو أي شـــيء يحصـــل علي

   :حصول عليها يكون منومصادر ال

  .اإلدارية أو الفنية المنظمةمصادر داخلية تشكل مجموعة نشاطات   .أ 

مصادر خارجية تتعلق بالمحيط الخارجي للمؤسسة مثل السوق، الزبائن، الموردون،   .ب 

  .المنافسون، والقانون

لها في وقت الحق، وهناك وسائل هي عملية حفظ البيانات أو المعلومات الستعما: التخزين -2

تخزين كالسيكية كسجالت األرشيف، ووسائل تكنولوجية كاألسطوانة المرنة أو المضغوطة أو 

   داخل جهاز الحاسب اآللي

وهي الجانب الفني من النظام والتي تمثل التحويالت التي تطرأ على المدخالت : المعالجة -3

عناصر النظام المختلفة من ناحية وبينها  حيث ُيحِدث تفاعًال بينللوصول إلى مخرجات، 

والذي يتم التحكم (وبين مدخالته من ناحية أخرى، وتمثل المعالجة حالة من التفاعل المحدد 

وجميع العمليات الحسابية والمنطقية التي تجري على المدخالت لتحويلها إلى مخرجات، ) به

   :عادة ما تعتمد عملية المعالجة على ما يليو 

  .الرياضية، اإلحصائية، االحتمالية، تحليل البيانات، والمنحنيات البيانيةالنماذج   .أ 

  .النماذج المشتقة من بحوث العمليات  .ب 

  .النماذج المحاسبية، محاسبة التكاليف، المحاسبة العامة وغيرها  .ج 

  .خراجاتة، كجداول اإلدخاالت واإلالنماذج االقتصادي  .د 
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، وهــذه الطريقــة )بــرامج، برمجيــات(حواســيب كمــا يمكــن لعمليــة المعالجــة أن تــتم باســتعمال ال  .ه 

  .سريعة تسمح بكسب الوقت وتعطي مصداقية أكبر للمعلومة

التـــي تمـــت داخـــل وهـــي كـــل مـــا يحتاجـــه متخـــذ القـــرار مـــن نتـــائج عمليـــة المعالجـــة : المخرجـــات -4

النظام، وهي التي يـتم الحصـول عليهـا مـن المـدخالت التـي خضـعت لعمليـات المعالجـة، وتمثـل 

لناتج النهائي لتفاعل مكونات النظام والذي يذهب إلى البيئة المحيطـة، أو إلـى نظـم المخرجات ا

ات أو أخـــرى والتـــي قـــد تكـــون منـــتج نهـــائي أو وســـيط أو معلومـــات، تســـتخدم فـــي اتخـــاذ القـــرار 

  كبيانات لنظام معلومات آخر 

، وتعمـل وتهدف إلى ضبط عمليات النظام لتكون المخرجات موافقـة لألهـداف :التغذية العكسية -5

ـــائج، وهـــي  ـــيم النت ـــة للتأكـــد مـــن الســـير الســـليم للخطـــط علـــى تقي ـــر أحـــد أهـــم األنـــواع الرقابي تعتب

الـدهراوي، ومحمـد، ( الموضوعة، والتأكد من عـدم وجـود خـرق أو تجـاوز لإلجـراءات والسياسـات

  .)46-، ص2011
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  النظام المحاسبي للمنشّات الفندقية 2-4

حكـم عمليـة التنظـيم المحاسـبي فـي المنشـّات الفندقيـة هـي ال شك أن القواعد والمبـادئ التـي ت

فــاالختالف فقــط يقتصــر علــى ، ذاتهــا قواعــد ومبــادئ وسياســات التنظــيم المحاســبي بمفهومــه الواســع

ـــق ـــذي يتطلـــب أن يعكـــس النظـــام المحاســـبي خصـــائص وســـمات مجـــال ,مجـــال التطبي وهـــو األمـــر ال

  .التطبيق

يم المحاســـبي ألي نشـــاط ال بـــد وأن تـــدور فـــي وبصـــفة عامـــة فـــأن األهـــداف األساســـية للتنظـــ

بالشــكل الــذي يمكــن مــن تحديــد ,النهايــة حــول ضــرورة تســجيل معــامالت ذلــك النشــاط وٕاحداثــه الماليــة

وكذلك يمكن مـن تحديـد المركـز ,نتيجة أعمال النشاط وقياسها في شكل صافي ربح أو صافي خسارة

ضـــرورة المحافظــة علـــى أصـــول وممتلكـــات  فضــًال عـــن.المــالي للنشـــاط فـــي نهايــة فتـــرة زمنيـــة معينـــة

باإلضــافة ,النشــاط وتــوفير الرقابــة والحمايــة مــن كافــة أنــواع الغــش أو الســرقة أو التالعــب أو الضــياع

  .إلى توفير المعلومات الالزمة ألعراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات

عتبـــــارات النشـــــاط ولـــــذلك يلـــــزم أن يكـــــون النظـــــام المحاســـــبي مالئمـــــًا ومراعيـــــًا للعديـــــد مـــــن ا

  :والتي لعل من أهمها,الفندقي

وفي ذات الوقت عدم إهمال عـاملي ,المالئمة والتوافق مع طبيعة النشاط الفندقي وخصائصه -1

  .الدقة والسرعة في إنتاج المعلومات

القــدرة علــى إنتــاج كافــة أنــواع البيانــات والمعلومــات بالشــكل وفــي الوقــت المناســب ألعــراض  -2

تخـــــاد القـــــرارات ســـــواء إلدراة  الفنـــــدق أو للجهـــــات اإلشـــــرافية والرقابـــــة التخطـــــيط والرقابـــــة وا

  .الخارجية  ذات  الصلة بالنشاط
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مرونــة النظــام التــي تمكنــه مــن إســتيعاب التغيــرات الموســمية فــي حجــم النشــاط الفنــدقي دون  -3

  .الحاجة إلى إعادة تصميم النظام حال حدوث تغيرات سواء بالزيادة أو النقص

مبيـــت (فـــاء باحتياجـــات النشـــاط الفنـــدقي علـــى تنوعهـــا مـــا بـــين نشـــاط خـــدمي القـــدرة علـــى الو  -4

ونشـــاط صـــناعي ) شـــراء المـــواد الغذائيـــة ومحـــالت البيـــع المختلفـــة(ونشـــاط تجـــاري ) النـــزالء

تملـــك مـــزارع الخضـــر والفاكهـــة والـــدواجن (ونشـــاط زراعـــي أحيانـــًا ) إعـــداد وتقـــديم الوجبـــات(

, قــادرًا علــى تتبــع وٕاثبــات تلــك العمليــات المتنوعــة وبحيــث يكــون النظــام المحاســبي) والمواشــي

  .وتحديد تكلفة وٕايراد كل نشاط أو وظيفة على حده

وتـوفير المعلومـات المناسـبة عـنهم , إعطاء أهمية للبيانات اإلحصائية الخاصة بحركة النزالء -5

 قـراراتجنبا الى جنب مـع البيانـات الماليـة نظـرًا ألهميـة تلـك البيانـات فـي التخطـيط واتخـاذ ال

  .)64-63ص.محمد سامي.د(
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  أهداف النظام المحاسبي في المنشآت الفندقيه 2-5

ولكنه وسيلة إلى تحقيق مجموعة من ,ال شك أن النظام المحاسبي ليس هدفًا في حد ذاته

  :االهداف وذلك عن طريق توفير معلومات لتحقيق األعراض التالية

  :بالوظائف التاليةمساعدة االدارة بكافة مستوياتها على قيامها  -1

  .القيام بوظائفها التخطيطية واالشرافية والرقابية −

, إمكانيــة تحليــل وحصــر إيــرادات ومصــروفات كــل إدارة وكــل قســم مــن األقســام المنتجــة لإليــراد −

وذلــــك عــــن طريــــق تخصــــيص ســــجالت لكــــل قســــم مــــن أقســــام الفنــــدق تســــجل بهــــا إيراداتــــه 

وهــو األمــر . تتضــمن نشــاط الفنــدق ككــلومصــروفاته باإلضــافة إلــى ســجالت عامــة إجماليــة 

  .الذي يعني تقويم أداء كل قسم أو نشاط على حده بغرض تحسين األداء الكلي للفندق

حتـــى تتحقـــق ســـهولة وســـرعة  ،إثبـــات الخـــدمات المختلفـــة فـــي حســـابات النـــزالء بأقصـــى ســـرعة −

لوقــــت حيــــث أن عــــدم إعــــدادها فــــي ا, إعــــداد فــــاتورة النزيــــل فــــور طلبهــــا عنــــد مغــــادرة الفنــــدق

هــذا مــن ناحيــة كمــا قــد يخســر  ،الممطلــوب قــد يترتــب عليــه عــدم رضــاء العميــل عنــد الخدمــة

  .الفندق في بعض األحيان بسبب التباطؤ في إثبات الخدمة

, تنفيـــذ إجـــراءات الرقابـــة الداخليـــة لحمايـــة األصـــول ورفـــع كفـــاءة التشـــغيل فـــي عمليـــات الفنـــدق −

ليــة مــن منــع اإلســراف والحــد مــن الســرق والغــش باإلضــافة إلــى مــا يحققــه إحكــام الرقابــة الداخ

  .واألخطاء وسهولة اكتشافها

مســاعدة اإلدارة كمســتخدم داخلــي والمســتخدمين الخــارجيين مثــل اصــحاب المشــروع والمســتثمرين  -2

والحكومة والبنوك والموردين والعمالء والعاملين في التعـرف علـى نتيجـة أعمـال الفنـدق مـن ربـح 

 وكــــذلك المركــــز المــــالي لــــه فــــي نهايــــة هــــذه الفتــــرات ،اليــــة المختلفــــةأو خســــارة فــــي الفتــــرات الم

  .)65-64ص. محمد سامي.د(
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  الخصائص المميزه للنشاط الفندقي وأثرها على تنظيمه المحاسبي 2-6

للنشـــاط الفنـــدقي مجموعـــة مـــن الخصـــائص التـــي تميـــزه عـــن غيـــره مـــن األنشـــطة االقتصـــادية 

  .حتى خدميةاألخرى سواء كانت صناعية أو تجارية أو 

وتولـد مجموعـة , وتعكس تلك الخصائص التي يتميز بها هـذا النشـاط مجموعـة مـن التـاثيرات

مــن االعتبــارات الواجـــب أخــذها فــي الحســـبان عنــد إعـــداد وتصــميم الــنظم المحاســـبية الخاصــة بـــذلك 

  :وفيما يلي نتناول تلك الخصائص وآثارها على النحو التالي, النشاط 

  :قيموسمية النشاط الفند  -1

ففـي بعـض . فهو ليس نشاطا ثابت الحجم علـى مـدار العـام, يتسم النشاط الفندقي بالموسمية

وفـي بعـض الفصـول االخـرى يـنخفض , فصول السنة يزداد اإلقبال على الفنادق ويرتفع حجـم النشـاط

كمــا هــو الحــال فــي بعــض المنــاطق فــي فصــول ,اإلقبــال علــى الفنــادق ويــنخفض بالتــالي حجــم النشــاط

وكمــا يتســم النشــاط بالموســمية علــى مســتوى . وبعــض المنــاطق األخــرى فــي فصــول الشــتاءالصــيف 

كمـا يالحـظ مـن زيـادة اإلقبـال علـى الفنـادق , الفصول فإنه يتسم أيضا بـالتغير علـى مسـتوى األسـابيع

في أيام نهاية االسبوع عنها في باقي أيـام االسـبوع حيـث تفضـل بعـض األسـر قضـاء عطلـة األسـبوع 

  .ق إقامتهمخارج مناط

وفــــي بعــــض دول العــــالم وبســــبب اعتبــــارات دينيــــة معينــــة فــــإن النشــــاط الفنــــدقي فيهــــا يتســــم 

, كما هـو الحـال بالنسـبة للمملكـة العربيـة السـعودية, بالموسمية في أوقات معينة منها على مدار العام

عـداد الضـخمة ففي أوقات الحج يرتفع حجم النشاط في مكة المكرمة والمدينـة المنـورة فـي مواجهـة األ

  .التي تأتي إلى تلك المناطق في تواريخ محددة بذاتها ألداء مناسك الحج
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التعامالت المالية خالل فترات الـدورة بـنفس درجـة الكفـاءة التـي يـتم بهـا إثبـات ومراجعـة تلـك 

  :التعامالت خالل باقي الفترات األخرى

. فـــي المواســـم مـــدار العـــامضـــرورة االهتمـــام بحصـــر وتحديـــد الطاقـــات العاطلـــة غيـــر المســـتغلة  −

ويحــــتم ذلــــك األثــــر أن يكــــون النظــــام المحاســــبي المســــتخدم قــــادرًا علــــى إمــــداد اإلدارة بالبيانــــات 

حتـى يمكـن , اإلحصائية التفصيلية عـن أحجـام الطاقـات غيـر المسـتغلة موزعـة علـى مـدار العـام

  .لإلدارة التفكير في بدائل استغاللها على أساس علمي في ضوء تلك البيانات

ضــرورة االهتمــام بأنظمــة الرقابــة عنــد تصمصــم النظــام بالشــكل الــذي يكفــل فــرص رقابــة فعاليــة  −

على عمليات الصرف والتحصيل في فترات الذروة لضمان عـدم حـدوث أو تالعبـات أو أخطـاء 

 .في تلك الفترات بالذات تحت تأثير ضغط العمل

  :التعامل النقدي السريع -2

ــدًا أو بواســطة بطاقــة فــي الغالبيــة العظمــى مــن األحــوال  تــتم تعــامالت النــزالء مــع الفنــدق نق

علـى , إذ ال يتصور أن يقوم النزيل بالحصول على خدمات الفندق من مبيت وطعـام وغيـره. االئتمان

عـــالوة علـــى انهـــا تتســـم بصـــفة , فالتعـــامالت اساســـًا هـــي تعـــامالت نقديـــة . أن يـــتم الســـداد فيمـــا بعـــد

ق لمـــدة يـــوم أو أيـــام محـــددة ال تتجـــاوز فـــي كثيـــر مـــن األحـــوال فالعميـــل يتعامـــل مـــع الفنـــد. الســـرعة

  .أسبوعيا أو ما يقرب قبل أن يغادر الفندق ويسدد حسابه

وتحــتم تلــك الخاصــية أن يكـــون النظــام المحاســبي المســتخدم لـــه نفــس الســرعة فــي عمليـــات 

صـل عليـه عمـا ح) التنزيـل(التسجيل والمراجعة بالشكل الذي يضمن أن يكـون رصـيد حسـاب العميـل 

مــن لحظــة  -أو اقــل-أو فــي خــالل ســاعات معــدودة , مــن خــدمات جــاهزًا فــور طلبــه فــي أي لحظــة

لحـين االنتهـاء مـن  -مثالً -إذ أنه من غير المتصور أن يتطلب من العميل االنتظار لمدة يوم, طلبه 

  .تسجيل ومراجعة مفردات حسابه
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يـــر مـــن األحـــوال تنتهـــي ويضـــاعف مـــن أهميـــة وحساســـية تلـــك الخاصـــية بالـــذات أنـــه فـــي كث

وال يكون معلومًا إلدارة الفندق مـا إذا كـان العميـل سـوف يعـود , عالقة العميل بالفندق بمجرد مغادرته

  .لطلب خدمات الفندق مرة أخرى من عدمه

وبالتــالي فــإن حــدوث أي خطــأ فــي تحديــد رصــيد حســاب النزيــل يصــبح مــن الصــعب تســويته 

ان الخطــأ فــي صــالح العميــل فــإن ذلــك وال جــدال يمثــل خســارة وفــي كلتــا الحــالتين ســواء كــ. فيمــا بعــد

  .على الفندق

وٕاذا كـــان الخطـــأ فـــي غيـــر صـــالح العميـــل فـــإن ذلـــك وال جـــدال يمثـــل إســـاءة للفنـــدق والنظـــام 

ـــة  ـــادر علـــى ضـــبط ومراجعـــة تلـــك التعـــامالت النقدي ـــادق هـــو ذلـــك النظـــام الق المحاســـبي الفعـــال بالفن

  .السريعة دون خسائر أو إساءات

  :وع النشاط الفندقي تن -3

حيــث يقــوم الفنــدق بتقــديم خــدمات " صــناعة خدميــة"األصــل فــي النشــاط الفنــدقي أنــه خــدمي 

إال أن أداء النشـــاط الخـــدمي , متنوعـــة للعمـــالء ســـواء كـــان ذلـــك مبيـــت أوأطعمـــة أو ترفيـــه أو حفـــالت

لتقــــديم الوجبــــات اســـتلزم أن يباشــــر الفنــــدق نشــــاطًا تجاريــــًا فــــي شـــكل شــــراء المــــواد الغذائيــــة الالزمــــة 

وشـراء مـا يلـزم ,الـخ..وتأجير محالت لتقـديم الخـدمات المختلفـة مثـل الغسـيل والكـي والحالقـة, الغذائية

بــل أن بعــض الفنــادق الكبــرى تمثلــك مــزارع للخضــر والفاكهــة . الفنــدق مــن لــوازم لتقــديم خدمــة المبيــت

ممـا يضـفي علـى نشـاطاتها الصـفة , والدواجن والمواشي لتلبيـة احتياجاتهـا ذاتيـًا ثـم تصـريف الفـائص 

  .الزراعية التجارية
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بل أن ما تقوم به بعض الفنادق الضخمة من عمليات بالمطابخ يشبه إلى حد كبير مـا تقـوم 

إلــى ســلع تامــة الصــنع ) الخضــراوات واللحــوم(بــه المشــروعات الصــناعية مــن تحويــل للمــواد األوليــة 

  .نشاطها الصبغة الصناعية إلى حد كبيرمما يضفي على ) أصناف من المأكوالت والوجبات(

وال جدال في أن هذا التنوع في النشاط بين تجاري وزراعي وصـناعي باإلضـافة إلـى النشـاط 

بشــكل يختلــف , الخــدمي يحــتم تصــميم نظــم محاســبية قــادرة علــى تتبــع وٕاثبــات تلــك العمليــات المتنوعــة

ي غالبا ما تخـتص بنـوع واحـد فقـط مـن والت, عن النظم المحاسبية المستخدمة في القطاعات االخرى 

ولهذا تتأثر نظم المحاسبة في الفنادق بمبادئ محاسبة المنشآت ذات األقسـام إلمكـان تحديـد . النشاط

  .نتائج العمليات الخدمية منفصلة عن نتائج األنشطة التجارية أو الزراعية وهكذا

  :عدم قابلية اإلنتاج للتخزين  -4

فــإن اإلنتــاج غيــر المبــاع يمكــن تخزينــه  -ســبيل المثــالعلــى –فــي المشــروعات الصــناعية  

بـل قـد تعمـد بعـض المشـروعات لتخـزين إنتاجهـا واالحتفـاظ . واالحتفاظ بـه وبيعـه فـي الفتـرات القادمـة

  .به لفترات قادمة لالستفادة من تغيرات األسعار وتحقيق أرباح نتيجة ذلك

المبيــت ال يمكــن تخزينهــا لفتــرات  أمــا فــي الصــناعة الفندقيــة فــإن االنتــاج المقــدم وهــو خدمــة

فالغرفـــة التـــي يوفرهـــا الفنـــدق  ،فاإلنتـــاج يســـتهلك بمجـــرد إنتاجـــه ســـواء اســـتخدم أو لـــم يســـتخدم.قادمـــة 

وال يمكـن تخـزين , للمبيت يتحمل الفندق تكلفتها فـي كـل ليلـة سـواء كانـت الغرفـة شـاغرة أو مسـتخدمة

  .الخدمة لحين طلبها دون أن يتحمل الفندق تكلفتها

وتختم تلك الخاصية أن يكون النظام المحاسبي المسـتخدم قـادرًا علـى إمـداد اإلدارة بالبيانـات 

إلــى  -فــي الفتــرات التــي يوجــد طاقــات غيــر مســتغلة–الالزمــة التــي تتــيح لهــا النــزول بأســعار اإلقامــة 

