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معرفة أسـالیب استهدفت هذه الدراسة  :ملخصلا

المحاســـبة اإلداریـــة المـــستخدمة مـــن قبـــل الوحـــدات 
  .االقتصادیة الفلسطینیة ومحددات استخدامها

ـــــع       ـــــار جمی ـــــم اختی ولتحقیـــــق هـــــدف الدراســـــة ت
 یــتم تــداول أســهمها فــي الوحــدات االقتــصادیة التــي

).  وحــدة36       (ســوق فلــسطین لــألوراق المالیــة
ـــــــي  واعتمـــــــدت الدراســـــــة المـــــــنهج الوصـــــــفي التحلیل
وصـــممت قائمـــة استقـــصاء وزعـــت علـــى الوحـــدات 

ــــــسبة المــــــستجیبین  ــــــارة وبلغــــــت ن  25% (70المخت
 اســتخدام األســالیب اإلحــصائیة لتحلیـــل وتــم) وحــدة

   .ومناقشة النتائجالبیانات 
الوحـــــــدات وقـــــــد توصـــــــلت الدراســـــــة إلـــــــى أن      

ـــــسطینیة تـــــستخدم أســـــالیب المحاســـــبة اإلداریـــــة  الفل
التقلیدیــــة بــــشكل أكبــــر مــــن اســــتخدامها لألســــالیب 
الحدیثــــة، وان أكثــــر األســــالیب التقلیدیــــة اســــتخداما 

الـربح، توزیـع التكـالیف غیـر -الحجـم-تحلیل التكلفة
ـــــات  ـــــع تكـــــالیف الخـــــدمات، والموازن المباشـــــرة، توزی

وأكثــــر األســــالیب الحدیثــــة .  شغیلیة والرأســــمالیةالتـــ

  Abstract: The main purpose of this 
study is to explore the management 
accounting techniques used in 
Palestinian Economic Entities (PEE) 
and its used limitations.  

In order to achieve the objective of this 
study, a survey for all economic entities 
which shares were marketable at 
Palestinian Securities Exchange (PSE)  
(36 entities) was carried out. The 
response rate for the survey was 70% 
(25 entities). Descriptive and analytical 
statistical techniques were used to 
analyze data and discuss the results. 

The findings of the study indicate that 
PEE use traditional management 
accounting techniques more than 
advanced management accounting 
techniques. The most widely traditional 
management accounting techniques 
used are cost-volume-profit analysis, 
allocating overhead cost, allocating 
services cost, capital budget and 
operating budget. Where as, the most 
widely advanced management 

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/Deanships/Higher_Edu/Higher_Education.htm
mailto:Jabr53@hotmail.com


 دیة                                جبر الداعور االقتصاأسالیب المحاسبة االداریة المستخدمة في الوحدات

)١٩٦ ( 

ــــــــد  اســــــــتخداما أســــــــلوب محاســــــــبة المــــــــسئولیة وعائ
ــــــتج،  ــــــاة المن المــــــساهمة وأقلهــــــا اســــــتخداما دورة حی

 كمـــا  .سیاســـة اإلنتـــاج الفـــوري، والبرمجـــة الخطیـــة
اسـتخدام أهم المنـافع المرجـوة مـن  بینت الدراسة أن

أســــــالیب المحاســــــبة اإلداریــــــة تخفــــــیض التكــــــالیف 
وتحـــسین الجــــودة وزیــــادة الربحیـــة، بینمــــا محــــددات 
اســتخدامها تمثلــت فــي عــدم االســتقرار األمنــي فــي 
فلسطین وعدم اإلهتمام بتقییم كفـاءة الـنظم اإلداریـة 

وكــذلك بینــت .  والمالیــة وعــدم تــوافر كــوادر مؤهلــة
طبیعـــة (الدراســـة انـــه توجـــد عالقـــة بـــین المتغیـــرات 

فـة المستقـصى النشاط، سنوات الخبرة، الحجـم، وظی
وأســـالیب المحاســــبة ) منـــه، خبــــرة المستقـــصى منــــه

  .اإلداریة
 توانتهـت الدراسـة إلــى مجموعـة مـن التوصــیا     

العمــل توعیــة الجهــاز اإلداري وخاصــة مــن أهمهــا 
اإلدارة العلیـــــــا بأهمیـــــــة ومنـــــــافع تطبیـــــــق أســــــــالیب 
المحاسبة االداریة، باإلضافة إلى اهتمام الجمعیات 

   . جامعات بالمحاسبة اإلداریةالمهنیة وأساتذة ال

accounting techniques are responsibility 
accounting and contributed dividend.  
As well as the least widely used are 
product life cycles, just in time, and 
linear programming.  