دق وعـــادة مـــا تقـــوم الفنـــا. الحـــد الـــذي يكفـــل امتصـــاص تلـــك الطاقـــات المنتجـــة غيـــر القابلـــة للتخـــزين

باســـتغالل تلـــك الطاقـــات عـــن طريـــق التنســـيق الســـتقبال أفـــواج ســـياحية بأســـعار منخفضـــة فـــي تلـــك 
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بـدًال مـن تركهـا معطلـة وعـدم إمكانيـة ,الفترات للمساهمة فـي تغطيـة جـزء مـن التكـاليف الثابتـة للخدمـة

  .تخزينها

  :كثافة األصول الثابتة وسرعة دوران رأس المال المتداول -5

فنظـرًا ألن النشـاط . ط الفنـدقي علـى األصـول الثابتـة ورأسـمالية المتـداولتنعكس طبيعة النشـا

لــذا , األساســي للفنــدق هــو نشــاط خــدمي بالدرجــة األولــى ولــيس نشــاطًا تجاريــًا أو صــناعيا أو زراعيــا

نالحظ أن نسبة اسـتثمارات الفنـدق فـي معداتـه وأصـوله الثابتـة تشـكل نسـبة عاليـة للغايـة مـن إجمـالي 

بــل وتصــل فــي بعــض الفنــادق الكبيــرة ,%)80(إلــى %) 70(وتتــراوح هــذه النســبة بــين . االســتتثمارات

  .من إجمالي االستثمارات%) 90(التي تمتلك المباني الخاصة بالفندق وملحقاتها إلى 

أما رأس المـال المتـداول للفنـدق فإنـه يتميـز بسـرعة معـدل دورانـه وصـغر نسـبته إلـى إجمـالي 

أن المخـزون اسـلعي باعتبـاره أهـم مفـردات رأس المـال المتـداول يتميـز  والسبب في ذلـك. االستثمارات

فالمخزون السعلي بارة عن المخزون من المؤن والتـي تتميـز بقابليتهـا للتلـف بسـرعة . بانخفاض قيمته

–فإن الفنادق ال تحتفظ بمخـزون سـلعي كبيـر , أو فقدان نكهتها إذا ما احتفظ بها الفندق لمدة طويلة

كمـــا أن تقـــوم بالشـــراء علـــى فتـــرات قصـــيرة متعاقبـــة وبالتـــالي تـــزداد ســـرعة  -فض قيمتـــهوبالتـــالي تـــنخ

كما يالحظ أن الخدمات التي يقدمها الفنـدق للعمـالء تـتم كلهـا بالنقـد أو ألجـل قصـير جـدًا ال . دورانه

مــن % 20وحيــث أن المصــروفات الثابتــة للفنــدق تمثــل حــوالي . يتجــاوز األســبوع فــي معظــم األحــوال

  .أو االلتجاء إلى التمويل الخارجي, إليرادات الجارية غالبًا ال تواجه مشاكل السيولة النقديةمجمل ا

ــــنظم المحاســــبية  ــــى ال وٕان كانــــت الخصــــائص الخمســــة الســــابقة ذات انعكاســــات مباشــــرة عل

أيضــــا خصــــائص أخــــرى ذات تــــأثير غيــــر مباشــــر علــــى النظــــام  ،المســــتخدمة فــــي القطــــاع الفنــــدقي

  :ك الخصائصالمحاسبي ومن أهم تل
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  :جغرافية النشاط الفندقي   - أ

فالنشاط الفندقي يتسم بالجفرافية حيث يرتفع الطلب على الخـدمات الفندقيـة فـي مواقـع معينـة 

كمــا هــو الحــال بالنســبة الرتفــاع الطلــب علــى خــدمات الفنــادق فــي المــدن . بالــذات علــى طــول الــبالد

إال  -جغرافيــاً -وفنــادق الدرجــة األولــى ال تقــام بــل ومــن المالحــظ أيضــًا فــي الفنــادق الممتــازة . الكبيــرة

في المدن الكبرى الرئيسية فقط من البالد وذلك بسـبب خاصـية جغرافيـة النشـاط وتوقـع ازديـاد الطلـب 

  .على خدمات الفنادق في تلك األماكن بالذات

  :تأثر النشاط الفندقي بأذواق المستهلكين   - ب

ــا ال يمكــن للفنــدق أن يختــار أو ينتقــي نــزال وٕانمــا , ء مــن فئــات أو طبقــات معينــة بــذاتهاعملي

وبالتـالي فـإن الفنـدق . يحدد النزالء الفنـدق الـذي يرغبـون فـي النـزول فيـه فـي ضـوء إمكانيـاتهم الماديـة

يســـتقبل فـــي اليـــوم الواحـــد خليطـــًا متنوعـــًا مـــن النـــزالء مـــن أذواق وثقافـــات وعـــادات ولغـــات ورغبـــات 

تلبــي جميــع احتياجــات هــؤالء النــزالء بكــل تلــك االختالفــات وعلــى إدارة الفنــدق الناجحــة أن . مختلفــة

  .السابقة من أطعمة وخدمات ووسائل ترفيه مع االلتزام بنظم الدولة وتقاليدها

  :االعتماد بصفة أساسية على العنصر البشري  -ج

شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن بـــاقي األنشـــطة -النشـــاط الفنـــدقي باعتبـــاره نشـــاطًا خـــدميًا يعتمـــد أساســـاً 

وٕان كـان األمـر فـي حقيقتـه أن أهميـة ذلـك العنصـر تبـرز ) اإلنسان(على العنصر البشري  -الخدمية

ــــة  ــــار أن حســــن المعامل ــــى اعتب ــــدقي عــــن المشــــروعات األخــــرى عل بصــــفة خاصــــة فــــي النشــــاط الفن

الــخ هــي كلهــا أمــور إنســانية تميــز فنــدقًا عــن آخــر وتــؤثر شــل ..واالســتقبال واألمانــة المتناهيــة الكفــاءة

  .ضيل النزيل لفتدق عن آخرمباشر في تف

ولهــذا تهــتم الكثيــر مــن دول العــالم بإعــداد وتهيئــة الكــوادر الوطنيــة الالزمــة للعمــل بالقطــاع 

هــذا . وتنشــأ لهــذا الغــرض المعاهــد العليــا والمتوســطة والكليــات الالزمــة إلعــداد تلــك الكــوادر ،الفنــدقي
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ج حـــدود الـــبالد للوقـــوف علـــى أحـــدث باإلضـــافة إلـــى البـــرامج التدريبيـــة فـــي أثنـــاء العمـــل داخـــل وخـــار 

  .تطورات ذلك القطاع ذي الدور الهام والحيوي في النشاط االقتصادي

وال جدال في أن كل تك الخصائص السابقة هي خصائص تميز نشاط القطـاع الفنـدقي عـن 

ضـــرورة أخـــذهافي  -وبالـــذات الخمســـة االولـــى منهـــا–وتحـــتم تلـــك الخصـــائص . غيـــره مـــن القطاعـــات

ذلــك حتــى يكــون النظــام قــادرًا . د إعــداد وتصــميم النظــام المحاســبي لنشــاط  ذلــك القطــاعاالعتبــار عنــ

وكـذا إمـداد اإلدارة بكافـة البيانـات . على ضبط ومراجعة المعامالت المالية وفـرض رقابـة فعالـة عليهـا

  )سنزيه الدبا.د(.الالزمة لتحديد نتائج االعمال وتصوير المركز المالي واتخاذ القرارات الالزمة
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  مكونات النظام المحاسبي 2-7

نظام المعلومات المحاسبية المالية من المدخالت والمتمثلـة فـي المسـتندات األساسـية، يتكون 

المعالجــة وهــي عبــارة عــن تســجيل قيــود فــي دفتــر اليوميــة والترحيــل إلــى دفتــر األســتاذ، والمخرجــات 

   :المترجمة في القوائم المالية والتقارير المالية وكما يلي

التـــي تـــتم فـــي  ،ذات الطبيعـــة الماليـــةالوثـــائق المبـــررة و هـــي عبـــارة عـــن المعـــامالت و  :المـــدخالت -1

وهـي تشـكل العنصـر األساسـي الـذي  والموثقة بمستندات تثبـت وقوعهـا بتـواريخ محـددة، المنظمة

فعاليـة  تلعـب دورا هامـا فـي النظـام المحاسـبي وفـيو  يعتمد عليه في عملية التسـجيل المحاسـبي،

  )177-176، ص 2008قاسم، (  :وأهم هذه الوثائق هي العملياتدورة 

عبارة عن مستند أساسـي إلثبـات عمليـة البيـع والشـراء، وتحتـوي علـى مجموعـة مـن : الفاتورة  .أ 

رقـم الفـاتورة، اسـم المشـتري، : البيانات األساسـية والهامـة فـي عمليـة التسـجيل المحاسـبي مثـل

  .اتورة، رقم الزبون المشتريعنوانه، اسم البائع، عنوانه، تاريخ الف

عبــارة عــن وثيقــة تعــدها اإلدارة أو القســم الــذي يحتــاج المــواد، يحــدد فــي هــذا  :طلــب الشــراء  .ب 

  .الطلب فرع المواد المطلوبة ومواصفاتها

بعد أن تسـتلم إدارة المشـتريات طلـب الشـراء مـن اإلدارة المختصـة، تقـوم بإعـداد : أمر الشراء  .ج 

مـر علـى البيانــات الرئيسـية الـواردة فـي طلـب الشـراء، باإلضــافة أمـر الشـراء، ويحتـوي هـذا األ

  .إلى تحديد المورد الذي سيتم الشراء منه، واألسعار واسم الشخص المكلف بعملية الشراء

عبــارة عــن مســتند يعــد مــن قبــل لجنــة االســتالم، أو أمــين المخــزن يــتم فيــه : تقريــر االســتالم  .د 

  .ة من حيث المواصفات والكميات واألسعارإثبات موافقة أو مخالفة األصناف المستلم
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ــى المخــازن  .ه  مســتند ٌيعــّده أمــين المخــزن، يبــين فيهــا األصــناف والكميــات : مــذكرة اإلدخــال إل

  .واألسعار المتعلقة بالبضاعة التي دخلت المخزن

يقـوم قسـم المبيعـات بإعـداد مسـتند يطلـق عليـه أمـر البيـع، ويتضـمن اسـم العميـل  :أمر البيـع  .و 

  .وانه، أرقام ومواصفات الكميات المطلوبة من المواد، واألسعار المتفق عليهاوعن) الزبون(

تعــد بطاقــات لكــل عامــل تســجل فيهــا أوقــات الحضــور واالنصــراف خــالل : بطاقــات الوقــت  .ز 

  .الشهر، باإلضافة إلى ذلك تسجل األقسام التي عمل فيها واألعمال التي أنجزها

بــون ورقمــه، باإلضــافة إلــى بيــان األصــناف مســتند يحتــوي اســم وعنــوان الز : وثيقــة الشــحن  .ح 

المرســلة مثــل عــدد الطــرود ومحتوياتهــا كوســيلة شــحن ورقمهــا، واســم المســؤول عــن البضــاعة 

  .أثناء عملية النقل

يشـــمل علـــى معلومـــات عـــن اســـم وعنـــوان المســـتفيد، ومبلـــغ الشـــيك ورقـــم الشـــيك : إذن الـــدفع  .ط 

  .والغرض من التسديد

ــــومو : المعالجــــة -2 ــــي عمليــــات المعال تق ــــى انظــــالجــــة ف ــــة إل ــــل البيانــــات المدخل م المحاســــبي بتحوي

قيـــــود تلـــــك لالتســـــجيل والتبويـــــب والتلخـــــيص و تخضـــــع المـــــدخالت للمعالجـــــة حيـــــث  ،معلومـــــات

والسـجالت  ةاليوميـالـدفاتر المعالجة في النظام المحاسبي استخدام  وتتضمن، المعامالت المالية

هنــاك عــدة و  ،لزمنــي لمــدخالت النظــامدائــم وحســب التسلســل ا مــن أجــل تــأمين تســجيل ،األخــرى

  )65-64، ص 2009محمد، ( :أساليب في المعالجة منها

وبموجب هذا األسلوب فان البيانـات التـي تحملهـا الوثـائق المحاسـبية  :أسلوب النظام الكالسيكي  .أ 

المبــررة، تســجل فــي دفتــر اليوميــة وهــي وثيقــة محاســبية إجباريــة، حيــث يــتم هــذا التســجيل يوميــًا 

لكـــن عـــوض التســـجيل . س تـــاريخي، وترحـــل بعـــدها هـــذه العمليـــات إلـــى دفتـــر األســـتاذعلـــى أســـا

التاريخي فإن العمليات تسجل في حساب خاص بها حسـب طبيعتهـا، ممـا يسـمح للمحاسـب مـن 
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معرفــة حالــة حســاب مــا فــي أّي وقــت يشــاء، ويمكــن لــه أن يتحقــق مــا إذا كــان مجمــوع اليوميــة 

ـــر األســـتاذ، كمـــا يم ـــزان المراجعـــة يســـاوي مجمـــوع دفت كـــن أن يراجـــع المعلومـــات عـــن طريـــق مي

  .ويصحح األخطاء إن وجدت

ويخصــــص هــــذا النظــــام يوميــــة مســــاعدة للعمليــــات المحاســــبية ذات  :أســــلوب النظــــام المركــــزي  .ب 

الطبيعة الواحدة، مثل يومية البنك، يومية الصندوق، ويومية العمليـات المختلفـة، تسـجل فـي كـل 

حيــث يــتم ). شــهر(حســب حــدوثها يومــًا بعــد يــوم حتــى نهايــة الفتــرة يوميــة العمليــات العائــدة لهــا 

جمـــع مبـــالغ الحســـابات الظـــاهرة بهـــا لتســـجل فـــي قيـــد واحـــد فـــي اليوميـــة العامـــة، أي مـــا يســـمى 

-176، ص 2008قاسـم، (  :التوحيد في دفتر اليومية العام، حيث يقوم المحاسب بعملين همـا

179(  

مي للعمليات في اليوميـات المسـاعدة حسـب طبيعتهـا، وهي تتبع التسجيل اليو : العمل اليومي −

  .ثم ترحيل بعضها إلى دفاتر األستاذ المساعدة

يقوم المحاسب في نهاية كـل شـهر بترحيـل مـا يسـجل فـي كـل يوميـة مسـاعدة : العمل الدوري −

  .إلى اليومية العامة بقيد واحد فقط

المنــتج  تــي ينتجهــا النظــام وهــي بمثابــةتتمثــل فــي التقــارير والقــوائم المحاســبية الهــي و  :المخرجــات -3

محاســبية ألطــراف خــارج  وقــد تكــون هــذه التقــارير فــي صــورة قــوائم ،لنظــام المحاســبيلالنهــائي 

 بغــرض التخطــيط والرقابــة واتخــاذ القــرارات المؤسســةأو تقــارير وقــوائم تســتخدم داخــل  المؤسســة،

 م المحاســبيانظــاللتقــديم مخرجــات اســتخداما  الشــكل األكثــرهــي المحاســبية  التقــارير، و والمتابعــة

وتعتبــــر مخرجــــات نظــــام المعلومــــات المحاســــبي مــــدخالت لبــــاقي األنظمــــة داخــــل . للمســــتفيدين

المؤسسة كنظام معلومات التمويل، نظام محاسبة التكـاليف وغيرهـا، كمـا يطلـب هـذه المخرجـات 
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اهمون، المـوردون، أطراف خارجية كثيرة كـإدارة الضـرائب لتحديـد الوعـاء الضـريبي، البنـك، المسـ

  :وتتمثل المخرجات فيما يلي). 178، ص 2008قاسم، (  مراكز البحوث واإلحصاء وغيرها

، النقديـة قائمـة التـدفقات، الـدخل قائمـة، قائمـة المركـز المـالي الصـافي( وتشـمل  :القوائم المالية  -أ 

اتصـال بـين نظـام  أدواتبمثابـة هـي ، و )التشـغيلية التقـاريرو  الرقابيـة التقارير، التقديرية الموازنات

ـــة  ،ة وخارجهـــاؤسســـالمختلفـــين داخـــل الم المعلومـــات المحاســـبي والمســـتفيدين لـــذلك تتعلـــق فعالي

خـالل عـرض المعلومـات  تـتم مـنو ، ومالءمتهـا للمسـتخدم التقـاريرهـذه بجـودة  المحاسـبينظام ال

القـوائم الماليـة خـالل إعـداد  وذلـك مـن ،التي يتم الحصول عليها من المرحلة السابقة ،المحاسبية

األساســي للمحاســبة فــي توصــيل  إلــى تحقيــق الهــدف ،والتقــارير األخــرى التــي تهــدف بمجملهــا

  ).18ص، 2010 العربيد،( المعلومات المحاسبية إلى األطراف ذات العالقة

تهـــدف إلـــى تكملـــة القـــوائم الماليـــة وشـــرحها بـــأكثر تفصـــيل مـــن خـــالل ثالثـــة  :الوثـــائق الملحقـــة  -ب 

  :أنظمة جزئية هي

  .النظام الملحق بالميزانية .1

  .النظام الملحق بجدول حسابات النتائج .2

  .النظام المختلط الملحق بالميزانية وجدول حسابات النتائج .3

تعــرف الرقابــة علــى و  ،المعالجــة وتــتم عمليــة الرقابــة علــى كــل مــن المــدخالت وعمليــات: الرقابــة -4

ة لحمايـة أصـولها ؤسسـالتـي تتبناهـا الم المتناسـقة أنها الخطة التنظيميـة وكافـة الطـرق والمقـاييس

وتشــــجيع االلتــــزام  اإلنتاجيــــةالمحاســــبية واالرتقــــاء بالكفــــاءة  وضــــبط الدقــــة والثقــــة فــــي بياناتهــــا

أهـداف الرقابـة  يمكن إيجـازو . )Dan, 2010, p: 231(، الموضوعة مقدما بالسياسات اإلدارية

  :ما يليالداخلية ك
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ة مثــــل األبنيــــة والتجهيــــزات ؤسســــلمل األصــــولويقصــــد بهــــا حمايــــة كافــــة : حمايــــة األصــــول  .أ 

واألصول المتداولة مثل الحسابات المدينة والنقدية مـن الخسـائر التـي قـد تنـتج عـن الغـش أو 

  .فيها الخطأ أو األمور األخرى غير المرغوب

ونقصــــد بهــــا أن تكــــون المعلومــــات كاملــــة : وتكاملهــــا ومالءمتهــــا دقــــة البيانــــات المحاســــبية  .ب 

 الحقيقي وأن تقدم هذه المعلومات في الشكل المالئم والوقت لمنظمةاوواضحة تعكس وضع 

  .المناسب

ة إلـى مجموعـة مـن السياسـات ؤسسـتـتم ترجمـة أهـداف المحيـث : اإلدارية االلتزام بالسياسات  .ج 

شـكل قـرارات وتعليمـات مـن طـرف اإلدارة إلـى  علـىوتصدر  ،المتكاملة والخطط واإلجراءات

التنفيـذ الـدقيق لهـذه السياسـات والخطـط واإلجـراءات  التـالي فـإنوب ،المختلفـة منفذي العمليـات

  .على مدى تحقيق األهداف ينعكس

والقصـور والتبـذير  اإلسـرافويعنـي ذلـك تجنـب أوجـه  :االستخدام االقتصادي الكفء للمـوارد  .د 

اســتخدام تلــك المــوارد  فــي اإلنتاجيــةومــن ثــم االرتقــاء بالكفايــة  ،فــي اســتخدام المــوارد المتاحــة

  .ةالممكن ني الكفاية تحقيق األهداف المطلوبة بأقل التكاليفوتع

ونمــوه فهــي المحاســبي النظــام  عمليــة أساســية لنجــاح التغذيــة العكســية تعتبــر: العكســية التغذيــة -5

قاسـم، ( المحاسـبي النظـام علـى عمـلوالمتعـاملين مـع المؤسسـة عملية قياس رد فعل المسـتفيدين 

  )179، ص 2008
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   الفندقي ام المحاسبيالنظمقومات  2-8

  :يستند النظام المحاسبي الفندقي على مجموعة من المقومات أهمها

  .الدليل المحاسبي -1

  .المجموعة المستندية -2

  .المجموعة الدفترية -3

  .موازين المراجعة وحسابات المراقبة اإلجمالية -4

  )65ص.محمد سامي . د. (التقارير المالية واإلحصائية -5

  شاط الفندقيه للنالمحاسبي المفاهيم 2-9

وبتطبيــــق المحاســــبة بمفهومهــــا العــــام علــــى , الفنــــادق هــــي وحــــدات اقتصــــادية تهــــدف للــــربح

  :فإن مفاهيم محاسبة الفنادق تتبلور في النقاط التالية, األنشطة الفندقية السابق عرض خصائصها

مــزج المفــاهيم المحاســبية مــن مبــادئ وفــروض وسياســات بالنشــاط الفنــدقي للوقــوف علــى مــدى  -1

  .ر البنود المحاسبية لهذا النشاط بتلك المفاهيم المحاسبيةتأثي

إبراز الصفات والخصائص المميزة للنشاط الفندقي مع التركيز على الخصـائص والصـفات التـي  -2

وبيــان االســاليب المتبعــة فــي تقــدير قيمتهــا وفقــا للتغيــرات ,يــدخل فــي تقــديرها عنصــر االحتمــاالت

  .ف المواسم أو المواقع الجغرافية لتلك الفنادقالمتوقعة في حجم النشاط سواء باختال

إجراء التحليل المـالي للبنـود المحاسـبية للنشـاط الفنـدقي بـالقوائم المايـة للتعـرف علـى مـدى كفـاءة  -3

االدارة فـــي اســـتغالل المـــوارد المتاحـــة لـــديها عـــن طريـــق مقارنـــة المعـــدالت المحســـوبة فـــي الفتـــرة 

  .قارنتها بالفنادق المماثلةالحالية بفترات سابقة لنفس الفندق أو م
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تأكيــد أهميــة الجانــب الرقــابي للــنظم المحاســبي لــذلك القطــاع لضــبط ورقابــة عملياتــه النقديــة ذات  -4

األمـر الـذي يبـرز . معدل الدوران السريع مع سرعة حضور وانصراف النـزالء خـالل أيـام محـددة

ة عمليـــات المراجعـــة ضـــرورة دور نظـــم الرقابـــة الداخليـــة بالفنـــدق ســـواء مـــن حيـــث ســـرعة وكفـــاء

  .الخ...فاعلية نظم الحوافز االيجابية والسلبية, حسن نظم االختبار والتدريب , الداخلية

إعطــاء عنايــة خاصــة ألســاليب المحاســبة اإلداريــة فــي ذلــك القطــاع جنبــا إلــى جنــب مــع أهــداف  -5

. اذ القــراراتالمحاســبة الماليــة إلمكــان تــوفير البيانــات الالزمــة ألغــراض التخطــيط والمتابعــة واتخــ

) صـناعي-تجـاري-خـدمي(فالطبيعة الخاصة للنشاط الفنـدقي مـن حيـث تشـعبه ألكثـر مـن مجـال

تحليــل , تحليــل التعــادل, تبــرز دور أســاليب المحاســبة اإلداريــة المختلفــة كالموازنــات التخطيطيــة

  .الخ...على الربحية) المزج البيعي(دراسة أثر التغير في التشكيلة البيعية, حساسية الربحية

االهتمــام بتــوفير البيانــات اإلحصــائية  وتأكيــد أهميتهــا جنبــا إلــى جنــب مــع البيانــات الماليــة مثــل  -6

معــــــدالت االشــــــغال وفتــــــرات الــــــذروة وفتــــــرات الركــــــود وجنســــــيات النــــــزالء ونــــــوعيتهم ومتوســــــط 

وتتــيح مثــل هــذه البيانــات والمعلومــات اإلحصــائية إلدارة الفنــدق رســم وتخطــيط . الــخ...اإلنفــاق

  .)نزيه الدباس.د( ات الفندق بكفاءة عالية واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزالءسياس
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  األداء المالي 2-10

ـــمـــن ال األداء ُيعـــد ـــ ةواســـعالم يهامف ـــر عـــن ت يالت فـــي اســـتثمار مواردهـــا  المنظمـــة أســـلوبعب

اخليـة والخارجيـة في ظل مجموعة مـن المتغيـرات الد بأهدافهاوفقا لمعايير واعتبارات متعلقة  ،المتاحة

وديمومتهـا واسـتمرارها،  وفاعليتها لتـأمين بقائهـا كفاءتهافي سعيها لتحقيق  المنظمةالتي تتفاعل معها 

 فـي خلـق النتـائج المقبولـة فـي تحقيـق المنظمـةإن أهميـة األداء تكمـن فـي كونـه يعبـر عـن قابليـة كما 

يع فيــه أن تنجــز مهمــة بنجــاح، أو كونــه ممــثًال للمــدى الــذي تســتط لــديهاطلبــات المجموعــات المهمــة 

لـذا  للوصـول إليهـا، المنظمـةتحقق هـدفًا بتفـوق، وبتعبيـر آخـر أنـه يمثـل النتيجـة النهائيـة التـي تهـدف 

 يؤشـر، وٕان أي خلل فـي أي منهـا البـد أن المنظمةفإن األداء محصلة لكافة العمليات التي تقوم بها 

  ).56ص ،2002نعمه، (  األداء

ر في عمل اإلدارات المالية وظهـور التخصصـات الدقيقـة المختلفـة فـرض إن التوسع والتطو  

القيام بتفويض بعض الصالحيات واالختصاصات والمسـئوليات إلـى المسـئولين فـي إدارات المنظمـة، 

حتى يتمكنـوا مـن أداء األعمـال الموكولـة إلـيهم، وتحقيـق أهـداف المنظمـة، لـذلك ظهـرت الحاجـة إلـى 

والتـي بـدورها  المـالك،رتبط بتحقيق أهداف تمؤشرات لقياس األداء لى مقاييس و المالي واتقييم األداء 

هـــذه  اســـتخدام أنحيـــث واالســـتمرار، علـــى التنـــافس  تتســـاعد علـــى تحديـــد إمكانيـــة وقـــدرة المنظمـــا

واألداء غيـر المناسـب ومـن ثـم الحكـم  المـالي الـذي يتناسـب مـع المعـاييرلمعرفـة األداء هـو مقاييس ال

  )15، ص2008قلعاوي، (  .بشكل عام ظمةالمنعلى أداء 

، يتم اتخاذها بالفعل األداء المالي على إظهار نتائج األحداث والقرارات التي يركزو 

، تحقيق ةظمالمنتحقيق هدف بقاء واستمرار : فيوالمتمثلة  هذا األداء دراسة األهداف التي يحققهاو 

عن استخدام سياسات وقرارات مالية  القوة المالية ونواحي القصور الناتجة هدف تحديد مواطن



37 
 

مدى قيام  على النمو واالبتكار، تحقيق هدف التأكد منة ظمالمن، تحقيق هدف قدرة ةظمالمنب معينة

: ، ويحتوي هذا المحور أهدافا مالية مثلباستخدام الموارد المالية بأقصى فعالية ممكنةة ظمالمن

، التدفق النقدي، ويستخدم لقياس ذلك النسب المالية العائد على االستثمار، تكلفة المنتجات، الربحية

واألرقام المالية المختلفة، كذلك قد تكون بعض األرقام المالية مهمة في وقت ما مثل التدفق النقدي 

غير الهادفة للربح فقد يختلف األمر ولكنها في النهاية ال بد أن  ظماتالمنفي أوقات العسرة، أما 

تحسين  إلىأنشطتها بالمحافظة على وجود موارد كافية، ويهدف ذلك تحافظ على استمرارها في 

  ).18، ص2009العمري، (صورة الشركة لدى المساهمين فيها 

تعد مؤشرات الربحية من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المحللون الماليون ومستخدمو 

أعلى معدل ممكن لهذه  التي تسعى ببدورها إلى تحقيق المنظمةالقوائم المالية في تقييم أداء 

المؤشرات في ضوء تحقيق األهداف األخرى مثل السيولة وغيرها اقتناعا منها بأهمية هذه المؤشرات 

تمثل الربحية االختبار النهائي لنشاط األعمال والذي يعكس مدى حيوية خط إذ  .في تقييم األداء

 المرسي( ي في اإلنتاج والمبيعاتالمنتجات والمقدرة على تحقيق مستويات عليا من األداء التنافس

  .) 125، ص 2012 ،وآخرون

ينصب  األداءفان تقييم  على المستوى المالي،أنه و  )26ص ،2010كراجه، (ويضيف 

ومستوى الربحية في ظل كل من قرارات االستثمار والتمويل والمرونة من توفر السيولة  التأكدعلى 

 ،للمنشأة ةالقيمة الحاليفي إطار السعي لتعظيم  احاألرب إلى باإلضافةوما يصاحبهما من مخاطر، 

القيمة الحالية للمؤسسة والمحافظة على سيولة  هو تعظيم المالية اإلدارة أهداف أنباعتبار 

  .)الربحية( وتحقيق العائد المناسب على االستثمار والتصفية، اإلفالسالمؤسسة لحمايتها من خطر 
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  األداء الماليمؤشرات  2-11

 إلى يرجع حيث المالي، التحليل أساليب من المالية النسب أوالمالية  المؤشرات لوبأس عديُ 

 في اإلدارة عن الملكية وانفصال المحترفين المديرين طبقة ظهور نتيجة العشرين القرن بداية

 إلى االلتجاء ذلك ألزم وقد الدورية، والتقارير النتائج نشر ضرورة من ذلك استتبع وما المشروع

 في للبنوك الفضل ويرجع األطراف، جميع تخدم التي المالية والمؤشرات النسب من كثير إعداد

 :Sinkey, 2008, p( التداول نسبة وهى 1908 عام المالي التحليل في هامة نسبة اكتشاف

153.(  

تعتمـــد فـــي احتســـابها علـــى  ماليـــةالالمؤشـــرات إلـــى إن  )297ص، 2001 ،خشـــارمة (يشـــير 

والعائـــد علـــى حقـــوق الملكيـــة  األصـــولالعائـــد علـــى : ، مثـــلظمـــةلمحاســـبية بالمنالمعلومـــات الماليـــة ا

، ســهولة احتســابها :هــو المؤشــرات مــا تتميــز بــه هــذه أهــمومــن . والقيمــة االقتصــادية المضــافة وغيرهــا

تاريخيـة  بأنهـاالماليـة  األداءيؤخـذ علـى مؤشـرات ولكـن  .بوحدة قياس قابلة للمقارنـة األحداثتصور و 

ال تسـاعد  ، كمـا أنهـاالتـي حـدثت فـي الفتـرة السـابقة األنشـطةفهـي تركـز علـى التقريـر عـن بطبيعتها، 

تهم وال تحفــز المهــارات والكفــاءات التــي ظمــاالعوامــل التــي توجــه النجــاح فــي من إدراكالمــديرين علــى 

اخـتالف طـرق احتسـاب بعـض هـذه المقـاييس ممـا يـؤثر ، فضـال عـن تبدع فيهـا أنت ظماتحاول المن

  .ى داللتهاسلبا عل
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  األردننبذة عن القطاع السياحي في  12- 2

الثـــاني  عبـــد اهللاْحظـــى الســـياحة فـــي الوقـــت الحاضـــر باهتمـــام كبيـــر مـــن قبـــل جاللـــة الملـــك ت

وبخاصــة فــي ظــل محدوديـــة  حفظــه اهللا ورعــاه، فهــي تمثــل مــوردًا اقتصــاديًا مهمـــًا وأساســيًا لــألردن،

الســــياحة علــــى أســــاس أنهــــا مــــن القطاعــــات الثانويــــة فــــي ، فلــــم َيُعــــد ُينّظــــْر إلــــى األردنالمــــوارد فــــي 

لمـــــا لهـــــا مـــــن أهميـــــة فـــــي المســـــاهمة فـــــي النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي، وتـــــراكم  ،األردناقتصـــــاديات 

  ).2، ص 2010 ،بظاظو(  االحتياطيات من العمالت األجنبية

المبنية على ، إلدراكه برؤيته الثاقبة وتطلعاته المستقبلية تهتحظى السياحة باهتمام جاللكما 

األسس العلمية أهمية السياحة من الناحية االقتصادية وٕابراز مدى التقدم الحضاري والسالم 

لذا حث جاللته في العديد من كتب التكليف السامي للوزارات على االهتمام بالسياحة  ،االجتماعي

ة، وقد أمر جاللته وتوفير كافة اإلمكانات والتسهيالت لقيام صناعة سياحية متقدمة ومتميزة وجاذب

باالهتمام بالسياحة الدينية والعالجية بشكل خاص وكانت السياحة من أولويات المباحثات التي كان 

بشكل يدعو إلى اإلعجاب  األردنيجريها جاللته خالل زيارته إلى دول العالم بحيث تم تسويق 

  ).5، ص 2010 ،بظاظو(  والتقدير

ي وجـذب االسـتثمارات، باإلضـافة األردنـنمـو االقتصـاد فـي  هامـاً  يلعب قطـاع السـياحة دوراً و 

إلــى خلــق الوظــائف وٕادخــال العمــالت الصــعبة، ويحقــق النشــاط الســياحي إيــرادات مباشــرة للدولــة مــن 

خـــــالل رســـــوم دخـــــول المواقـــــع الســـــياحية، ورســـــوم التأشـــــيرات، وضـــــريبة المغـــــادرة، وضـــــريبة الـــــدخل 

 تة المحصـلة مـن الفنـادق، وضـريبة الـدخل والمبيعـاوالمبيعات على الفنادق، وضريبة القيمـة المضـاف

علــى المنشــآت الســياحية ومــن ضــمنها قطــاع النقــل، وضــريبة الــدخل والمبيعــات مــن النشــاطات الغيــر 

كمــا تعتبــر مســاهمة الســياحة عــامال هامــا فــي نمــو وتنشــيط االقتصــاد حيــث تشــكل  .مباشــرة للســياحة
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مـن إجمـالي مقبوضـات حسـاب % 64، و)سـاهمةنسـبة ولـيس م(إلى الناتج المحلـي اإلجمـالي % 13

مـــــن إجمـــــالي مقبوضـــــات الحســـــاب الجـــــاري فـــــي ميـــــزان % 26الخـــــدمات فـــــي ميـــــزان المـــــدفوعات و

ـــة بعـــد الصـــادرات الســـلعية  المـــدفوعات، وهـــذا يضـــع الســـياحة فـــي المركـــز الثالـــث مـــن حيـــث األهمي

  ).2011لعام  ،هيئة تنشيط السياحة(وتحويالت العاملين في الخارج 

ألـف فرصـة عمـل مباشـرة، بينمـا يقـدر عـدد العـاملين فيـه  42القطاع السياحي حـوالي  يوفرو 

العوائــد ألــف مــواطن مــن  800ألفــا، ممــا يعنــي اســتفادة أكثــر مــن  130بشــكل غيــر مباشــر بحــوالي 

 51إلـى رفـع عـدد فـرص العمـل إلـى  الحـاليالحكومة في الوقت خطط وتهدف  ،االقتصادية للسياحة

ة فــي القطاعــات ألــف وظيفــة جديــدة مباشــرة وغيــر مباشــر  300خلــق أكثــر مــن  ألــف، باإلضــافة إلــى

يوضــح زيــادة عــدد ) 2-2(والشــكل اآلتــي  ).2011لعــام  هيئــة تنشــيط الســياحة،( المتعلقــة بالســياحة

  ): 2010 -2002(الوظائف المباشرة في قطاع السياحة 

  

  

  

  

  

  

  )2-2(الشكل رقم 

  ) 2010 -2002(الوظائف المباشرة في قطاع السياحة 

  .2011لعام  هيئة تنشيط السياحة،: المصدر
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انعكس نمو القطاع السياحي على التعليم حيث أصبح باستطاعة طالب الثانويـة العامـة  كما

 األردنيــة مــن خــالل كليــة األردن، كمــا يــتم تأهيــل اليــد العاملــة "التــوجيهي الفنــدقي"االلتحــاق بمســاق 

يـة التـي تـدرس األردنالجامعـات  نإلضافة لعدد ماهذا ب ،والسياحيالجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي 

وقــد ســاهم نمــو القطــاع  .تخصــص الفندقــة، باإلضــافة إلــى التــدريب العملــي فــي فنــدق سينشــري بــارك

الســـياحي بخلـــق وتطـــوير اآلالف مـــن المؤسســـات واألعمـــال المتوســـطة والصـــغيرة فـــي جميـــع أرجـــاء 

 يـةاألردنقتصاد الوطني حيث تشير اإلحصائيات إلـى أن المـرأة المملكة، كما شجع دور المرأة في اال

  ).2011لعام  هيئة تنشيط السياحة،( من العاملين في القطاع% 10تشكل 

يشـهد نشـاطا اسـتثماريا متزايـدا فـي  األردنفـان  االسـتثمار فـي القطـاع السـياحيوفيما يتعلق ب

لســياح، مــن طيــران ونقــل وفنــادق ومطــاعم القطــاع الســياحي لتلبيــة متطلبــات األعــداد المتزايــدة مــن ا

تمتاز المملكـة بخصـائص مميـزة وفريـدة تعمـل علـى جـــذب االسـتثمارات كما . وأنشطة ترفيهية وغيرها

العربيــة واألجنبيــة، ذلــك لكــون المملكــة أصــبحت تمتلــك مكانــة مميــزة علــى الخارطــة الســياحية للعــالم، 

يعتبـــر حيـــث  .لعربيـــة واألجنبيـــة داخـــل  المملكـــةهـــذا نالحظـــه جليـــا مـــن خـــالل ازديـــاد االســـتثمارات ا

 2009وحتـى العــام  1996القطـاع السـياحي أكبــر جـاذب لالسـتثمارات التــي بلغـت قيمتهـا منــذ العـام 

كمــا انــه . منهــا% 53مليــون دينــار، تشــكل االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة  915حــوالي مليــارين و 

تدخل حيــز التنفيــذ خــالل الفتــرة المقبلــة ســواء علــى االســتثمارات التــي ســد مــن المشــاريع و هنــاك العديــ

شـــكل فنـــادق أو مراكـــز مـــؤتمرات أو مـــدن تســـلية وترفيـــه فـــي كـــل مـــن مدينـــة عمـــان والعقبـــة والبحـــر 

  ، )2011لعام  هيئة تنشيط السياحة،( ياألردنالميت، األمر يعزز أهمية القطاع لالقتصاد 
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  2009- 2004 األردن حجم االستثمارات السياحية فييبين ) 3- 2(والشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )3-2(الشكل رقم 

  .2009-2004 األردنحجم االستثمارات السياحية في 

  .2011لعام  هيئة تنشيط السياحة،: المصدر

 الســياح القــادمين إلــى المملكــة ازديــادا مضــطردا خــالل األعــوام الماضــيةأعــداد شــهدت كمــا 

مليــون ســائح فــي العــام  4.55لمبيــت ، حيــث بلــغ عــدد ســياح امســتويات اإلنفــاقانعكــس علــى  ممــا

إلـــى رفـــع عـــدد ليـــالي ) خاصـــة القــادمين مـــن أوروبـــا(وقــد أدى التركيـــز علـــى نوعيـــة الســـياح . 2010

هيئـــة ( 2010مليـــون دينـــار فـــي العـــام  423وزيـــادة المـــدخول الســـياحي الـــذي بلـــغ مليـــارين والمبيـــت 

  ).2010-2004(السياحي  يبين مستويات الدخل) 5-2(، والشكل )2011لعام  تنشيط السياحة،
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  )4-2(الشكل 

  )2010-2004(مستويات الدخل السياحي 

  2011لعام  هيئة تنشيط السياحة،: المصدر

الفنـــــادق العالميـــــة مثـــــل المـــــاريوت  مجموعـــــة متميـــــزة مـــــن شـــــركات األردنكمـــــا تعمـــــل فـــــي 

والجميــــرا والهوليــــدي إن واالنتركونتيننتـــال والشــــيراتون وراديســــون ســــاس والفـــور سيســــونز والموفبنبيــــك 