The study showed that the most desired 
benefits from the use of management 
accounting techniques cost reduction, 
quality enhancement, and increase 
profitability, while the parameters used 
was instability of security in Palestine, 
the lack of attention to evaluate the 
efficiency of financial and management 
systems, and qualified staff shortages.  
The study also revealed a significant 
relationship between variables (the 
nature of activity, entity experience, 
entity volume, response function, and 
response experience) and management 
accounting techniques.   

The study provided a set of 
recommendations, foremost of which 
are to attempt to explore benefits and 
importance of using management 
accounting techniques for 
administrative staff, especially top 
management. In addition to concern of 
professional associations and 
universities professors in management 
accounting subject.  

  

  المقدمة
  طبیعة المشكلة

ئف الرئیـــسة لـــإلدارة والمتمثلـــة فـــي تلعـــب المحاســـبة اإلداریـــة دورًا مهمـــا وبـــارزا فـــي الوظـــا
ــة-التخطــیط ــذا فــإن المحاســبة اإلداریــة تــستخدم عــدة - تقیــیم األداء- الرقاب  واتخــاذ القــرارات، ل

أســــالیب إلمــــداد متخــــذي القــــرارات علــــى مختلــــف المــــستویات فــــي الهیكــــل التنظیمــــي للوحــــدة 
ــــرارات ســــواء ال ــــصادیة بالمعلومــــات الالزمــــة والمالئمــــة التخــــاذ الق روتینیــــة منهــــا وغیــــر االقت

محاسـب التكـالیف والتـي / وخاصة مع المنظور الحـدیث لوظیفـة المحاسـب اإلداري.  الروتینیة
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ینظر إلیها علـى أن المـدیر هـو المـستهلك للمعلومـات التـي یوفرهـا المحاسـب اإلداري وبالتـالي 
ي تتـصف على المحاسب أن یـوفر المعلومـات التـي یرغبهـا المـدیر عـن المنـتج أو الخدمـة والتـ

ـــذا أصـــبحت المحاســـبة اإلداریـــة ضـــروریة .  بالنوعیـــة والجـــودة وذلـــك فـــي التوقیـــت المناســـب ل
.  ومهمــة جــدا وتعتبــر وصــفة لنجــاح الوحــدات االقتــصادیة بغــض النظــر عــن طبیعــة نــشاطها

إن االســتخدام المناســب ألســالیب المحاســبة اإلداریــة هــو األكثــر  )Gordon, 2001(ویــرى 
ت فـي هـذه األیـام التـي تتمیـز بالمعلومـات االقتـصادیة المتغیـرة باسـتمرار، مالئمة لبقاء الـشركا

 أن أســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة تمـــد المـــساعدة لمتخـــذي  (Waldron, 2007)بینمـــا یـــرى
  . القرارات للمحافظة على المیزة التنافسیة

ـــــة  ـــــي المحاســـــبة اإلداری ـــــق ف ـــــة والتطبی ـــــین النظری ـــــاك فجـــــوة ب ـــــبعض أن هن ـــــرى ال وقـــــد ی
)Scapens, 1985 ( وكـــذلك یـــرى آخــرون قلـــة الدراســات التـــي تناولــت تطبیقـــات المحاســـبة

 ,Drury(بینمـا یـرى ).  Otley, 1985; Edwards and Emmanuel, 1990(اإلداریـة 

ـــدان ) 1996 إن هنـــاك المزیـــد مـــن االتجـــاه نحـــو ممارســـة أســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة فـــي البل
ناولـت العدیـد مـن الدراسـات أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة ولقـد ت.  المتطـورة فـي الـسنوات األخیـرة

ــة( ــة فــي الوحــدات االقتــصادیة واســتخداماتها ومزایــا وعیــوب كــل مــن ) التقلیدیــة والحدیث المطبق
ولقلـة عـدد األبحـاث فـي .  هذه األسالیب، في دول مختلفة وقد تباینت النتائج من دولة ألخرى

تمثلــت مــشكلة الدراســة فــي الحاجــة الــى معرفــة هــذا المجــال فــي فلــسطین ولمزیــد مــن المعرفــة 
أسالیب المحاسبة اإلداریة المستخدمة من قبل الوحدات االقتصادیة الفلسطینیة ومـدى أهمیتهـا 

  .والهدف من استخدامها والعوامل التي تحد من هذا االستخدام

  :أهداف الدراسة
  : تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي

لمستخدمة في الوحدات االقتـصادیة الفلـسطینیة واالهمیـة أسالیب المحاسبة اإلداریة ا - ١
 .النسبیة لكل منها

العوامل التي تحد مـن اسـتخدام أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة فـي الوحـدات االقتـصادیة  - ٢
  .الفلسطینیة واالهمیة النسبیة لكل منها
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ت الغایة المرجوة من استخدام أسـالیب المحاسـبة اإلداریـة ودرجـة أهمیتهـا فـي الوحـدا - ٣
 .االقتصادیة الفلسطینیة

أسالیب المحاسبة اإلداریة المستخدمة على مستوى كل قطاع مـن القطاعـات ودرجـة  - ٤
 .أهمیتها

  
  :أهمیة الدراسة

حیـث تعتبـر أسـالیب المحاسـبة ، تنبع أهمیة هذه الدراسة من أهمیة الموضوع التي تتناولـه
وأ ) خدماتیة أو إنتاجیة(ربحیة اإلداریة أدوات نجاح للوحدات االقتصادیة سواء كانت وحدات 

كمــا تنبــع أهمیــة هــذه الدراســة مــن قلــة .  وحــدات تقــدم خــدمات مجتمعیــة ال تهــدف إلــى الــربح
اإلرشــادات التــي تــساعد علــى تطبیــق أســالیب المحاســبة اإلداریــة مــن قبــل الجهــات والهیئــات 

ب المحاسـبة وكذلك في أنها ستعطي صورة واضـحة عـن أسـالی.  المهنیة والعلمیة في فلسطین
اإلداریــة المــستخدمة فــي الوحــدات االقتــصادیة الفلــسطینیة و العوامــل التــي تحــد مــن اســتخدام 
ــى إعــادة النظــر فــي تقیــیم هــذه األســالیب ومــدى  هــذه األســالیب ممــا یــشجع هــذه الوحــدات عل

كما أنها قد تساعد صناع القرار فـي القطاعـات األخـرى خاصـة قطـاعي .  الحاجة إلي تغییرها
  . والتعلیم في تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة وخاصة الحدیثة منهاالصحة

كما تنبع أهمیة الدراسة مـن أنهـا تعـد مـن أوائـل الدراسـات التـي تناولـت أسـالیب المحاسـبة 
  . اإلداریة المطبقة في الوحدات االقتصادیة الفلسطینیة

  :منهجیة الدراسة
ـــ ـــضمن اســـتخدام األســـلوب تعتمـــد هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج الوصـــفي التحلیل ي الـــذي یت

ـــى  ـــصاء وتحلیلهـــا إحـــصائیا، باالضـــافة ال ـــات بواســـطة قائمـــة االستق ـــي جمـــع البیان المیـــداني ف
المسح المكتبي وذلك لالستفادة من المراجع والمصادر الجاهزة لبناء الخلفیـة النظریـة لموضـوع 

  .  الدراسة

  مجتمع الدراسة وعینتها
ــة ا لوحــدات االقتــصادیة الفلــسطینیة المتــداول اســهمها فــي یتكــون مجتمــع الدراســة مــن كاف