غرفـة فـي فنـادق   6697 غرفـة، منهـا 23882  ويبلـغ مجمـوع الغـرف الفندقيـة فـي المملكـة. وغيرهـا

. غرفـــة فـــي فنـــادق الـــثالث نجـــوم  3231غرفـــة فـــي فنـــادق األربـــع نجـــوم، و 3285الخمـــس نجـــوم، و

قيــة فــي العــام وتشــير اإلحصــائيات إلــى أن المشــاريع الجديــدة أضــافت حــوالي خمســة آالف غرفــة فند

  ).2011لعام  هيئة تنشيط السياحة،(خاصة في منطقتي العقبة والبحر الميت  2012

بشـكل كبيـر  تالمقومـات السـياحية البشـرية تطـور إلـى إن ) 7، ص 2010 ،بظاظو( ويشير 

  :، ويتمثل هذا التطور بما يلي2009-1999خالل الفترة من عام 

وسائل  أصابالسياحة وتطورها بالتطور الكبير الذي  قد ارتبط ظهورل: النقل والمواصالت: أوال

بشبكة كثيفة من  األردنتعتبر الركيزة األساسية للنشاط السياحي، ويتمتع التي  النقل والمواصالت
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 :ما يأتي 2009- 1999وأبرز االنجازات المحققة في هذا المجال خالل الفترة  ،الطرق المعبدة

  )7، ص 2010 ،بظاظو(

الت السياحية المزودة بنظام البطاقة الذكية ونظام التعقب عن بعد واللوحات عدد الحافزيادة  -1

وصل عدد هذا النوع من الحافالت السياحية في عام  ، حيثالرقمية لبيان مسار الخط

  .حافلة 128إلى  2009

عدد حافالت ذوي االحتياجات الخاصة التي يستخدمها السياح الكبار بالسن أو ذوي زيادة  -2

  .حافلة 24إلى  2009وصل عدد هذا النوع من الحافالت في عام ، حيث لحركيةاإلعاقات ا

  .6046 أن وصل إلى 2009عدد السيارات السياحية في عام زيادة  -3

  .2013وتوسعة أخرى عام  2009توسعة مطار الملكة علياء الدولي عام  -4

  .725أن وصل إلى إلى  2009عدد الباصات السياحية في عام زيادة  -5

  .سبع شركات للنقل السياحيأن وصل إلى  2009شركات النقل السياحي في عام عدد زيادة  -6

  .2009قارب سياحي عام  80إلى  2009عدد القوارب السياحية في عام زيادة  -7

أولهمـا يتمثـل  العرض السياحي من عنصرين رئيسين، يتكون: الخدمات والتسهيالت السياحية: ثانياً 

مثـل بالتسـهيالت والخـدمات السـياحية، التـي تعـد عنصـر أساسـي بعوامل الجذب السياحي، وثانيهما يت

من عناصـر العـرض السـياحي، وتتمثـل هـذه التسـهيالت فـي عـدد مـن المـوارد السـياحية البشـرية التـي 

والرغبـة فـي العـودة  مما يؤدي إلى زيادة مدة إقامة السياح من جهـة، ،توفر للسياح إقامة سهلة ميسرة

فـإن  وفي حالـة ضـعف مسـتوى الخـدمات والتسـهيالت السـياحية المقدمـة، للموقع السياحي مرة أخرى،

وهــذه  حتــى لــو كــان يمتلــك مقومــات جــذب ســياحي مميــزة ذلــك ســينعكس ســلبًا علــى الموقــع الســياحي،

  :التسهيالت تتمثل في

  .Accommodation Facilities: تسهيالت الضيافة -1

  .Supporting Facilitiesالخدمات والتسهيالت المساندة  -2
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  . Infra Structure Servicesمرافق البنية األساسية  -3

مـــع نمـــو وتطـــور الحركـــة الســـياحية فـــي أيضـــا إلـــى إنـــه ) 8، ص 2010 ،بظـــاظو( ويشـــير 

بعـد عـام، ، اسـتمرت المؤسسـات والمرافـق السـياحية بالزيـادة عامـًا 2009-1999خالل الفتـرة  األردن

، وقـد كـان األردنوتعد صناعة الفنادق من العناصر األساسية في دعم وتطور القطاع السـياحي فـي 

الثــــاني المعظــــم دوٍر هــــاٍم فــــي دعــــم قطــــاع الفنــــادق مــــن خــــالل التســــهيالت  عبــــد اهللالجاللــــة الملــــك 

ـــادق المقامـــة فـــي  ـــادة  ناألردواإلعفـــاءات المقدمـــة لمؤسســـات القطـــاع الخـــاص، وقـــد زاد عـــدد الفن زي

) 482(  ، وقــد زادت هــذه الفنــادق إلــى)380(، حيــث قــدر عــدد الفنــادق بـــ 1998ملحوظــة منــذ عــام 

 1999، وشمل هذا النمو أيضًا المطـاعم السـياحية فقـد بلـغ عـدد المطـاعم فـي عـام 2009فندٍق عام 

اد تطـور أعـد) 5-2(علـى النحـو الـذي يوضـحه الشـكل  2009فـي عـام ) 848(وارتفع إلى )  310(

  .األردنالمطاعم السياحية في 

  
  )5-2(الشكل 

  .األردنتطور أعداد المطاعم السياحية في 
  8، ص 2010 ،بظاظو: المصدر 
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  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

مــن أجــل تكــوين إطــار مفــاهيمي تســتند إليــه الدراســة الحاليــة فــي توضــيح الجوانــب األساســية 

تـــم و الدراســـات الســـابقة حـــول موضـــوع هـــذه الدراســـة، علـــى  بـــاإلطالعقـــام الباحـــث لموضـــوعها، فقـــد 

 ،وتخــدم متغيراتهــا الدراســةبموضــوع مباشــرة االســتعانة واإلفــادة مــن بعــض الدراســات التــي لهــا عالقــة 

  :هذه الدراسات ما يلي نوم

  الدراسات العربية: أوال

بية فـي بيئـة دور المراجعة في رفع كفاءة المعلومات المحاس: ، بعنوان)2002 ،حمادة(دراسة  - 

  .الحاسوب

ة يهـــدفت الدراســـة إلـــى بيـــان مـــدى اهتمـــام القطـــاع العـــام فـــي ســـورية بأتمتـــة الـــنظم المحاســـب

توصـلت الدراسـة عـدد مـن تعلق بـاألجهزة والبرمجيـات، و ت باستخدام الحاسوب ومشكالت رقابية أخرى

  :النتائج والتوصيات منها

م الحاســـوب مـــن أي موقـــع فـــي ســـوريا فر الوســـيلة المناســـبة لـــدخول المراقـــب لنظـــااضـــرورة تـــو  -1

  .ليسهل عملية الرقابة على األعمال

بينت أن نظام الحاسـوب عـبء إضـافي علـى الموظـف إال فـي حالـة االسـتغناء عـن السـجالت  -2

والــدفاتر واالعتــراف بمــا يســمى بالوثــائق اإللكترونيــة والتوقيــع اإللكترونــي، وبالتــالي فــان قــدرة 

فر بــرامج تدريبيــة اتــرتبط بمســتوى التأهيــل لــذا البــد مــن تــو  األفــراد علــى التعامــل مــع الحاســوب

  .مكثفة لتساعد في إتقان التعامل مع الحاسوب واألنظمة المتكاملة للمؤسسات
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المعرفــة التقنيــة ودورهــا فــي تطــوير نظــم المعلومــات  :، بعنــوان)2005(، رشــيدو  ،دراســة يحيــى - 

   .تقنيات المعلومات الحديثة استخدامفي ظل  المحاسبية

عنــد  االعتبــارتحديــد مفهــوم المعرفــة التقنيــة وأهميــة أخــذها بنظــر هــدفت هــذه الدراســة إلــى 

توضــيح دور المعرفــة االقتصــادية، كــذلك وســائل تقنيــات المعلومــات الحديثــة فــي الوحــدات  اســتخدام

التقنية في تشغيل نظم المعلومات المحاسـبية مـن خـالل توضـيح مـدى قـدرة القـائمين علـى عمـل نظـم 

 اســتخداملومــات المحاســبية فــي تشــغيل المكونــات الماديــة لــنظم المعلومــات المحاســبية فــي ظــل المع

بالمصـادر  االسـتعانةالبحث علـى المـنهج الوصـفي مـن خـالل  اعتمدوقد  .تقنيات المعلومات الحديثة

 ،ذات العالقة بموضوع البحث وخاصة نظم المعلومات المحاسبية، إدارة المعرفـة، تقنيـات المعلومـات

تشــكل المعرفــة التقنيــة : وتوصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج أهمهــا .وأجريــت الدراســة فــي العــراق

حـد المتطلبـات األساسـية لكافـة القـائمين علـى المبنية على التأهيل العلمي والعملي والخبـرة المتراكمـة أ

علومــــات وفــــي عمــــل نظــــم الماالقتصــــادية عمــــل وســــائل تقنيــــات المعلومــــات الحديثــــة فــــي الوحــــدات 

أن نظـم المعلومـات المحاسـبية تمثـل نظمـًا رسـمية للمعلومـات ضـمن النظـام  اعتبـارالمحاسبية، علـى 

المعرفــــة التقنيــــة تتعلــــق بإمكانيــــة التطبيــــق العملــــي اقتصــــادية، وأن الكلــــي للمعلومــــات فــــي أي وحــــدة 

لومــــات ومنهــــا فــــي عمــــل نظــــم المع االقتصــــاديةلألســــاليب العلميــــة المســــتخدمة فــــي أعمــــال الوحــــدة 

  .المحاسبية

العولمة على نظم المعلومـات المحاسـبية لـدى  أثر :، بعنوان)2009(دراسة القشي، والعبادي،  - 

  ،األردنشركات الخدمات المالية في 

هدفت هذه الدراسـة إلـى معرفـة مـدى امـتالك شـركات الخـدمات الماليـة لآلليـات المناسـبة فـي   

شــركات عالميــة، وبالتــالي قــدرتها علــى دخــول عــالم نظــام معلوماتهــا المحاســبي التــي تؤهلهــا لتصــبح 



48 
 

وقــــد  .العولمــــة بخطــــى ثابتــــة، ومعرفــــة المعوقــــات التــــي تواجههــــا وتحــــول دون امــــتالك تلــــك اآلليــــات

  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها

 إن نظــام المعلومــات المحاســبي فــي اغلــب الشــركات عينــة الدراســة يســتطيع التــأقلم مــع التغيــرات -1

  .التي تطرأ على معايير المحاسبة، وخصوصا في القيمة العادلة

يـــة قابـــل األردنأن نظـــام المعلومـــات المحاســـبي المحوســـب فـــي اغلـــب شـــركات الخـــدمات الماليـــة  -2

  .للتحديث كي يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة

ات لمســـتخدمي أوصـــت الدراســـة بضـــرورة عقـــد دورات تثقيفيـــة وتأهيليـــة بتكنولوجيـــا المعلومـــو 

علــــى آخــــر المســــتجدات التكنولوجيــــة والمحاســــبية، وبــــاألخص علــــى  وٕاطالعهــــمالنظــــام المحاســــبي 

تغييــرات فــي معــايير المحاســبة الدوليــة، وٕايجــاد اآلليــات والطــرق المناســبة لتثقيــف أصــحاب حقــوق ال

  .مارد البشرية ورفع سويتهاالملكية بأهمية كل من تطوير األنظمة المحاسبية وتطوير المو 
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  الدراسات االنجليزية: ثانيا

  ) Rogero, 2008(دراسة  - 

Characteristics of high quality accounting standards 

يكــون المعيــار متصــفًا بخصــائص ذات جــودة عاليــة، هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة متــى 

لمعـــايير اوقـــد أجريـــت دراســـة نظريـــة لعرفـــة حيـــث إذ أن يـــتم وضـــع المعـــايير علـــى أســـاس المفـــاهيم، 

وقـد توصـلت إلـى عـدد مـن النتـائج  القائمة التي ال تواكب التطورات المستقبلية لألحـداث االقتصـادية،

  :أهمها

أن المعايير الموضوعة على أساس المفاهيم تكون أسهل في التطبيـق والشـرح مـن تلـك المعـايير  -1

وجـد معيـار يسـتطيع ، ورغـم أنـه ال ي)أسـاس القواعـد(الموضوعة على هيئة قائمة افعل وال تفعـل 

التنبــؤ بكافــة األســئلة واألحــداث المســتقبلية، إذ إن المعيــار الــذي يعتمــد علــى مفهــوم أو موضــوع 

  .محدد يمكنه التعامل مع الواقع العملي بصورة سهلة ويسيرة

أن تطبيــق الحكــم المهنــي وانعكاســه علــى القــوائم الماليــة ســوف يــتم تحســينه عــن طريــق اعتمــاد   -2

  .تخدام أحكامهم المهنية بدًال من تطبيق القواعد التفصيليةالمحاسبين على اس

سـوف ينـتج عنـه معـايير ذات حجـم أقـل مـن ) المبادئ(أن المعايير القائمة على أساس المفاهيم  -3

ـــدًال مـــن بعـــض المعـــايير التـــي يتجـــاوز حجمهـــا  12 صـــفحة فـــي ظـــل القواعـــد،  100صـــفحة ب

باإلضـافة إلـي أنـه يمكـن تطبيقهـا علـى مـدي  وبالتالي تكون هذه المعايير أبسط شكًال ومضـموناً 

 .أوسع من المعامالت واألحداث المحاسبية
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أن المعـــايير القائمـــة علـــى أســـاس القواعـــد غيـــر مرنـــة وبالتـــالي ال تواكـــب التطـــورات المســـتقبلية  -4

لألحـــــداث االقتصـــــادية، األمـــــر الـــــذي ينـــــتج عنـــــه كيـــــان محاســـــبي ال يمكنـــــه التنبـــــؤ باألحـــــداث 

  . بلية غير الظاهرة والمتوقعةاالقتصادية المستق

  : بعنوان ) Sumritsakun, 2011( دراسة -

 “The Effect of Accounting Information System Effectiveness on 

Accounting Information Usefulness via Information Trust and 

InformationTimeliness as Mediators: Case Study of Thia-Listed 

Companies”.  

فاعلية نظم المعلومات المحاسبية على اإلستفادة من  أثرهدفت الدراسة إلى بيان 

شمل مجتمع الدراسة  .المعلومات المحاسبية من خالل الثقة بالمعلومات وتوقيتها كمتغيرات وسيطة

ج وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائ ).196(والبالغ عددهم  ينمدققعددا من المراقبين وال

أبرزها أن جودة التطبيقات المحاسبية تعزز من اإلستفادة من المعلومات المحاسبية من خالل الثقة 

بالمعلومات وتوقيتها، وأن تكنولوجيا المعلومات كمتغير وسيط تدعم العالقة بين جودة التطبيقات 

كما ان الثقة . ماتالمحاسبية وكفاءة الرقابة الداخلية ومنافع التخطيط االستراتيجي والثقة بالمعلو 

بالمعلومات تتوسط العالقة بين التخطيط االستراتيجي ومصادر المعلومات المميزة وتوقيت 

النتائج أن كبار المراجعين الذين يقومون باستكمال استقصاء المعلومات عن وبينت  .المعلومات

قابة الداخلية عن نظام الرقابة الداخلي بنفسهم كان احتفظوا بمعلومات أكثر أهمية عن نظام الر 

كبار المراجعين الذين فحصوا االستقصاء المستكمل بواسطة شخص آخر، وهذه النتيجة استخلصت 

 وقد أوصت الدراسة بضرورة .عندما تم إجراء فحص منفصل لقوة وضعف نظام الرقابة الداخلي

كافة العمليات من توجه نحو تشغيل وتسجيل العمليات المحاسبية آليا، وأن يتم تحقيق الرقابة على ال
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ضرورة االستفادة من تكنولوجيا المعلومات عند تصميم وتشغيل هيكل و  .خالل الحاسب اآللي

  .الرقابة الداخلية

  : بعنوان ) ,Al-Eqab & Ismail 2011( دراسة -

 Contingency Factors and Accounting Information System Design in 

Jordanian Companies " 

ـــىراســـة هـــذه الد هـــدفت  المعلومـــات الكشـــف عـــن العوامـــل التـــي تســـهم فـــي تصـــميم نظـــام إل

 اســتخدمت. األردن عمــان فــي بورصــة فــي مدرجــة شــركة) 220( علــى الدراســة أجريــتو . المحاســبي

 لتطـور األربعـة األبعـاد بـيندال وٕايجـابي  أثـر وجود الدراسة نتائج أظهرتو . ةاالستبان أسلوب الدراسة

 المعلومـــــات نظــــم وتصـــــميم )كنولوجيـــــة والمعلوماتيــــة والوظيفيـــــة واإلداريــــةالت( المعلومــــات تكنولوجيــــا

تكلفــــة القيــــادة، والتمــــايز ( األعمــــال اســــتراتيجيات بعــــدي بــــين داللــــة اذ اً أثــــر  هنــــاك أنو . المحاســــبية

 داللـــة يذ أثـــر كمـــا أظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود .المحاســـبي المعلومـــات نظـــم وتصـــميم )واالبتكـــار

 أن الدراسـة نتـائج أظهـرتو . المحاسـبي المعلومات نظم تصميم وتطور بيئيةال الظروف بين إحصائية

 التطــــــور مــــــن أهميــــــة أكثــــــر المعلومــــــات تكنولوجيــــــا إلدارة والــــــوظيفي والمعلومــــــات اإلداري التطــــــور

 قيـادة إسـتراتيجية أنالدراسـة  وبينـت. المحاسـبي المعلومـات نظام تصميم على التأثير في التكنولوجي

 نظـام تصـميم تطـور علـىوذلـك لتأثيرهـا الكبيـر  واالبتكـار، التمـايز إسـتراتيجية من يةأهم أكثر التكلفة

  .المحاسبي المعلومات

  )Soudani, 2012( دراسة - 

The Usefulness of an Accounting Information System for Effective 
Organizational Performance”.  