 وحـدة اقتـصادیة منـه واحـدة موقوفـة لیبلـغ ٣٧سوق فلسطین لالوراق المالیـة والتـي بلـغ عـددها 
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 وحـــدة وذلـــك حـــسب اخـــر تقریـــر صـــادر عـــن ســـوق فلـــسطین لـــالوراق المالیـــة عـــام ٣٦ددـــعلا 
٢٠٠٨) com.e-s-p.www  .( وتبـین أن هــذه الوحـدات موزعــة علـى خمــس قطاعـات وهــي

بینمـا ، مـن اجمـالي مفـردات مجتمـع الدراسـة% ٢٢ وحدات بنـسبة ٨قطاع االستثمار یتضمن 
ـــضمن  ـــول یت ـــسبة ٦قطـــاع البن أمـــا قطـــاعي التـــأمین ، مـــن مجتمـــع الدراســـة% ١٧ وحـــدات بن
، الدراســة علــى التــواليمــن مجتمــع % ١٩، %١٤ وحــدات بنــسبة ٧، ٥والخــدمات فیتــضمنان 

مــن مجتمــع % ٢٨ وحــدات بنــسبة ١٠وأكبــر القطاعــات هــو قطــاع الــصناعة والــذى یتــضمن 
ونظـــرا لوجـــود غالبیـــة هـــذه الوحـــدات فـــي الـــضفة الغربیـــة وصـــعوبة الوصـــول الیهـــا .  الدراســـة

ــة مباشــرة للقیــود التــي یفرضــها اإلحــتالل الــصهیوني ــد تــم اســتخدام الفــاكس كوســیلة ، بطریق فق
ولعــدم االسـتجابة مــن غالبیـة الوحــدات تـم ارســال قـوائم االستقــصاء .  ع قــوائم اإلستقـصاءلتوزیـ

وقـد حـاول .  ومـرة ثالثـة عـن طریـق الفـاكس) االیمیـل(مرة اخرى عن طریق البریـد اإللكترونـي 
الباحث جاهـدا الحـصول علـى اسـتجابة مـن هـذه الوحـدات وقـد تـم اجـراء اتـصال تلیفـوني بهـذه 

ـــم ا ـــى ت ـــصادیة مـــن كـــل قطـــاع، اي الوحـــدات حت ـــى اســـتجابة خمـــس وحـــدات اقت لحـــصول عل
  .من مجتمع الدراسة% ٧٠ وحدة وبما نسبته ٢٥بمجموع 

  :أداة الدراسة
ــــي توصــــلت إلیهــــا  ــــائج الت ــــسابقة حــــول الموضــــوع والنت ــــى الدراســــات ال بعــــد اإلطــــالع عل

تــم تطــویر والمقـاییس التــي اسـتخدمت، وانــسجاما مـع أهــداف الدراســة ولغایـة جمــع المعلومـات 
قائمــــة استقـــــصاء لمعرفـــــة أســـــالیب المحاســـــبة اإلداریـــــة المطبقـــــة فـــــي الوحـــــدات االقتـــــصادیة 

وتتكــون أداة الدراســة مــن ثالثــة .  الفلـسطینیة والغایــة منهــا والعوامــل التــي تحــد مـن اســتخدامها
  :أجزاء

ارسـه طبیعـة النـشاط الـذي تم( ویشمل معلومات عامة عن المتغیرات الدیمغرافیة :الجزء األول
وظیفـة المستقـصى منـه - - حجم المبیعات سنویا - عدد سنوات الخبرة لدى الوحدة -الوحدة 

  ). عدد سنوات خبرة المستقصى منه- مؤهل المستقصى منه -
التــي یمكــن أن تــستخدمها ) ثالثــة عــشر( ویــشمل أســالیب المحاســبة اإلداریــة :الجــزء الثــاني

وتتـضمن األسـالیب التقلیدیـة باإلضـافة إلـى .  تهـاالوحدات االقتصادیة الفلـسطینیة ودرجـة أهمی
  .األسالیب الحدیثة
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 وقـسم إلــى مجمـوعتین، المجموعــة األولـى وتــشمل الغایـة مــن اسـتخدام أســالیب :الجـزء الثالــث
وتـشمل المجموعــة الثانیـة العوامـل التــي تحـد مـن اســتخدام . المحاسـبة اإلداریـة ودرجــة أهمیتهـا

  .ثة عشر عامالأسالیب المحاسبة اإلداریة، ثال
ــى إن توتمــشیا مــع االتجاهــا  الحدیثــة فــي تــصمیم اســتمارات االستقــصاء والتــي تؤكــد عل

یـؤدي فـي ) خـلإ... مهم إلـى حـد مـا ، مثل مهم جدا(التحدید الوصفي لألوزان داخل االستمارة 
ــائج ــل الباحــث فــي تحدیــد النت ــز مــن قب ــى تــدخل متحی ــك إلــى أن . أغلــب األحیــان إل ویرجــع ذل

 إلــى أوزان رقمیــة، قـــد ةتــولى فـــي مرحلــة الحقــة مـــن البحــث ترجمــة األوزان الوصـــفیالباحــث ی
كمـا أن نطـاق األوزان . تكون مختلفة عن تلك التي یضعها المستقصى منه إذا طلب منه ذلك

الوصــفیة محــدود ال یتــیح للمستقــصى منــه المرونــة الكافیــة لوضــع األوزان التــي تتناســب مــع 
، لهــذا فقــد تــم تــصمیم األوزان فــي شــكل رقمــي محــدد.  جابــةمعامــل الثقــة الــذي یخصــصه لإل

ــار منهــا المستقــصى منــه مــا یتناســب مــع القــوة الترجیحیــة أو معامــل ثقتــه فــي اإلجابــة .  لیخت
وهكذا حـاول الباحـث اسـتبعاد أي تـدخل مـن جانبـه لتـصبح اآلراء الـواردة باسـتمارة االستقـصاء 

ویوضــح .   تعبــر عــن آراء المستقــصى مــنهموالتحلــیالت اإلحــصائیة التــي تأســست علیهــا فقــط
ــم  ــرقم صــفر ) ١(الجــدول رق ــاس الترتیبــي والتــي توضــح األهمیــة النــسبیة، حیــث ال درجــات القی

یــدل علــى درجــة ثقــة معدومــة وبالتــالي عــدم التطبیــق الســلوب المحاســبة اإلداریــة، بینمــا الــرقم 
  .اذكهو% ٢٠-%١یشیر إلى درجة ثقة وأهمیة نسبیة تبلغ من ) ١(

  
  درجات القیاس الترتیبي: )١(جدول رقم 

درجات  ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠
القیاس 
 الترتیبي

درجة ثقة 
 عدم معدومة

 التطبیق

١%-
٢٠% 

٢١%-
٤٠% 

٤١%-
٦٠% 

٦١%-
٨٠% 

٨١%-
١٠٠% 

  
  

  :صدق أداة الدراسة وثباتها
تم التحقق من الصدق الظاهري لبنود قائمة االستقصاء من خالل عرضها على عـدد مـن 

تــصین مــن أعــضاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــات الفلــسطینیة، وبعــد اإلطــالع المحكمــین المخ
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علــى آراء المحكمــین قــام الباحــث بــإجراء التعــدیالت المطلوبــة فــي صــیاغة بعــض الفقــرات فــي 
 Cronbachضـوء مقترحــاتهم، ولقیــاس مــدى ثبــات األداة تــم اســتخدام مقیــاس كرونبــاخ ألفــا 

Alphaویعــد ) 0.864(ئلة قائمــة االستقــصاء، حیــث بلــغ  لقیــاس االتــساق الــداخلي لجمیــع أســ
  .كافیا ألغراض الدراسة

  :محددات الدراسة  
اقتــصرت الدراســة علــى جمیــع الوحــدات االقتــصادیة المــسجلة فــي ســوق فلــسطین لــألوراق 

  :المالیة وذلك لعدة أسباب منها

البنـــــوك، (تمثــــل هـــــذه الوحـــــدات االقتـــــصادیة أهــــم القطاعـــــات االقتـــــصادیة وتـــــشمل  -
وذلـــك اعتقـــادا بـــأن هـــذه الوحـــدات أكثـــر ) التـــأمین، تثمار، الـــصناعة، الخـــدماتاالســـ

 .حاجة الستخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة من الوحدات األخرى