. التنظيمـي األداءلومـات المحاسـبية لفاعلـة هدفت الدراسة إلى فحص اإلستفادة من نظم المع

ولتحقيـــق اهـــداف . شـــركة مســـجلة فـــي ســـوق دبـــي لـــألوراق الماليـــة) 74(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 
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وقـــد توصـــلت  .الدراســـة تـــم تصـــميم اســـتبانة خصيصـــًا لـــذلك ووزعـــت علـــى الشـــركات محـــل الدراســـة

علـى  تـأثيراسبية تعتبر مفيدة جدًا ولها الدراسة إلى العديد من النتائج ابرزها أن نظم المعلومات المح

المنظمـــي، مـــع التاكـــدي علـــى عـــدم وجـــود عالقـــة بـــين نظـــم المعلومـــات المحاســـبية ومتغيـــرات  األداء

عالقــة بــين مــدى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وجــود  أشــارت نتــائج الدراســة إلــىو  .المنظمــي األداء

وقــد  .يــة ثــم أهــداف االلتــزام ثــم األهــداف التشــغيليةواالســتفادة منهــا وبــين تحقيــق أهــداف التقــارير المال

وٕادراك اإلدارة للهدف من هيكـل الرقابـة الداخليـة وذلـك لعالقتـه المباشـرة  مأوصت الدراسة بضرورة فه

  .في تحقيق أهداف الشركات

   Alsharayri (2012)دراسة - 

Evaluating the Performance of Accounting Information Systems in 
Jordanian Private Hospitals” 

هدفت الدراسة إلى تحديد وتقييم أداء انظمة المعلومات المحاسبية المستخدمة في 

) 15(ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت على . يةاألردنالمستشفيات الخاصة 

لتحليل استبانة صالحة لعملية ا) 25(استبانة، إسترد منها ما مجمله ) 35(مستشفى بمقدار 

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها عدم مالءمة نظم المعلومات  .اإلحصائي

حد ما، وعدم الكفاية التدريبية للعاملين  إلىية األردنالمحاسبية المستخدمة في المستشفيات الخاصة 

يتم تحقيق ه أنبينت النتائج كما  .في المستشفيات على انظمة المعلومات المحاسبية المستخدمة

يتم االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا ، وأنه الرقابة على كافة العمليات من خالل الحاسب اآللي

يتم االعتماد على ، كما بينت النتائج أنه المعلومات عند تصميم وتشغيل هيكل الرقابة الداخلية

 ).االنترنت(العالمية  مصادر المعلومات المختلفة الداخلية أو الخارجية من خالل شبكة المعلومات

القيام بوصف خصائص الرقابة العامة والتطبيقية لما لها من أهمية في  وقد أوصت الدراسة بضرورة

تنفيذ مهمات عملية المراجعة، وعند تصميم اختبارات الرقابة اإللكترونية قد يحتاج المراجع الحصول 
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بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر على أدلة إثبات عن مدى كفاءة الرقابة المتعلقة بالمزاعم 

  .كما في الرقابة العامة

  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما يميز: ثالثا

والتعـرف علـى  للمعلومات المحاسـبيةاإلطار العام  الدراسات السابقة إلى التعرف علىهدفت  -1

هــوم إدارة األربــاح التعــرف علــى مفالمرتبطــة بهــا، كــذلك  خالقيــةاألجوانــب والمبادئهــا وآلياتهــا 

تطـــوير األنظمـــه  أثـــرالتعـــرف علـــى ، بينمـــا جـــاءت هـــذه الدراســـة بهـــدف ودوافعهـــا وأســـاليبها

 .األردنالمالي في المنشآت الفندقيه فئة الخمس نجوم في  األداءعلى  المحاسبية

أبعــاد مــن  أربعــةمبــادئ بينمــا ركــزت هــذه الدراســة علــى قيــاس  الدراســات الســابقة علــىزت رّكــ -2

 المعـاييرعملية اتخاذ القرار، متخذ القرار،  لدى المتوافر واإلدراك الفهم (ات الحديثة االتجاه

تخدمة فــي إعــداد والطــرق واألســاليب المســ ،العمليــة الممارســة فــي بيئــة المتكاملــة المرجعيــة

المـديرين المـاليين والمحاسـبين فـي المنشـآت  وذلـك مـن خـالل اسـتطالع آراء )التقارير المالية

  .المالي في تلك المنشآت األداءعلى  المحاسبيةتطوير االنظمه في  الفندقية
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  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة

وصفا لمجتمع الدراسة والعينة وأداة الدراسة وثباتها وصدقها، كما يتضمن منهجية التضمن ت

  .جمع البيانات بالمعالجة اإلحصائية وأساليإجراءات الدراسة و 

  الدراسة منهج 3-1

وصـــفي تبـــع فيهـــا الباحـــث األســـلوب الوالتـــي امـــن الدراســـات الميدانيـــة  دراســـةال هتعتبـــر هـــذ

تطـــوير األنظمـــة المحاســـبية علـــى األداء المـــالي فـــي المنشـــآت  رأثـــالتعـــرف علـــى  هـــدفب ،تحليلـــيال

غيــر المتغيــرات متغيــرات الدراســة مــن خــالل تحويــل مقارنــة و البيانــات دراســة وتحليــل  تــم إذ، الفندقيــة

اختبــار الفرضــيات وبيــان التعامــل معهــا فــي وذلــك بهــدف  ،الكميــة إلــى متغيــرات كميــة قابلــة للقيــاس

  .هاوتوصياتالدراسة نتائج 

  والعينة مجتمع الدراسة 3-2

والبـــالغ  األردنجميـــع المنشـــآت الفندقيـــة فئـــة الخمـــس نجـــوم فـــي مـــن مجتمـــع الدراســـة  يتكـــون  

الجــدول ، و وبطريقــة المســح الشــاملالمجتمــع كــامال  إلــىتــم توزيــع االســتبانات  ، إذفنــدقا  12عــددها  

  .مجتمع الدراسةتشكل  يبين اسماء الفنادق التي ) 1 -3(رقم 
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  ) 1-3 (دول رقم الج

   مجتمع الدراسةتشكل  الفنادق التي أسماء

- Amman Marriott    Hotel 

- Crown Plaza Amman  Hotel 

- Four Season Amman Hotel 

- Grand Hyatt Amman Hotel 

- Holiday  Inn Hotel 

- Intercontinental  Jordan Hotel 

- Le  Meridian  Amman Hotel 

- Le Royal Hotel 

- Radisson  SAS  Hotel 

- Sheraton  Amman Hotel 

- The  Regency  Palace  Hotel 

- Kempinski hotel & Resorts 

 المديرين المـاليين والمحاسـبينأما المجتمع الذي تم االعتماد عليه في تعبئة االستمارات فهو 

المنشـآت تبانات علـى كافـة هـذه وتـم توزيـع االسـ، فئـة الخمـس نجـوم فـي األردن المنشـآت الفندقيـةفي 

وتـم اسـترداد . استبانة) 120(ليبلغ عدد االستبيانات الموزعة . منشأةفي كل  استبانات عشرةوبمعدل 

وتـــم اخضـــاع جميـــع هـــذه مـــن إجمـــالي عـــدد االســـتبانات المرســـلة، %) 79.2(اســـتبانة بنســـبة ) 95(

، المنشـآتيعملون في هـذه  مستجيباً ) 95(استقرت العينة على  االستبانات للتحليل اإلحصائي وبذلك

وعـدد االسـتبانات الموزعـة والمسـتردة والمسـتبعدة  اإلطـار العـام للدراسـة) 2-3( ويوضح الجدول رقم 

  .والخاضعة للتحليل اإلحصائي
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  ) 2-3( الجدول 

  مجموع االستبانات الموزعة والمستردة والخاضعة للتحليل

الموزعة  تاالستبانا  

  على المبحوثين

المستردة  تبانااالست

  من المبحوثين

الخاضعة  تاالستبانا

  للتحليل اإلحصائي

 95 95 120 العدد

 %79.2 %79.2 %100 النسبة المئوية

  

  الدراسة داةأ 3-3

ـــةتـــم تصـــميم اســـتبانة    وفـــق المتغيـــرات المعتمـــدة فـــي هـــذه الدراســـة،  خاصـــة بالدراســـة الحالي

الدراســــة وعلــــى مقيــــاس ليكــــرت الخماســــي ذي وباســــتخدام عبــــارات تقييميــــه لتحديــــد إجابــــات عينــــة 

عالمـــات، غيـــر  3عالمـــات، محايـــد مـــا  4عالمـــات، موافـــق  5موافـــق بشـــدة ( المســـتويات الخمســـة، 

كمـا تـم  .يبـين نمـوذج االسـتبانة) 1(، والملحق رقـم )موافق عالمتان، غير موافق بشدة عالمة واحدة 

  :إخضاع االستبانة لعدة اختبارات هي

تم عرض االستبانة علـى مجموعـة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس فـي : اهرياختبار الصدق الظ  - أ 

للحكم على مدى صالحيتها كأداة لجمع البيانات، إذ تم إجـراء التعـديالت الجامعات األردنية 

، وبعـــد اســـترجاع االســـتبانات قـــام الباحـــث عينـــة الدراســـةعلـــى  هـــاعيوز المقترحـــة مـــنهم قبـــل ت

يبــين أســماء ) 2(العينــة، والملحــق رقــم علــى  هــاعيوز تم تبــإجراء التعــديالت المقترحــة قبــل أن يــ

  .محكمي االستبانة

الالزمـــة للتأكـــد مـــن مـــدى صـــالحية االســـتبانة كـــأداة لجمـــع البيانـــات و : األداة ثبـــات اختبـــار  - ب 

تــــــم اختبــــــار مــــــدى االتســــــاق الــــــداخلي باســــــتخدام معامــــــل كرونبــــــاخ ألفــــــا للدراســــــة الحاليــــــة 

)Cronpach’s Alpha ( ,اعتمادية هذه االسـتبانة حسـب معيـار كرونبـاخ جة ر وقد بلغت د
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العتماد نتائج هذه الدراسة، إذ إن النسـبة المقبولـة لتعمـيم  ممتازةوهي نسبة )  %84.4 (ألفا 

) 3-3(والجدول رقـم  .(Malhotra, 2004, p.268 )% 60نتائج مثل هذه الدراسات هي 

  .يوضح معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة الحالية

  )3-3(ول دجال

  يمة معامالت الثبات لمتغيرات الدراسةق

  كرونباخ ألفا المتغير تسلسل الفقرات

 %75.7واإلدراك الفهم 1-9

 %88.0 القرارات إتخاذ عملية 18- 10

 %76.8 المتكاملة المرجعية المعايير 25- 19

 %88.0  الطرق واألساليب 34- 26

 %91.6 األداء المالي 48- 35

 %84.4 م للثباتالمعدل العا 1-48

  

أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي   

ولتحديد درجة االلتزام فقد حدد الباحث ثالثة مستويات للمتغيرات الواردة في نموذج الدراسة فهي 

  :بناًء على المعادلة اآلتية) مرتفع  ، متوسط،منخفض (هي 

   عدد المستويات)/ الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل = (طول الفئة 

  :وبذلك تكون المستويات كالتالي .1.33=  4/3=  3)/1- 5(

  2.33أقل من  -1درجة موافقة منخفضة من  

  3.67 – 2.34درجة موافقة متوسطة   من  

  .5إلى  3.68درجة موافقة مرتفعة  من  
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مــد فــي تحديــد مســتوى المالءمــة للوســط الحســابي وذلــك يوضــح المقيــاس المعت) 4-3(والجــدول رقــم 

  .لالستفادة منه عند التعليق على المتوسطات الحسابية

  )4-3(الجدول رقم 

  مقياس لتحديد مستوى المالئمة للوسط الحسابي

  مستوى المالءمة  الوسط الحسابي

 منخفضة 1-2.33

 متوسطة 3.67أقل من-2.34

 مرتفعة 5أقل من3.68

  الجة اإلحصائيةالمع 3-4

الدراســة حـول متغيــرات هـذه عمليــة جمـع البيانــات والمعلومـات الالزمــة الباحـث  أنهــى أنبعـد   

االســــتعانة  تتمــــحيــــث  ،تــــم ترميزهــــا وٕادخالهــــا إلــــى الحاســــب اآللــــي الســــتخراج النتــــائج اإلحصــــائية

الجـــة مع تمـــت ثـــم SPSS)(البرنـــامج اإلحصـــائي للعلـــوم االجتماعيـــة  باألســـاليب اإلحصـــائية ضـــمن

لمبحوثـة، وبالتحديـد فـان الباحـث العينـة ل الميدانيـةالتي تم الحصول عليها من خالل الدراسة  البيانات

  :م األساليب اإلحصائية التاليةستخدا

وذلــك لوصــف  ،مثــل الوســط الحســابي والتكــرارات والنســب المئويــة :مقــاييس النزعــة المركزيــة -1

وكـذلك يد أهمية العبارات الواردة في االسـتبانة، ولتحد آراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة

  .لبيان مدى تشتت اإلجابات عن وسطها الحسابي المعياري فاالنحرا
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وذلك من أجل اختبـار تـأثير )   Multiple Regression(تحليل االنحدار الخطي المتعدد  -2

فئــة  الفندقيــة المنشــآتفــي  األداء المــاليالمتغيــرات المســتقلة مجتمعــة فــي المتغيــر التــابع وهــو 

  .الخمس نجوم في األردن

وذلـك مـن أجـل اختبـار تـأثير )   Simple Regression(تحليـل االنحـدار الخطـي البسـيط  -3

 األداءفــي المتغيــر التــابع وهــو  مــن المتغيــرات المعتمــدة فــي الدراســة الحاليــة كــل متغيــر مســتقل

  .األردنفئة الخمس نجوم في  المنشآت الفندقيةفي  المالي

وذلــك الختبــار مــدى وجــود فــروق ذات داللــة  :) Anova(  تحليــل التبــاين األحــادي اختبــار -4

تقلة والمتغيـر التـابع التـي إحصائية في إجابات عينة الدراسة بين مجموعة مـن المتغيـرات المسـ

  .لعينة المبحوثةالخصائص تعزى 

لمسـتخدمة فـي وذلك الختبار مـدى االعتماديـة علـى أداة جمـع البيانـات ا: اختبار ألفا كرونباخ -5

 .قياس المتغيرات التي اشتملت عليها الدراسة

  أساليب جمع البيانات والمعلومات 3-5

االعتمــاد فــي هــذه الدراســة علــى نــوعين مــن مصــادر المعلومــات همــا المصــادر األوليــة  تــم

  :والمصادر الثانوية وكما يلي

المصـادر المكتبيـة ومـن المراجعـة وهي البيانات التي يتم الحصول عليها من : البيانات الثانوية: أوال

  :األدبية للدراسات السابقة من اجل وضع األسس العلمية واإلطار النظري لهذه الدراسة مثل

  .المعلومات المحاسبية وجودتهاوخاصة التي تبحث في  المحاسبةكتب  .1

  .وزارة السياحة واالثاراإلحصاءات الرسمية الصادرة عن  .2

  .جودة المعلومات المحاسبيةالتي تبحث في  وراهرسائل الماجستير وأطروحات الدكت .3
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  .الدوريات المتخصصة والنشرات التي كتبت حول موضوع الدراسة .4

  .المعلومات المتوافرة على اإلنترنت .5

ة خطيـة اسـتبانتـم الحصـول عليهـا مـن خـالل تطـوير التـي بيانات تلك الوهي : البيانات األولية: ثانيا

تناولهــا اإلطــار النظــري كــل منهــا كافــة الجوانــب التــي  ، حيــث غطــتهــذه الدراســةموضــوع خاصــة ل

ات علــى عينــة الدراســة تــم توزيــع االســتبانالدراســة، حيــث عليهــا  تســتنداوالتســاؤالت والفرضــيات التــي 

  شخصيا من خالل الباحث
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة الميدانية

  خصائص عينة الدراسة 4-1

  :الجداول التالية تبين النتائج التي تم التوصل إليها

  الخبرة -1

  ) 1 -4(الجدول 

  الخبرة حسب ةتوزيع عينة الدارس

 المتغير ات والمسمياتالفئ التكرارات % النسبة المئوية
 فأقلواتسن5 16 %16.8

  الخبرة

 سنة6-10 26 %27.4
 سنة11-15 21 %22.1
 سنة20–16 15 %15.8
 فأكثرسنة21 17 %17.9

 المجموع 95  100.0%
 

غلب عينة الدراسة، أإن  يالحظ من خالل مطالعة البيانات الواردة في الجدول السابق

من إجمالي العينة، % 27.4مستجيبًا وبنسبة  26حيث بلغ عددهم  ،)سنة 10 - 6(خبراتهمتتراوح 

عينة، وشكل المن إجمالي %  22.1نسبة  )سنة 15- 11(وشكل المستجيبون الذين يملكون خبرة 

 شكل الذين يملكونة، فيما عينالمن إجمالي % 17.9ما نسبته  فأكثر سنة 21 خبرة الذين يملكون

 – 16( خبرة الذين يملكونة، وأخيرا جاء عينالمن إجمالي  16.8%سبته ما ن فأقل واتسن 5خبرة 

 –سنوات  5 من(  وهذا مؤشر على أن خبرة. ةعينحجم المن إجمالي % 9.2ما نسبته  )سنة 20
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جيدة، حيث تمنحهم ميزة ايجابية إضافية تمكنهم من التعامل مع تعتبر  للعينة )سنوات 10من  قلأو 

  بطريقة مهنية كبيرة منشات الفندقيةالفي األمور المحاسبية 

  المؤهل العلمي -2

  ) 2 -4(الجدول 

  المؤهل العلمي حسب ةتوزيع عينة الدارس

 المتغير الفئات والمسميات التكرارات % النسبة المئوية

 دبلوم متوسط 12 12.6%

  المؤهل العلمي

  

 سبكالوريو  63 66.3%

 ماجستير 16 16.8%

 دكتوراه 4 %4.2

 المجموع 95 100.0%

يتضح من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق أن توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل 

من أفراد عينة الدراسة هم من الحاصلين على درجة البكالوريوس من إجمالي %) 66.3(العلمي أن 

بلغت  كمامن إجمالي حجم العينة، ) %16.8(حجم العينة، وبلغت نسبة حملة درجة الماجستير 

من أفراد العينة، بينما بلغت نسبة حملة الدكتوراه %)  12.6(نسبة الحاصلين على الدبلوم المتوسط 

فإننا نالحظ ارتفاع مستوى  وبدراسة هذه الخاصية، ةمن إجمالي حجم العينة المبحوث%) 4.2(

االهتمام  التحصيل العلمي لدى عينة الدراسة بسبب زيادة التوجه نحو التعليم الجامعي وزيادة

للتعليم، إضافة إلى أن العمل في المجال المالي تتطلب مؤهالت علمية قد ال تتوفر لدى الكثيرين 

  .العمل المحاسبي في المنشات الفندقية وتحديداً  ممن يرغبون الدخول في هذا المجال
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  الشهادات المهنية -3

  ) 3 -4(الجدول 

  الشهادات المهنية حسب ةتوزيع عينة الدارس

 المتغير الفئات والمسميات التكرارات % بة المئويةالنس
7.4% 7 CFA 

الشهادات 

  المهنية

8.4% 8 CISA 
6.3% 6 CMA 
5.3% 5 CPA
5.3% 5 CIA

 ال يحمل شهادة 64 67.4%

 المجموع 95 100.0%

ال اغلب عينة الدراسة إن  يالحظ من خالل مطالعة البيانات الواردة في الجدول السابق

أي يحملون ال الذين  نالمستجيبيحيث بلغ عدد  ،التدقيق المحاسبه و حملون شهادات مهنية فيي

في حين بلغ عدد الذين يحملون  .عينةال من حجم%  67.4بنسبة مستجيبًا و  64 تأهيل مهني

  فيما بلغ الذين يحملون شهادة ،عينةال من حجم% 8.4وبنسبة  ينثمانية مستجيب CISA شهادة

CFA  فيما شكل المستجيبون الذين يحملون شهادة، % 7.4وبنسبة  ينمستجيبسبعة  CMA  ما

ما  CPA و CIA  فيما شكل المستجيبون الذين يحملون شهادة ،عينةال من حجم% 6.3 نسبته 

تأهيل  إلىعينة الدراسة تحتاج وهذا مؤشر على أن  ،عينةال من حجملكل شهادة % 5.3نسبته 

يمنحهم ميزة إضافية في القدرة على التعامل مع العلمية؛ ألن ذلك إضافة إلى شهاداتهم  مهني

  .األرقام المحاسبية
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  نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 4-2

المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة،  التاليــةول اتضــمنها الجــدتتبــين النتــائج التــي 

، وذلـــك مـــن خـــالل إجابـــات عينـــة رات الدراســـةبمتغيـــ الخاصـــةلجميـــع الفقـــرات  وبيـــان درجـــة األهميـــة،

  :الدراسة على األسئلة المخصصة في اإلستبانة، والتي كانت على النحو التالي

لفهـم واإلدراك المتـوافر بمتغيـر ا لفقـرات المتعلقـةلواالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات -1

 لدى متخذ القرار

  )4-4(جدول رقم 

لفهم واإلدراك المتوافر لدى بمتغير الفقرات المتعلقة لفات المعيارية واالنحرا الحسابيةالمتوسطات 

  متخذ القرار

 المرتبة
درجة 

 األهمية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

  العبارات

 

 ت

 مرتفع  1
أهميـة تـوفير متطلبـات ومسـتلزماتالمنشـأةتدرك اإلدارة العليـا فـي 4.2421 8084.

  تطوير األنظمة المحاسبية

1

 2 تطوير األنظمة المحاسبيةبمتابعةالمنشأةتقوم اإلدارة العليا في 4.1368 6780. مرتفع 2

 متوسط 9
االسـتقاللية الكافيـة لممارسـة الرقابـةالمنشـأةتمنح اإلدارة العليا فـي 3.1579  1.231

  تطوير األنظمة المحاسبيةعلى 
3 

 مرتفع  3
تطـــوير األنظمـــةمخصصـــاتبنـــود لالمنشـــأةيوجـــد ضـــمن موازنـــة 4.0526 7200.