حجــم رأســمال هــذه الوحــدات یعتبــر كبیــر نــسبیا وبالتــالي فهــي أكثــر حاجــة الســتخدام  -
 . صغیر الحجمأسالیب المحاسبة اإلداریة من الوحدات التي رأسمالها متوسط أو

ــك لوجــود بیاناتهــا  - ــى المعلومــات الالزمــة مــن هــذه الوحــدات وذل ســهولة الحــصول عل
  . على شبكة االنترنت وسوق فلسطین لألوراق المالیة

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة

الوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والتوزیعات التكراریة، والنسب المئویـة، وذلـك  •
 ).SPSS(نامج بناء على نتائج بر 

 Reliability(اختبار ثبات أداة الدراسة ومـصداقیتها مـن خـالل معامـل المـصداقیة  •

Coefficient ( كرونبــاخ ألفــا)Cronbach's Alpha( إذ یمكــن یمكــن االعتمــاد ،
علــى نتــائج البحـــث واإلطمئنــان الـــى مــصداقیتها عنـــدما یزیــد المعامـــل علــى النـــسبة 

 ).Sekaran, 2000(، %)٦٠(المئویة 

وبمـستوى ) Multiple Regression Analysis(اختبـار تحلیـل االنحـدار المتعـدد  •
  .٠.٠٥معنویة 
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  تطور المحاسبة االداریة وأسالیبها 
ــد تطــورت أنظمــة التكــالیف فــي منظمــات االعمــال أثنــاء القــرن التاســع عــشر علــى یــد  لق

 Stone, 1973; Chatfiled, 1977(المهندسین وقلیل من المحاسبین المرتبطین بالصناعة 
& Johnson, 1980  .( ویــرىScapens, 1994)( ان النظـام التقلیــدي للتكــالیف یهــدف 

الــى تحدیــد تكلفــة االنتــاج ومراقبــة عناصــر التكــالیف، ولكــن بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة ظهــر 
الكثیــر مــن القـــصور فــي المعلومـــات التــي توفرهـــا أنظمــة التكـــالیف التقلیدیــة، وان المعلومـــات 

.  ســبیة یجــب ان تكــون مالئمــة الحتیاجــات مــستخدمیها وخاصــة ادارة الوحــدة االقتــصادیةالمحا
مما أدى الى ظهور اصطالح المحاسبة االداریة والتي تهـدف الـى تـوفیر المعلومـات المالئمـة 

 انـه تـم اسـتخدام محـدود لـبعض اسـالیب بحـوث )Kaplan, 1993(رـكذو .  لمتخذى القرارات
  .حصائیة في مجال اتخاذ القرارات في الستیناتالعملیات واالسالیب اال

ان التطــو التــاریخي الســالیب المحاســبة ) Johnson & Kaplan, 1987(بینمــا رأى 
االداریــة قــد بــدأ فــي أوائــل القــرن العــشرین مــن خــالل ممارســات وابتكــارات المهندســین ورجــال 

ـــشركات الكبیـــرة، وأن معظـــم اســـالیب المحاســـبة االداریـــة ال ـــت االعمـــال وال مـــستخدمة االن كان
، لـذا رأى الباحثـان ضـرورة تطـویر اسـالیب المحاسـبة االداربـة لتـتالئم 1925موجودة منـذ عـام 

مــع بیئــة االعمــال الحدیثــة، وأن اســالیب المحاســبة االداریــة التقلیدیــة ال تفــي بمتطابــات بیئـــة 
ــة، وهــذا یتفــق مــ ــى تغیــرات جذری  ,Otley(ع التــصنیع الحدیثــة والمنافــسة الحالیــة وتحتــاج ال

1985(.  