  المحاسبية

4 

 مرتفع  4
ــــىالمنشــــأةتوجــــد وحــــدة خاصــــة فــــي 4.0421 7567. ــــة عل تطــــوير األنظمــــةللرقاب

  المحاسبية

5 

 مرتفع  6
األنظمـــة خطـــط مســـتقبلية لتطـــوير  المنشـــأةتـــوفر اإلدارة العليـــا فـــي  3.8316 8830.

  المحاسبية

6 

 مرتفع  5
علـــى القيـــام بمناقشـــة مـــا يتعلـــقالمنشـــأةتحـــرص اإلدارة العليـــا فـــي 3.8947 7645.

  تطوير األنظمة المحاسبيةب

7 

 متوسط 8
تطــــويرباإلشــــراف المباشــــر علــــىالمنشــــأةتقــــوم اإلدارة العليــــا فــــي 3.4105 1.115

  للوقوف على مدى االلتزام بهااألنظمة المحاسبية 

8 

 متوسط 7
ير المكتوبة لمواجهةعلى المعايالمنشأةتعتمد اإلدارة العليا في 3.5158 7836.

  تطوير األنظمة المحاسبية المواقف الجديدة التي تواجه

9

3.8093 0.8602 مرتفع   لفهم واإلدراك المتوافر لدى متخذ القرارا
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الفهـم متغيـر  إجابات أفراد عينة الدراسة عن الفقـرات التـي تخـص) 4-4(ُيظهر الجدول رقم 

المنشـــآت فـــي  المـــديرين المـــاليين والمحاســـبينة نظـــر مـــن وجهـــواإلدراك المتـــوافر لـــدى متخـــذ القـــرار 

قـد تراوحـت و ، والمتوسطات واالنحرافات المعياريـة المتعلقـة بهـا، فئة الخمس نجوم في األردن الفندقية

أهميـــة المنشـــأة تـــدرك اإلدارة العليـــا فـــي : " وقـــد جـــاءت الفقـــرة).  3.1579(و )  4.2421(مـــا بـــين 

فـــي المرتبـــة األولـــى وبمتوســـط حســـابي "  ألنظمـــة المحاســـبيةتـــوفير متطلبـــات ومســـتلزمات تطـــوير ا

وجــاءت ). 80841.(وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي العــام، وانحــراف معيــاري بلــغ )  4.2421(

االســتقاللية الكافيــة لممارســة الرقابــة علــى تطــوير األنظمــة  المنشــأةتمــنح اإلدارة العليــا فــي   "الفقــرة 

وهـــــو أدنـــــى مـــــن المتوســـــط )  3.1579(، وبمتوســـــط حســـــابي بلـــــغ بالمرتبـــــة األخيـــــرة "   المحاســــبية

  ). 1.2318(الحسابي العام، وانحراف معياري بلغ 

لفقرات المتعلقة لواالنحرافات المعيارية  الحسابيةالمتوسطات وتشير النتيجة العامة إلى أن 

ن وجهة نظر بمستوى مرتفع، وذلك مقد جاءت  لفهم واإلدراك المتوافر لدى متخذ القرارمتغير اب

حيث بلغ المتوسط ، فئة الخمس نجوم في األردن المنشآت الفندقيةفي  المديرين الماليين والمحاسبين

  ).0.8602( وبانحراف معياري )3.8093(الحسابي 

يظهر الجدول مدى ادراك االدارات الهمية تطوير انظمتها المحاسبيه وتعمل على توفير 

  .سيه لتلك االنظمه من موارد بشريه واجهزة حاسوب وغيرها ذلك من خالل توفير المتطلبات االسا

لكن تظهر الدراسه ان االدارات العليا ال تمنح االدارات المباشره في الفنادق االستقالليه 

  .الكافيه لتطوير االنظمه المحاسبيه بشكل دوري ومستمر
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 تالقــراراعمليــة اتخــاذ غيــر بمتلفقــرات المتعلقــة لواالنحرافــات المعياريــة  الحســابية المتوســطات -2

  المتوافر لدى متخذ القرار 

  )5-4(جدول رقم 

 تالقراراعملية اتخاذ بمتغير لفقرات المتعلقة لواالنحرافات المعيارية  الحسابيةالمتوسطات 

  المتوافر لدى متخذ القرار

 المرتبة
درجة 

 األهمية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

   العبارات

 

 ت

 3.926 78878. مرتفع  3
في انجـازاألنظمة المحاسبيةعلىالمنشأةتعتمد اإلدارة العليا في

  عملية اتخاذ القرارات بكفاءة عالية
10  

 3.821 1.0208 مرتفع 5

ــــا فــــي لتســــهيلاألنظمــــة المحاســــبيةالمنشــــأةتســــتخدم اإلدارة العلي

التخطـــيط (عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات فيمـــا يخـــص العمليـــات اإلداريـــة 

  )والتوجيه والتدريب والرقابة والمتابعة والتنظيم

11  

 3.715 1.1076 مرتفع 6
فـــــي تســـــريع خطـــــوات عمليـــــة صـــــنعاألنظمـــــة المحاســـــبيةتســـــاعد 

 .القرارات
12  

 13  .تتوافر الكفاءات القيادية المؤهلة علميا وعمليا في اتخاذ القرارات 3.442 1.0180 متوسط  7

 3.842 84193. مرتفع  4
ار أفضـــــل الحلـــــوليـــــختافـــــية المحاســـــبيةتطـــــوير األنظمـــــســـــهم ي

  القرار موضوع المشكلة جوانب وتحليل
14  

  15 .يتم اتخاذ القرار بناًء على معرفة الواقع المالي للمنشأة 3.336 1.0169 متوسط  8

 3.978 83766. مرتفع  2

تعلــق بحــلالماتخــاذ القــرارفــيتطــوير األنظمــة المحاســبيةســهم ي

عوقات التي تحول دون تحقيـق األهـداف مشكلة معينة أو بإزالة الم

  التنظيمية

16  

  4.094 73040. مرتفع 1
األنظمــةتتخــذ اإلدارة العليــا فــي المنشــأة القــرارات المتعلقــة بتطبيــق

  بعد التعرف على حاجات األفراد المحاسبية
17  

 3.168  1.0979 متوسط 9

تطــــــوير األنظمــــــةمــــــا يتعلــــــق بإشــــــراك العــــــاملين أو مناقشــــــةيــــــتم 

إلـــى قـــرار فـــي ســـبيل الوصـــول مـــع ذوي االختصـــاص  بيةالمحاســـ

  سليم

18  

  المتوافر لدى متخذ القرار تالقراراعملية اتخاذ  3.7021  0.9400 مرتفع

 
 

متغيـــر  إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــن الفقـــرات التـــي تخـــص) 5-4(ُيظهـــر الجـــدول رقـــم 

فــي  لمــديرين المــاليين والمحاســبينامــن وجهــة نظــر  المتــوافر لــدى متخــذ القــرار تالقــراراعمليــة اتخــاذ 
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، والمتوســطات واالنحرافــات المعياريــة المتعلقــة بهــا، فئــة الخمــس نجــوم فــي األردن المنشــآت الفندقيــة

تتخـذ اإلدارة العليـا فـي المنشـأة  " :فقـرةالوقد جـاءت ). 3.1684( و)  4.0947(قد تراوحت ما بين و 

المرتبـة األولـى فـي "  د التعـرف علـى حاجـات األفـرادبعـ األنظمـة المحاسـبيةالقرارات المتعلقـة بتطبيـق 

وهــــو أعلــــى مــــن المتوســــط الحســــابي العــــام، وانحــــراف معيــــاري بلــــغ )  4.0947(بمتوســــط حســــابي و 

 تطــوير األنظمــة المحاســبيةمــا يتعلــق بإشــراك العــاملين أو مناقشــة يــتم   "وجــاءت الفقــرة ). 73040.(

متوسـط حسـابي بلـغ ، وببالمرتبـة األخيـرة "   يمإلـى قـرار سـلفي سبيل الوصول مع ذوي االختصاص 

  ).1.09790(وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام، وانحراف معياري بلغ )  3.1684(

لفقرات المتعلقة لواالنحرافات المعيارية  الحسابيةالمتوسطات وتشير النتيجة العامة إلى أن 

قد جاءت بمستوى مرتفع، وذلك من وجهة  المتوافر لدى متخذ القرار تالقراراعملية اتخاذ بمتغير 

نظر المديرين الماليين والمحاسبين في المنشآت الفندقية فئة الخمس نجوم في األردن، حيث بلغ 

  ).0.94002(وبانحراف معياري ) 3.70291(المتوسط الحسابي 

ك يظهر الجدول ان االدارات ال تقوم بتطوير انظمتها المحاسبيه بشكل دوري ولكن تقوم بذل

  .عند الحاجه فقط 

راك االدارات موظفيها بطريقه ايجابيه في تطوير بشكل واضح يظهر الجدول عدم اش

  .انظمتها المحاسبيه بالرغم من ان الموظفين االكثر معرفه واستخدام لالنظمه المحاسبيه
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 مرجعيـــةاللمعـــايير ابمتغيـــر لفقـــرات المتعلقـــة لواالنحرافـــات المعياريـــة  الحســـابية المتوســـطات -3

  المتكاملة

  )6-4(جدول رقم 

  المتكاملة المرجعيةلمعايير ابمتغير لفقرات المتعلقة لواالنحرافات المعيارية  الحسابيةالمتوسطات 

 المرتبة
درجة 

 األهمية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 ت العبارات

  2.463 1.201 متوسط  7
بتبّنــــي خطــــة واضــــحة إلجــــراءاإلدارة العليــــاقــــوم ت

  .المنشأةالتغيير المطلوب في 
19  

 3.200 1.077 متوسط 6

باستمرار مدى تفـوقاإلدارة العليا في المنشأةتابع ت

المنشـــآت األخـــرى واختيـــار األفضـــل منهـــا إلجـــراء 

  .عمليات الرقابة

20  

 3.642 9884. متوسط 5
اإلدارةيـــتم تبّنـــي أســـس ومعـــايير واضـــحة مـــن قبـــل

  .ات الرقابة الماليةإلجراء عمليالعليا في المنشأة 
21  

 3.852 8117. مرتفع  4

عنـــد وجـــود عقبـــاتاإلدارة العليـــا فـــي المنشـــأةقـــوم ت

تعتــرض الخطــة بــإجراء تغييــر واضــح فــي خطــوات 

  .هذه الخطة

22  

 4.000 6841. مرتفع  1

مهـــــارات وفهـــــماإلدارة العليـــــا فـــــي المنشـــــأةمتلـــــك ت

واضــح لمــا يجــري مــن عمليــات فــي المنشــاة ألجــل 

  .تحسين المستمرإجراء ال

23  

 3.884 7273. مرتفع  3

يـــتم تجميـــع المعلومـــات المتعلقـــة المنشـــآت األخـــرى

لمعرفـــة العمليــــات األفضــــل إلجــــراء عمليــــة الرقابــــة 

  .المالية

24  

 3.926 7328. مرتفع  2
عن أفضلاإلدارة العليا في المنشأةتبحث 

 الممارسات إلجراء المقارنة مع المنشآت األخرى
25  

3.5669 0.8890 متوسط   المتكاملة المرجعيةلمعايير ا
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متغيـــر  إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــن الفقـــرات التـــي تخـــص) 6-4(ُيظهـــر الجـــدول رقـــم 

فئـة  المنشـآت الفندقيـةفـي  المـديرين المـاليين والمحاسـبينمن وجهة نظـر  المتكاملة المرجعيةلمعايير ا

قـــد تراوحــت مـــا بـــين و لمعياريـــة المتعلقــة بهـــا، ، والمتوســطات واالنحرافـــات االخمــس نجـــوم فـــي األردن

مهـارات وفهـم واضـح اإلدارة العليـا فـي المنشـأة متلـك ت"  :فقـرةالوقد جاءت ).  2.463( و)  4.000(

بمتوســط و المرتبــة األولــى فــي " لمــا يجــري مــن عمليــات فــي المنشــاة ألجــل إجــراء التحســين المســتمر 

). 6841.(ي العــــام، وانحــــراف معيــــاري بلــــغ وهــــو أعلــــى مــــن المتوســــط الحســــاب)  4.000(حســــابي 

"  المنشـــأةبتبّنـــي خطـــة واضـــحة إلجـــراء التغييـــر المطلـــوب فـــي اإلدارة العليـــا قـــوم ت "وجـــاءت الفقـــرة 

ــــغ ، وببالمرتبــــة األخيــــرة  وهــــو أدنــــى مــــن المتوســــط الحســــابي العــــام، )  2.463(متوســــط حســــابي بل

  ).1.201(وانحراف معياري بلغ 

لفقرات المتعلقة لواالنحرافات المعيارية  الحسابيةالمتوسطات لى أن وتشير النتيجة العامة إ

، وذلك من وجهة نظر المديرين متوسطقد جاءت بمستوى  المتكاملة المرجعيةلمعايير امتغير ب

، حيث بلغ المتوسط فئة الخمس نجوم في األردن المنشآت الفندقيةفي  الماليين والمحاسبين

  ).0.8890(عياري وبانحراف م) 3.5669(الحسابي 

وهذا يوضح ان االدارات تسعى باستمرار لتوظيف االدارات االكثر كفاءه وتستطيع 

  .باستمرار تطوير انظمتها المحاسبيه وتاهيل موظفيها للعمل على تلك االنظمه

ويوضح الجدول ان االدرات ال تقوم بشكل دوري بتطوير انظمتها المحاسبيه ولكن تقوم 

  .هبذلك اذا دعت الضرور 
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   واألساليبلطرق ا بمتغيرلفقرات المتعلقة لواالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات -4

  )7-4(جدول رقم 

  واألساليبلطرق ابمتغير لفقرات المتعلقة لواالنحرافات المعيارية  الحسابيةالمتوسطات 

 المرتبة
درجة 

 األهمية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

  العبارات

 

 ت

  3.663 9521. متوسط  7
احـــدث أســـاليب الرقابـــةالمنشـــأةتتقصـــى اإلدارة العليـــا فـــي

  تطوير األنظمة المحاسبيةعلى 
26  

 3.547 8476. متوسط 8
مــدى أهميــة األنشــطة التــي  المنشــأةتحــدد اإلدارة العليــا فــي 

  تطوير األنظمة المحاسبيةعند  تنوي تقييمها
27  

 3.694 8514. مرتفع 6
دراســات ميدانيــة الختيــارالمنشــأةلعليــا فــيتجــري اإلدارة ا

  تطوير األنظمة المحاسبيةطريقة 
28  

 3.915 6468. مرتفع  1
ــا فــيت أســلوب الرقابــة الشــاملةالمنشــأةســتخدم اإلدارة العلي

  تطوير األنظمة المحاسبيةفي رقابتها على 
29  

 3.894 8312. مرتفع  2
اتنظــــــــم المعلومــــــــالمنشــــــــأةتســــــــتخدم اإلدارة العليــــــــا فــــــــي

  األنظمة هذه تطوير في ممارسة الرقابة على  المحاسبية
30  

 3.863 1.027 مرتفع  4

بتجميـــع وتبويـــب وتخـــزينالمنشـــأةتقـــوم اإلدارة العليـــا فـــي

بهــــــدف  تطــــــوير األنظمــــــة المحاســــــبيةالبيانــــــات المتعلقــــــة ب

  االستفادة منها مستقبال

31  

 3.526  1.008 متوسط  9
على تطوير برامج الحاسبالمنشأةتعمل اإلدارة العليا في

  تطوير األنظمة المحاسبيةاآللي لدعم رقابتها على 
32  

 3.873 8021. مرتفع 3

الخبــــــرات واألســــــاليب  المنشــــــأةتتبــــــادل اإلدارة العليــــــا فــــــي 

تطـوير األنظمـة الحديثة مع المنظمـات األخـرى فـي مجـال 

  المحاسبية

33  

 3.852 1.110 مرتفع 5

األســــاليب اإلحصــــائيةنشــــأةالمتســــتخدم اإلدارة العليــــا فــــي

الســتخالص المعلومــات الرقابيــة التــي تســاعد فــي تصــحيح 

  تطوير األنظمة المحاسبيةاالنحرافات في مسار 

34  

  واألساليبلطرق ا 3.7590 0.8975 مرتفع

  

إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة عـــن الفقـــرات التـــي تخـــص متغيـــر ) 7-4(ُيظهـــر الجـــدول رقـــم 

فئــة الخمــس  المنشــآت الفندقيــةفــي  المــديرين المــاليين والمحاســبيننظــر مــن وجهــة  الطــرق واألســاليب

) 3.915(، والمتوســطات واالنحرافــات المعياريــة المتعلقــة بهــا، وقــد تراوحــت مــا بــين نجــوم فــي األردن
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أســـلوب الرقابـــة الشـــاملة فـــي  المنشـــأةتســـتخدم اإلدارة العليـــا فـــي : " وقـــد جـــاءت الفقـــرة). 3.526(و

وهـو أعلـى ) 3.915(في المرتبة األولى وبمتوسـط حسـابي "  األنظمة المحاسبية رقابتها على تطوير

تعمـــل اإلدارة     "وجـــاءت الفقـــرة ).  6468.(مـــن المتوســـط الحســـابي العـــام، وانحـــراف معيـــاري بلـــغ 

"  على تطوير بـرامج الحاسـب اآللـي لـدعم رقابتهـا علـى تطـوير األنظمـة المحاسـبية المنشأةالعليا في 

وهــــو أدنــــى مــــن المتوســــط الحســــابي العــــام، )  3.526(ألخيــــرة ، وبمتوســــط حســــابي بلــــغ بالمرتبــــة ا

  ).1.008(وانحراف معياري بلغ 

لفقرات المتعلقة لواالنحرافات المعيارية  الحسابيةالمتوسطات وتشير النتيجة العامة إلى أن 

الماليين قد جاءت بمستوى مرتفع، وذلك من وجهة نظر المديرين  واألساليبلطرق امتغير ب

الحسابي ، حيث بلغ المتوسط فئة الخمس نجوم في األردن المنشآت الفندقيةفي  والمحاسبين

  ).0.8975(وبانحراف معياري ) 3.75906(

يجب على االداره العمل باستمرار لتطوير برامج الحاسب اآللي لتحقيق الرقابه المستمره  

  .على تطوير االنظمه المحاسبيه

ب الرقابه الشامل لتطوير انظمتها المحاسبيه والحصول على افضل وتدعم االدارات اسلو 

  .البرامج المحاسبيه
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  األداء المالي: المتغير التابعواالنحرافات المعيارية لفقرات  الحسابية المتوسطات -5
  )8- 4(جدول رقم 

  داء المالياأل: بالمتغير التابعلفقرات المتعلقة لواالنحرافات المعيارية  الحسابيةالمتوسطات 

 المرتبة
درجة 

 األهمية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

  العبارات

 

 ت

 3.673  1.1151 متوسط  8
ـــة اتخـــاذ القـــرارات تطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةيســـاهم  فـــي تســـهيل عملي

  التنفيذية والتشغيلية
35  

 3.989 8441. مرتفع  2
تغييــــر فــــي فــــي عمليــــة التطــــوير والتطــــوير األنظمــــة المحاســــبية يســــاعد 

 أعمال المنشأة
36  

  37 المنشأةأداءعلى رفع كفاءةساهم تطوير األنظمة المحاسبيةي 3.852 9889. مرتفع  5

 3.915 9527. مرتفع  3
في إكساب العاملين في األداء الماليتطوير األنظمة المحاسبيةيساعد 

 المنشأة مهارات جديدة في العمل لتحسين األداء
38  

 3.557 1.0387 متوسط  11
طــــوير قــــدرات المنشــــأة علــــى فــــي تتطــــوير األنظمــــة المحاســــبيةيســــاعد 

  التخطيط السليم لتحقيق اإلنتاجية العالية
39  

  3.821 9337. مرتفع  6
فـــي تســـهيل عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات تطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةيســـاعد 

  في المنشأة اإلستراتيجية
40  

 4.000 8379. مرتفع  1
في تطـوير مسـتوى األداء اإلداري فـي المحاسبية  تطوير األنظمةيساهم 

 المنشأة
41  

 3.431 1.038 متوسط  13
وضـــع أهـــداف واضـــحة قابلـــة علـــىتطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةيســـاعد 

 للتنفيذ ضمن الزمن المحدد لها
42  

 3.800 8068. مرتفع  7
فــي تحســين فاعليــة العمليــة اإلداريــة تطــوير األنظمــة المحاســبيةيســاهم 

 والتي تتم في المنشأة) تنظيم، قيادة، رقابة تخطيط،(
43  

 44 في تخفيض التكاليف في المنشأةتطوير األنظمة المحاسبيةيساعد  3.242 9754. متوسط 14

 3.505 8857. متوسط 12
فـــي تنميـــة وتطـــوير أفكـــار العـــاملين تطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةيســـاهم 

 بالمنشأة
45  

  46 في مكافآت األشخاص وزيادة رواتبهماألنظمة المحاسبية  تطويريسهم  3.894 8809. مرتفع  4

 3.610 8159. متوسط  10
تظهـر بشـكل سـريع فـي بدايـة كـل سـنة تطوير األنظمة المحاسـبيةنتائج 

  لالستفادة منها للسنة التالية
47  

 3.663 8329. متوسط  9
 فـي الواقـع العملـي للمنشـأة بكافـةتطوير األنظمة المحاسـبيةتطبق نتائج 

  48 تفاصليها

3.7112 0.9248 مرتفع   األداء المالي
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المتغير إجابات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات التي تخص ) 8- 4(ُيظهر الجدول رقم 

فئة الخمس  المنشآت الفندقيةفي  المديرين الماليين والمحاسبينمن وجهة نظر  األداء المالي: التابع

) 4.000(ت المعيارية المتعلقة بها، وقد تراوحت ما بين ، والمتوسطات واالنحرافانجوم في األردن

في تطوير مستوى األداء اإلداري تطوير األنظمة المحاسبية يساهم : "وقد جاءت الفقرة). 3.242(و

وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام، ) 4.000(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي " في المنشأة

في تخفيض تطوير األنظمة المحاسبية يساعد "وجاءت الفقرة ).  8379.(وانحراف معياري بلغ 

وهو أدنى من المتوسط ) 3.242(بالمرتبة األخيرة ، وبمتوسط حسابي بلغ " التكاليف في المنشأة

  ).9754.(الحسابي العام، وانحراف معياري بلغ 

ات المتعلقة وتشير النتيجة العامة إلى أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقر 

قد جاءت بمستوى مرتفع، وذلك من وجهة نظر المديرين الماليين  األداء المالي: المتغير التابعب

فئة الخمس نجوم في األردن، حيث بلغ المتوسط الحسابي  المنشآت الفندقيةفي  والمحاسبين

  ).0.9248(وبانحراف معياري  )3.7112(

م بشكل كبير في تطوير قدرت االدارات وهذا يعني ان تطوير االنظمه المحاسبيه يسه

  .ويساعدها على ادارت منشآتها بسهوله ويسر

وتطوير االنظمه المحاسبيه من وجهة نظر عينة الدراسه لم يسهم كثيرا في خفض التكاليف 

المترتبه على المنشآت الفندقيه ،لكن في المقابل ادى تطوير االنظمه الى تحسين االداء المالي 

  .ة ارباحها للمنشآت وزياد
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  نتائج اختبار فرضيات الدراسة 4-3

  األولىالرئيسة اختبار الفرضية 

  :وتنص هذه الفرضية على أنه

HO1 : ال يوجـــد أثـــر ذو داللـــه إحصـــائية لتطـــوير األنظمـــة المحاســـبية علـــى األداء المـــالي فـــي

  . المنشآت الفندقية

 حدار الخطي المتعددوالختبار هذه الفرضية فقد قام الباحث باستخدام تحليل االن

)Multiple Regression ( لمعرفة هذا األثر، حيث تبين النتائج التي يتضمنها الجدول)9- 4 (

  :ما يلي

  )9-4(رقم  الجدول

تطوير األنظمة المحاسبية ألثر ) Multiple Regression(االنحدار الخطي المتعدد تحليل 

  على األداء المالي في المنشآت الفندقية

 R  البيان
 رتباطاال 

R2  
معامل 

 التحديد
F  

B  
 معامل االنحدار

Sig 
مستوى 

 الداللة

تطــــوير األنظمــــة المحاســــبية أثــــر 

علـــى األداء المـــالي فـــي المنشـــآت 

  الفندقية

.561 .315 64.30 .956 .000 

  .3.84الجدولية  Fوقيمة  )α ≥ 0.05(يكون اإلرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

تطوير األنظمـة المحاسـبية علـى األداء المـالي فـي المنشـآت أثر ) 9-4(رقم  وليوضح الجد

، أمـا معامـل التحديـد )α ≥ 0.05( توى الداللـةـعنـد مسـ)  R  ).561الفندقية، إذ بلغ معامل االرتباط

R2  مــن األداء المــالي فــي المنشــآت الفندقيــة نــاتج عــن ) 64.30(أي أن مــا قيمتــه ) 315.(فقــد بلــغ

ممــا يعنــي رفــض  .)B ).956 ة درجــة التــأثيرـ، كمــا بلغــت قيمــطــوير األنظمــة المحاســبيةتمتغيــرات 
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لتطــوير األنظمــة وجــود أثــر ذي داللــة إحصــائية " الفرضــية العدميــة وقبــول البديلــة التــي تــنص علــى 

  ".المحاسبية على األداء المالي في المنشآت الفندقية

ثقــة عــن هــذه الفرضــية، فــإن الجــداول التاليــة أمــا فيمــا يتعلــق باختبــار الفرضــيات الفرعيــة المنب

  :تبين النتائج التي تم التوصل إليها

  :ىاألول الفرضية الفرعيةاختبار  -1

  :وتنص هذه الفرضية على أنه

HO1A : معنويةعند مستوى  إحصائيةدالله  أثر ذوال يوجد )α≥ 0.05 ( للفهـم واإلدراك المتـوافر

  .ي المنشآت الفندقيةلدى متخذ القرار على األداء المالي ف

 Simple(والختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط 

Regression ( حيث تبين النتائج التي يتضمنها الجدول رقم األثرلمعرفة هذا ،)هذه ) 10- 4

  :النتائج

  )10-4(جدول رقم 

  للفرضية الفرعية األولى) Simple Regression(نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط 

  البيان
R 

 االرتباط

R2  
معامل 

 التحديد
T 

T 
 B  الجدوليه

Sig 
 مستوى الداللة

لفهـــــم واإلدراك المتـــــوافراثـــــر أ

لــدى متخــذ القــرار علــى األداء 

 المالي في المنشآت الفندقية

.477 .227 6.413 1.671  .755 0.000 

  .1.671الجدولية  Tوقيمة  )α ≥ 0.05(يكون اإلرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى * 
  

لفهـــم واإلدراك المتـــوافر لـــدى متخـــذ القـــرار علـــى األداء اثـــر أ )10-4(يوضـــح الجـــدول رقـــم 

) .Sig(قيمــة مســتوى الداللــة أن أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي  إذ، المــالي فــي المنشــآت الفندقيــة
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، أمـا معامـل )α ≥ 0.05( الداللـة عنـد مسـتوى) 477.( Rبلغ معامل االرتبـاط  كما) 0.000(بلغت 

 المحســـوبه  Tاقـــل مـــن قيمـــة )1.671(الجدوليـــه  Tوبمـــا ان قيمـــة    ).227.(فقـــد بلـــغ  R2التحديـــد 

وجــود أثــر ذو داللــة  "التــي تــنص علــى ممــا يعنــي رفــض الفرضــية العدميــة وقبــول البديلــة )6.413(

مـــن المـــالي فـــي المنشـــآت الفندقيـــة  لفهـــم واإلدراك المتـــوافر لـــدى متخـــذ القـــرار علـــى األداءلة إحصـــائي

  ".العينةوجهة نظر 

   :اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2

   :وتنص هذه الفرضية على أنه

HO1B : معنويـةعنــد مسـتوى  إحصـائيةداللــه  أثـر ذوال يوجـد )α≥ 0.05 ( تالقــرارالعمليــة اتخـاذ 

  .يةالمتوافر لدى متخذ القرار على األداء المالي في المنشآت الفندق

 Simple(والختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط 

Regression ( حيث تبين النتائج التي يتضمنها الجدول رقم ثراأللمعرفة هذا ،)هذه ) 11- 4

  :النتائج

  )11-4(جدول رقم 

  ية الثانيةللفرضية الفرع) Simple Regression(نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط 

 R  البيان
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحديد

T 
T 

  الجدوليه
 
B 

Sig 
 مستوى الداللة

تالقـــــــــراراعمليـــــــــة اتخـــــــــاذ أثـــــــــر

المتــوافر لــدى متخــذ القــرار علــى 

األداء المــــــــــالي فــــــــــي المنشــــــــــآت 

  .الفندقية

.564 .319 8.090 1.671  .814 0.000 

 .1.671الجدولية  Tوقيمة  )α ≥ 0.05(يكون اإلرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

المتـــوافر لـــدى متخـــذ القـــرار علـــى  تالقـــراراعمليـــة اتخـــاذ ثـــر أ )11-4(يوضـــح الجـــدول رقـــم 

قيمــة مســتوى الداللــة أن أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي  إذ، األداء المــالي فــي المنشــآت الفندقيــة
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)Sig. ( بلغت)0.000 ( بلغ معامل االرتباط كماR ).564 (لداللةعند مستوى ا )0.05 ≤ α( أمـا ،

 Tاقـــــل مـــــن قيمـــــة )1.671(الجدوليـــــه  Tوبمـــــا ان قيمـــــة   ).319.(فقـــــد بلـــــغ  R2معامـــــل التحديـــــد 

وجــود أثــر  "ممــا يعنــي رفــض الفرضــية العدميــة وقبــول البديلــة التــي تــنص علــى  )8.090( المحســوبه

داء المـالي فـي المنشـآت المتـوافر لـدى متخـذ القـرار علـى األ تالقرارالعملية اتخاذ  ةذو داللة إحصائي

  ".العينةمن وجهة نظر  الفندقية

   :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -3

  :وتنص هذه الفرضية على أنه

HO1C : معنويـــةعنـــد مســـتوى  إحصـــائيةداللـــه  أثـــر ذوال يوجـــد )α≥ 0.05 ( المرجعيـــةللمعـــايير 

  .على األداء المالي في المنشآت الفندقية المتكاملة

 Simple(الفرضية قام الباحث باستخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط  والختبار هذه

Regression ( حيث تبين النتائج التي يتضمنها الجدول رقم ثراأللمعرفة هذا ،)هذه ) 12- 4

  :النتائج

  )12-4(جدول رقم 

  للفرضية الفرعية الثالثة) Simple Regression(نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط 

 R  نالبيا
 االرتباط

R2  
معامل 
التحديد

T T 
  الجدوليه

 
B 

Sig 
 مستوى الداللة

المعاييرالمرجعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأثر 

علـــــــــــــــى االداء  المتكاملـــــــــــــــه

 المالي في المنشآت الفندقيه

.349 .122 4.4031.671  .395 0.000 

  .1.671الجدولية  Tوقيمة  )α ≥ 0.05(يكون اإلرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

علــــى األداء المــــالي فــــي  المتكاملــــة المرجعيــــةلمعــــايير اثــــر أ )12-4(ل رقــــم يوضــــح الجــــدو 

بلغــــت ) .Sig(قيمــــة مســــتوى الداللــــة أن أظهــــرت نتــــائج التحليــــل اإلحصــــائي  إذالمنشــــآت الفندقيــــة، 
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، أمــــا معامــــل )α ≥ 0.05( عنــــد مســــتوى الداللــــة) 349.( Rبلــــغ معامــــل االرتبــــاط  كمــــا) 0.000(

المحســـوبه  Tاقـــل مـــن قيمـــة )1.671(الجدوليـــه  Tوبمـــا ان قيمـــة   )122.(فقـــد بلـــغ  R2التحديـــد 

وجـود أثـر ذو داللـة "  مما يعني رفض الفرضـية العدميـة وقبـول البديلـة التـي تـنص علـى  .)4.403(

علـــى األداء المـــالي فـــي المنشـــآت الفندقيـــة مـــن وجهـــة نظـــر  المتكاملـــة المرجعيـــةللمعـــايير  ةإحصـــائي

  ".العينة

   :فرعية الرابعةاختبار الفرضية ال -4

   :وتنص هذه الفرضية على أنه

HO1D:  معنويةعند مستوى  إحصائيةدالله  أثر ذوال يوجد )α≥ 0.05 ( علـى  واألسـاليبللطرق

  .األداء المالي في المنشآت الفندقية

 Simple(والختبار هذه الفرضية قام الباحث باستخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط   

Regression (حيث تبين النتائج التي يتضمنها الجدول رقم ثرهذا األ لمعرفة ،)هذه ) 13- 4

  :النتائج

  )13-4(جدول رقم 

  للفرضية الفرعية الرابعة) Simple Regression(نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط 

 R  البيان
 االرتباط

R2  
 معامل التحديد

T 
T 

  الجدوليه
 
B 

Sig 
 مستوى الداللة

علىبواألساليلطرق اثر أ

األداء المالي في المنشآت 

  الفندقية

.308 .095 3.829 1.671  .298 0.000 

  .1.671الجدولية  Tوقيمة  )α ≥ 0.05(يكون اإلرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

علــــى األداء المــــالي فــــي المنشــــآت  واألســــاليبلطــــرق اثــــر أ )13-4(يوضــــح الجــــدول رقــــم 

كمـا ) 0.000(بلغـت ) .Sig(قيمـة مسـتوى الداللـة أن ل اإلحصـائي أظهـرت نتـائج التحليـ إذ، الفندقية
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فقـد بلـغ  R2، أمـا معامـل التحديـد )α ≥ 0.05( عنـد مسـتوى الداللـة) R ).308بلغ معامل االرتبـاط 

ممـا يعنـي رفـض  )3.829(المحسـوبه Tاقـل مـن قيمـة )1.671(الجدوليـه  Tوبمـا ان قيمـة   ).095.

 واألســاليبللطــرق ة وجــود أثــر ذو داللــة إحصــائي "التــي تــنص علــىالفرضــية العدميــة وقبــول البديلــة 

  ".العينةمن وجهة نظر  على األداء المالي في المنشآت الفندقية
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

  النتائج 5-1

  

  التوصيات 5-2
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

كإجابــة عــن األســئلة  التــي توصــل إليهــا الباحــثائج عرضــًا لمجمــل النتــيتنــاول هــذه الفصــل   

التي تم طرحها في الفصل األول من هذه الدراسة التي مثلت مشكلتها والفرضيات التي بنيـت عليهـا، 

ن التوصـيات، مـضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية قـدم الباحـث عـددا وعلى 

ق مــا تــم التوصــل إليــه مــن خــالل إجابــات عينــة الدراســة فــي وفــنتــائج الدراســة  أهــميمكــن تلخــيص و 

  :بما يلياالستبانة 

  النتائج 5-1

  :على النحو التالي تحليل واختبار الفرضياتيمكن تلخيص نتائج ال

يسـاعد فـي و  يساهم في تطوير مستوى األداء اإلداري فـي المنشـأة تطوير األنظمة المحاسبية أن -1

فــي إكســاب العــاملين مهــارات جديــدة فــي العمــل و  ل المنشــأةعمليــة التطــوير والتغييــر فــي أعمــا

  .في المنشأة يساعد في تسهيل عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجيةو  ، المالي لتحسين األداء

ال يســهم تطــوير االنظمــه المحاســبيه كثيــرا فــي خفــض التكــاليف المترتبــه علــى المنشــاه مــن وجهــة 

نظمــه المحاســبيه ال يســاعد بمــا يكفــي لوضــع االهــداف نظــر عينــة مجتمــع الدراسه،وايضــا تطــوير اال

  .ضمن الزمن المحدد الواضحه والقابله للتنفيذ

ـــــي أن  -2 ـــــا ف ـــــات ومســـــتلزمات المنشـــــأة اإلدارة العلي ـــــوفير متطلب ـــــة ت ـــــدرك أهمي تطـــــوير األنظمـــــة ت

ببنــود  المنشــأةوهــي تقــوم بتضــمين موازنــة  تطــوير األنظمــة المحاســبيةوتقــوم بمتابعــة  ،المحاســبية

  .ر األنظمة المحاسبيةيتطو خصصات لم
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 ،اسـبيهف المباشر على تطـوير االنظمـه المحال تركز كثيرا االداره العليا في المنشآت الفندقيه باالشرا

وتلتــزم االدارات بــالخطط الموضــوعه مســبقا لتطــوير االنظمــه المحاســبيه ولــيس المتطلبــات المفروضــه 

  .يوميا لتكنولوجي المطردعليها لتطوير انظمتها بما يتواكب مع التطور ا

بعـــد التعـــرف  األنظمـــة المحاســـبيةاإلدارة العليـــا فـــي المنشـــأة تتخـــذ القـــرارات المتعلقـــة بتطبيـــق أن  -3

 األنظمــة المحاســبيةتعتمــد علــى  المنشــأةاإلدارة العليــا فــي ، كــذلك تبــين أن علــى حاجــات األفــراد

ـــة تســـتخدم  المنشـــأةة العليـــا فـــي اإلدار تبـــين أن ، فـــي انجـــاز عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات بكفـــاءة عالي

التخطـــيط (عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات فيمـــا يخـــص العمليـــات اإلداريـــة لتســـهيل  األنظمـــة المحاســـبية

  ).والتنظيم والتوجيه والتدريب والرقابة والمتابعة

ال تعتمــد  كثيــرا االدارات العليــا للمنشــآت باشــراك العــاملين والمــوظفين لــديها  فــي مســاعدتها  

قلـــة الكفـــاءات البشـــريه المتـــوفره فـــي االدارات العليـــا القـــادره علـــى قيـــادة ه المحاســـبيه، لتطـــوير االنظمـــ

  .المننشآت الفندقيه وتطوير انظمتها المحاسبيه

ــا فــي المنشــأة ت أن -4 متلــك مهــارات وفهــم واضــح لمــا يجــري مــن عمليــات فــي المنشــاة اإلدارة العلي

ث عـــن أفضـــل الممارســـات إلجـــراء تبحـــ، وهـــي الداءهـــا المـــالي ألجـــل إجـــراء التحســـين المســـتمر

المنشـآت األخـرى بيتم تجميـع المعلومـات المتعلقـة ، كذلك تبين أنه المقارنة مع المنشآت األخرى

  .الماليةضل إلجراء عملية الرقابة لمعرفة العمليات األف

ــــــا ال تتبنــــــى خطــــــط واضــــــحه الجــــــراء التغييــــــر المناســــــب وتطــــــوير انظمتهــــــا  االدارات العلي

م كثيــــرا االدارات العليــــا مــــن تطــــورات لالنظمــــه المحاســــبيه التــــي تحــــدث للمنشــــآت المحاســــبيه،ال تهــــت

  .الفندقيه االخرى
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تطــوير األنظمــة تســتخدم أســلوب الرقابــة الشــاملة فــي رقابتهــا علــى  المنشــأةاإلدارة العليــا فــي  أن -5

هـــذه تطـــوير فـــي ممارســـة الرقابـــة علـــى  المحاســـبية، وهـــي تســـتخدم نظـــم المعلومـــات المحاســـبية

 تطــوير األنظمــة المحاســبيةكمــا إنهــا تقــوم بتجميــع وتبويــب وتخــزين البيانــات المتعلقــة ب، نظمــةاأل

األســـاليب تســـتخدم  المنشـــأةبهـــدف االســـتفادة منهـــا مســـتقبال، كـــذلك تبـــين أن اإلدارة العليـــا فـــي 

اإلحصـــائية الســـتخالص المعلومـــات الرقابيـــة التـــي تســـاعد فـــي تصـــحيح االنحرافـــات فـــي مســـار 

   .ظمة المحاسبيةتطوير األن

االدارات العليــا فــي المنشــاه ال تعمــل بمــا يكفــي لتطــوير بــرامج الحاســب اآللــي لــدعم رقابتهــا 

ال تحـدد االداره بشـكل كـاف لالنشـطه التـي تنـوي تقييمهـا فـي سـبيل  على تطوير انظمتهـا المحاسـبيه،

  تطوير االنظمه المحاسبيه 
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  التوصيات 5-2

  : اليةأخيرًا قدم الباحث التوصيات الت

تطـــوير األنظمـــة المحاســـبية باإلشـــراف المباشـــر علـــى  الفندقيـــة المنشـــأةاإلدارة العليـــا فـــي قيـــام  -1

  .مما سيؤدي الى تحسين االداء المالي لها للوقوف على مدى االلتزام بها

التطـوير المسـتمر النظمتهـا المحاسـبيه بمـا يتوافـق  الفندقيـة المنشـأةاإلدارة العليا في  جب علىي  -2

وهــذا االمــر ســيزيد مــن التكــاليف علــى المؤسســه لكــن  ورات التكنولوجيــه المســتمره يوميــامــع التطــ

  .في المقابل يحسن االداء المالي لتلك الشركات

في مع ذوي االختصاص  تطوير األنظمة المحاسبيةما يتعلق بإشراك العاملين أو مناقشة  -3

 معرفة الواقع المالي للمنشأةيتم اتخاذ القرار بناًء على وان  إلى قرار سليمسبيل الوصول 

  .الفندقية

والمتعلــق بتبّنــي خطــة واضــحة إلجــراء التغييــر المطلــوب  الفندقيــة المنشــأةاإلدارة العليــا فــي قيــام  -4

  .تطوير األنظمة المحاسبيةب

ر الكفاءات القيادية المؤهلة علميا وعمليا في اتخاذ يفتو ب الفندقية المنشأةاإلدارة العليا في قيام   -5

  .مما سيسهم في تحسين االداء المالي  تطوير األنظمة المحاسبيةالمتعلقة ب تالقرارا

 حة إلجــراء عمليــات الرقابــة تبّنــي أســس ومعــايير واضــب الفندقيــة المنشــأةاإلدارة العليــا فــي قيــام   -6

  .تطوير األنظمة المحاسبيةعلى 

عنــد  لتــي تنــوي تقييمهــاد مــدى أهميــة األنشــطة ايــتحدب الفندقيــة المنشــأةاإلدارة العليــا فــي قيــام   -7

   تطوير األنظمة المحاسبية
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مــدى تفــوق المنشــآت األخــرى واختيــار األفضــل  ةابعــتبم الفندقيــة المنشــأةاإلدارة العليــا فــي قيــام  -8

  .تطوير األنظمة المحاسبيةعلى  منها إلجراء عمليات الرقابة

تطـــوير األنظمـــة علـــى احـــدث أســـاليب الرقابـــة  تقصـــيب الفندقيـــة المنشـــأةاإلدارة العليـــا فـــي قيـــام   -9

لتحســـين اداءهـــا  األنظمـــةهـــذه تطـــوير دراســـات ميدانيـــة الختيـــار طريقـــة  مـــع إجـــراء المحاســـبية

  .المالي

عمــل علــى تطــوير بــرامج الحاســب اآللــي لــدعم رقابتهــا بال الفندقيــة المنشــأةاإلدارة العليــا فــي قيــام  - 10

  ك المنشآتيدعم االداء المالي لتلاالمر الذي  تطوير األنظمة المحاسبيةعلى 
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Study of Thia-Listed Companies”, International Journal of Business 

Research, Vol.12, No.1, PP.111-121. 
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  ) 1(  ملحق رقم

 استبانة الدراسة

  جامعة الشرق األوسط 

  قسم المحاسبة/ كلية األعمال 

  الرحمن الرحيم بسم اهللا

  أختي المستجيبة،،،

  أخي المستجيب،،،

  تحية احترام وتقدير،،،

  :حول موضوع استبانة
  

  أثر تطوير األنظمة المحاسبية على األداء المالي في المنشآت الفندقية

 )األردندراسة ميدانية على سلسلة فنادق فئة الخمس نجوم في (

األنظمة المحاسبية على األداء المالي في أثر تطوير التعرف على  دف هذه الدراسة إلىهت

رأيكم  وألهمية ،)األردندراسة ميدانية على سلسلة فنادق فئة الخمس نجوم في ( المنشآت الفندقية

وذلك ة، هذه االستبان في الواردة األسئلةأرجو التعاون في اإلجابة على الدراسة،  حول موضوع

علما بان البيانات التي ستدلون بها سوف ، يكممقابل اإلجابة التي تناسب رأ) ×( إشارةبوضع 

  .وهذه الدراسة فقط غراض البحث العلميبسريه تامة وأل تعامل

  لتعاونكم وشكراً 

  

  الباحث

  عيسى حمدان حسام 
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  البيانات الشخصية: األولالقسم 

 الخاصية الخاصية توزيع

 سنة 15-11             سنة10-6  فأقل     واتسن5

 فأكثر سنة 21     سنة  20 – 16

 الخبرة -1

   

 سبكالوريو          دبلوم متوسط

 دكتوراه               ماجستير   

 المؤهل العلمي -2

   

CFA                       CISA                 CMA   

CPA                          CIA                أخرى 
 هنيةالشهادات الم -3

 

  

  .معلومات حول متغيرات الدراسة: الثانيالقسم 

 يرجــى قراءتهــا وبيــان رأيكــم فــي كــل منهــا، ،العبــارات الــواردة فــي هــذه القائمــة تمثــل متغيــرات الدراســة

 .على اإلجابة المحاذية لكل عبارة) x(وذلك بوضع إشارة 
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  لفهم واإلدراكا

 العبارة ت
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1  
أهميــة تــوفير متطلبــاتالمنشــأةتــدرك اإلدارة العليــا فــي

  تطوير األنظمة المحاسبيةومستلزمات 

     

2  
تطــوير األنظمــةبمتابعــةالمنشــأةتقــوم اإلدارة العليــا فــي

  المحاسبية

     

3  
االســـــتقاللية الكافيـــــةالمنشـــــأةتمـــــنح اإلدارة العليـــــا فـــــي

  تطوير األنظمة المحاسبيةابة على لممارسة الرق

     

4  
تطــويربنــود لمخصصــاتالمنشــأةيوجــد ضــمن موازنــة

  األنظمة المحاسبية

     

5  
تطـــويرللرقابـــة علـــىالمنشـــأةتوجـــد وحـــدة خاصـــة فـــي

  األنظمة المحاسبية

     

6  
خطـط مسـتقبلية لتطـويرالمنشـأةتوفر اإلدارة العليـا فـي

  األنظمة المحاسبية

     

7  
علــى القيــام بمناقشــةالمنشــأةتحــرص اإلدارة العليــا فــي

  تطوير األنظمة المحاسبيةما يتعلق ب

     

8  

باإلشــراف المباشــر علــىالمنشــأةتقــوم اإلدارة العليــا فــي

للوقــوف علــى مــدى االلتــزام تطــوير األنظمــة المحاســبية 

  بها

     

9  

ةعلى المعايير المكتوبالمنشأةتعتمد اإلدارة العليا في

تطوير األنظمة  لمواجهة المواقف الجديدة التي تواجه

  المحاسبية

     

 

 



95 
 

  تالقراراعملية اتخاذ 

 العبارة ت
موافق 

 بشدة
محايدموافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

10  

األنظمــــــــةعلــــــــىالمنشــــــــأةتعتمــــــــد اإلدارة العليــــــــا فــــــــي

فــــي انجــــاز عمليــــة اتخــــاذ القــــرارات بكفــــاءة  المحاســــبية

  عالية

     

11  

األنظمـــة المحاســـبيةالمنشـــأةتســـتخدم اإلدارة العليـــا فـــي

ـــة اتخـــاذ القـــرارات فيمـــا يخـــص العمليـــات لتســـهيل  عملي

التخطــيط والتنظــيم والتوجيــه والتــدريب والرقابــة (اإلداريــة 

  )والمتابعة

     

12  
فــي تســريع خطــوات عمليــةاألنظمــة المحاســبيةتســاعد 

 .صنع القرارات

     

13  
القياديــــة المؤهلــــة علميــــا وعمليــــا فــــيتتــــوافر الكفــــاءات

   .اتخاذ القرارات

     

14  
ـــختافـــيتطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةســـهم ي ار أفضـــلي

  القرار موضوع المشكلة جوانب وتحليلالحلول 

     

15  
ـــــع المـــــالي ـــــى معرفـــــة الواق ـــــاًء عل ـــــرار بن ـــــتم اتخـــــاذ الق ي

  .للمنشأة

     

16  

القــــراراتخــــاذفــــيتطــــوير األنظمــــة المحاســــبيةســــهم ي

تعلـــق بحـــل مشـــكلة معينـــة أو بإزالـــة المعوقـــات التـــي الم

  تحول دون تحقيق األهداف التنظيمية

     

17  
تتخذ اإلدارة العليا في المنشأة القرارات المتعلقة بتطبيـق

  بعد التعرف على حاجات األفراد األنظمة المحاسبية

     

18  

تطـــــويرمـــــا يتعلـــــق بإشـــــراك العـــــاملين أو مناقشـــــةيـــــتم 

فـــي ســـبيل مـــع ذوي االختصـــاص  ألنظمـــة المحاســـبيةا

  إلى قرار سليمالوصول 
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  المتكاملة المرجعيةلمعايير ا

 العبارة ت
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

19  
بتبّنــي خطــة واضــحة إلجــراء التغييــراإلدارة العليــاقــوم ت

  .المنشأةالمطلوب في 

     

20  

ـــابع ت باســـتمرار مـــدى تفـــوقعليـــا فـــي المنشـــأةاإلدارة الت

المنشــــــآت األخــــــرى واختيــــــار األفضــــــل منهــــــا إلجــــــراء 

  .عمليات الرقابة

     

21  
اإلدارة العليـايتم تبّنـي أسـس ومعـايير واضـحة مـن قبـل

  .إلجراء عمليات الرقابة الماليةفي المنشأة 

     

22  

عنـــــد وجـــــود عقبـــــاتاإلدارة العليـــــا فـــــي المنشـــــأةقـــــوم ت

خطــة بــإجراء تغييــر واضــح فــي خطــوات هــذه تعتــرض ال

  .الخطة

     

23  

مهـــارات وفهـــم واضـــحاإلدارة العليـــا فـــي المنشـــأةمتلـــك ت

لمـــــا يجـــــري مـــــن عمليـــــات فـــــي المنشـــــاة ألجـــــل إجـــــراء 

  .التحسين المستمر

     

24  
يــــــتم تجميــــــع المعلومــــــات المتعلقــــــة المنشــــــآت األخــــــرى

 .لماليةلمعرفة العمليات األفضل إلجراء عملية الرقابة ا

     

25  
عـن أفضـل الممارسـاتاإلدارة العليا في المنشـأةتبحث 

 إلجراء المقارنة مع المنشآت األخرى
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  واألساليبلطرق ا

 العبارة ت
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

26  
احـدث أسـاليب الرقابـةالمنشأةتتقصى اإلدارة العليا في

  المحاسبية تطوير األنظمةعلى 

     

27  
مـــدى أهميـــة األنشـــطةالمنشـــأةتحـــدد اإلدارة العليـــا فـــي

  تطوير األنظمة المحاسبيةعند  التي تنوي تقييمها

     

28  
ــــــا فــــــي ــــــةالمنشــــــأةتجــــــري اإلدارة العلي دراســــــات ميداني

  تطوير األنظمة المحاسبيةالختيار طريقة 

     

29  
ــــــا فــــــي الرقابــــــةأســــــلوبالمنشــــــأةيســــــتخدم اإلدارة العلي

  تطوير األنظمة المحاسبيةالشاملة في رقابتها على 

     

30  

ـــــي ـــــا ف نظـــــم المعلومـــــاتالمنشـــــأةتســـــتخدم اإلدارة العلي

هــــــذه تطــــــوير فــــــي ممارســــــة الرقابــــــة علــــــى  المحاســــــبية

  األنظمة 

     

31  

بتجميــع وتبويــب وتخــزينالمنشــأةتقـوم اإلدارة العليــا فــي

بهـــدف  المحاســـبيةتطـــوير األنظمـــة البيانـــات المتعلقـــة ب

  االستفادة منها مستقبال

     

32  

ــــرامجالمنشــــأةتعمــــل اإلدارة العليــــا فــــي علــــى تطــــوير ب

ــــى  ــــدعم رقابتهــــا عل ــــي ل تطــــوير األنظمــــة الحاســــب اآلل

  المحاسبية

     

33  

الخبــــرات واألســــاليبالمنشــــأةتتبــــادل اإلدارة العليــــا فــــي

تطـــــوير الحديثـــــة مـــــع المنظمـــــات األخـــــرى فـــــي مجـــــال 

  المحاسبية األنظمة

     

34  

األسـاليب اإلحصـائيةالمنشـأةتسـتخدم اإلدارة العليـا فـي

الســــــتخالص المعلومــــــات الرقابيــــــة التــــــي تســــــاعد فــــــي 

تطـــــــوير األنظمـــــــة تصـــــــحيح االنحرافـــــــات فـــــــي مســـــــار 

  المحاسبية
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  األداء المالي: المتغير التابع

 العبارة ت
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 ةبشد

فـــي تســـهيلتطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةيســـاهم   35

  عملية اتخاذ القرارات التنفيذية والتشغيلية

     

36  
فــــي عمليــــةتطــــوير األنظمــــة المحاســــبيةيســــاعد 

 التطوير والتغيير في أعمال المنشأة

     

37  
ــــعســــاهم تطــــوير األنظمــــة المحاســــبيةي ــــى رف عل

 المنشأة  أداءكفاءة 

     

38  

األداء المــالياألنظمــة المحاســبيةتطــويريســاعد 

في إكسـاب العـاملين فـي المنشـأة مهـارات جديـدة 

 في العمل لتحسين األداء

     

39  

طـــويرفـــي تتطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةيســـاعد 

قــــدرات المنشــــأة علــــى التخطــــيط الســــليم لتحقيــــق 

  اإلنتاجية العالية

     

40  
فـــي تســـهيلتطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةيســـاعد 

  في المنشأة ة اتخاذ القرارات اإلستراتيجيةعملي

     

41  
فـــي تطـــويرتطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةيســـاهم 

 مستوى األداء اإلداري في المنشأة

     

42  

وضـــععلـــىتطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةيســـاعد 

أهــــــداف واضــــــحة قابلــــــة للتنفيــــــذ ضــــــمن الــــــزمن 

 المحدد لها

     

43  

تحســـينفـــيتطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةيســـاهم 

تخطــيط، تنظــيم، قيــادة، (فاعليـة العمليــة اإلداريــة 

 والتي تتم في المنشأة) رقابة

     

44  
فــي تخفــيضتطــوير األنظمــة المحاســبيةيســاعد 

 التكاليف في المنشأة

     

ــــةتطــــوير األنظمــــة المحاســــبيةيســــاهم   45 ــــي تنمي      ف
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 العبارة ت
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 ةبشد

 وتطوير أفكار العاملين بالمنشأة

46  
ـــآتالمحاســـبيةتطـــوير األنظمـــةيســـهم  فـــي مكاف

 األشخاص وزيادة رواتبهم

     

47  

تظهـــر بشـــكلتطـــوير األنظمـــة المحاســـبيةنتـــائج 

ســريع فــي بدايــة كــل ســنة لالســتفادة منهــا للســنة 

  التالية

     

فـــــيتطـــــوير األنظمـــــة المحاســـــبيةتطبـــــق نتـــــائج  48

 الواقع العملي للمنشأة بكافة تفاصليها

     

  

  انتهت االستبانة 

  لكم تعاونكشاكرا 
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  )2(الملحق رقم 

   أسماء األساتذة محكمي استبانة الدراسة

  الجامعة  االسم  التسلسل

  جامعة العلوم التطبيقية  يوسف سعادة األستاذ الدكتور  1

  عمان العربيةجامعة   احمد صالح الدكتور  2

  األهليةجامعة عمان  إيهاب كمالالدكتور  3

  التطبيقية بلقاءالجامعة  رالعجو ناديةالدكتورة  4

  التطبيقية البلقاءجامعة  الدكتور محمد منصور  5

  عجلون الوطنيةجامعة  مصطفى ميالدالدكتور  6
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  )3(الملحق رقم 

  نتائج التحليل اإلحصائي كما تم الحصول عليها من الحاسوب

Reliability 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.964 48 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.757 9 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.880 9 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.768 7 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.880 9 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.916 14 
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Frequency Table 
 

exp 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 16 16.8 16.8 16.8 

2 26 27.4 27.4 44.2 

3 21 22.1 22.1 66.3 

4 15 15.8 15.8 82.1 

5 17 17.9 17.9 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 
edu 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 12.6 12.6 12.6 

2 63 66.3 66.3 78.9 

3 16 16.8 16.8 95.8 

4 4 4.2 4.2 100.0 

Total 95 100.0 100.0  

 

 
cer 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 7.4 7.4 7.4 

2 8 8.4 8.4 15.8 

3 6 6.3 6.3 22.1 

4 5 5.3 5.3 27.4 

5 5 5.3 5.3 32.6 

6 64 67.4 67.4 100.0 

Total 95 100.0 100.0  
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Descriptives 
 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

m1 95 2.00 5.00 4.2421 .80841 

m2 95 2.00 5.00 4.1368 .67808 

m3 95 1.00 5.00 3.1579 1.23181 

m4 95 2.00 5.00 4.0526 .72005 

m5 95 2.00 5.00 4.0421 .75675 

m6 95 1.00 5.00 3.8316 .88309 

m7 95 2.00 5.00 3.8947 .76456 

m8 95 1.00 5.00 3.4105 1.11560 

m9 95 2.00 5.00 3.5158 .78365 

Valid N (listwise) 95     

 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

m10 95 2.00 5.00 3.9263 .78878 

m11 95 1.00 5.00 3.8211 1.02084 

m12 95 1.00 5.00 3.7158 1.10764 

m13 95 1.00 5.00 3.4421 1.01809 

m14 95 1.00 5.00 3.8421 .84193 

m15 95 1.00 5.00 3.3368 1.01699 

m16 95 1.00 5.00 3.9789 .83766 

m17 95 3.00 5.00 4.0947 .73040 

m18 95 1.00 5.00 3.1684 1.09790 

Valid N (listwise) 95     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

m19 95 1.00 5.00 2.4632 1.20116 

m20 95 1.00 5.00 3.2000 1.07782 

m21 95 1.00 5.00 3.6421 .98840 

m22 95 1.00 5.00 3.8526 .81173 

m23 95 3.00 5.00 4.0000 .68417 

m24 95 3.00 5.00 3.8842 .72733 

m25 95 3.00 5.00 3.9263 .73285 

Valid N (listwise) 95     

 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

m26 95 1.00 5.00 3.6632 .95216 

m27 95 1.00 5.00 3.5474 .84763 

m28 95 1.00 5.00 3.6947 .85145 

m29 95 3.00 5.00 3.9158 .64681 

m30 95 2.00 5.00 3.8947 .83122 

m31 95 1.00 5.00 3.8632 1.02740 

m32 95 1.00 5.00 3.5263 1.00892 

m33 95 1.00 5.00 3.8737 .80215 

m34 95 1.00 5.00 3.8526 1.11057 

Valid N (listwise) 95     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

t35 95 1.00 5.00 3.6737 1.11510 

t36 95 1.00 5.00 3.9895 .84419 

t37 95 1.00 5.00 3.8526 .98896 

t38 95 1.00 5.00 3.9158 .95275 

t39 95 1.00 5.00 3.5579 1.03878 

t40 95 1.00 5.00 3.8211 .93375 

t41 95 1.00 5.00 4.0000 .83793 

t42 95 1.00 5.00 3.4316 1.03813 

t43 95 1.00 5.00 3.8000 .80689 

t44 95 1.00 5.00 3.2421 .97540 

t45 95 2.00 5.00 3.5053 .88575 

t46 95 2.00 5.00 3.8947 .88093 

t47 95 2.00 5.00 3.6105 .81599 

t48 95 2.00 5.00 3.6632 .83297 

Valid N (listwise) 95     

 
  

  

 

  