ىأ دــقو  ــة والتطبیــق وال بــد مــن حــث )Scapens, 1994(ر  أن هنــاك فجــوة بــین النظری
ــــشركات  ــــي ال ــــة ف ــــة المطبق ــــى استكــــشاف ممارســــات واســــالیب المحاســــبة االداری ــــاحثین عل الب

 كمـــا أكــــد.  الـــصناعیة والتركیـــز علیهـــا ولـــیس التركیـــز علــــى الفجـــوة بـــین النظریـــة والتطبیـــق
)Drury et al., 1993; Drury & Dugdale 1992 ( وجــود الفجــوة بــین النظریــة

ـــق ـــة،والتطبی ـــي المحاســـبة االداری ـــوب ف ـــر المطل ـــي مـــدى التغیی ـــاك اخـــتالف ف بینمـــا .   وان هن
)Kaplan, 1994( ــرة یبــین ــد شــهدت تغیــرات كبیــرة فــي بیئــة ١٩٩٤-١٩٨٤ ذكــر أن الفت  ق

  .نظریات تقود تلك الممارسةوممارسة االدارة مما یستوجب تقدیم أطر مفاهیمیة جدیدة و 
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أكــدا أن ال حاجــة الــى ) Bromwich & Bhimiani 1989, 1994(وفــي دراســات 
اجـــراء تغییـــر لغالبیـــة اســـالیب المحاســـبة االداریـــة المـــستخدمة، وقـــدما أدلـــة علـــى أن كـــل مـــن 
اســالیب المحاســـبة االداریــة الحدیثـــة وبعــض االســـالیب التقلیدیــة لهـــا فائــدة ومنفعـــة فــي اتخـــاذ 

تاــقلا ــة )Drury, 1996(وفــي المقابــل فــإن .  ررا  رأى أن اســالیب المحاســبة االداریــة التقلیدی
ـــة للوحـــدة  ـــى البیئـــة الداخلی ـــدة مـــن اســـتخدمها، كمـــا أنهـــا تركـــز عل ـــادات حـــول الفائ تواجـــه انتق

  .االقتصادیة وتتجاهل البیئة الخارجیة مثل المنافسین والسوق ورضاء العمالء

ــد تــصدعت وتقادمــت ویــرى كثیــر مــن البــاحثین ان ــدي ق ــة بــشكلها التقلی  المحاســبة االداری
ـــالي یـــروا ضـــرورة احـــالل المحاســـبة  ـــة، وبالت ـــة التـــصنیع الحدیث ـــدت فاعلیتهـــا فـــي ظـــل بیئ وفق
االداریـة التقلیدیـة بفــرع اخـر للمعرفــة یـسمى المحاســبة االداریـة االســترتیجیة، أو مـسمى تحلیــل 

ویـروا ان التطـورات فـي تكنولوجیـا التـصنیع .  الـشاملةالتكالیف االسـتراتیجیة أو ادارة التكـالیف 
مـــع خــــصائص المنافــــسة الحدیثــــة هــــي المتغیـــرات البیئیــــة التــــي اصــــابت المحاســــبة االداریــــة 
بالتـــصدع والتقـــادم وفقـــدان الفاعلیـــة، ممـــا قـــد یترتـــب علیـــه اتخـــاذ قـــرارات ضـــارة باقتـــصادیات 

).  Young & Davis, 1990; Ward, 1992; Kaplan, 1984(الوحـدات االقتـصادیة 
وهذا یتفق مع الدراسة التي أجراها االتحاد الدولي للتصنیع على مرحلتین في كل مـن الوالیـات 
المتحدة وبریطانیا، والتي توصلت الى أن المحاسـبة االداریـة بـشكلها المتعـارف علیـه اصـبحت 

التــصنیع الحدیثــة غیــر قــادرة علــى تــوفیر المعلومــات التــي تــساند عملیــة اتخــاذ القــرار فــي بیئــة 
)Howell, 1987; CAM-I, 1988 .(  

بـین المحاسـبة االداریـة باعتبارهـا احـد فـروع المعرفـة االنـسانیة ) ١٩٩٧(وقد فـرق عاشـور 
ـــة اتخـــاذ القـــرار، وبـــین تقـــادم اســـالیب المحاســـبة  الهافـــة الـــى تـــوفیر المعلومـــات الداعمـــة لعملی

 فالمحاســـبة االداریـــة االســـترتیجیة . خـــلا.....االداریـــة كالتكـــالیف المعیاریـــة وتحلیـــل التعـــادل و
التي یقترحها البعض كفرع جدید من فروع المعرفة، هـى فـي جوهرهـا المحاسـبة االداریـة ولكـن 
ــــذى یكــــسبها  ــــشكل ال ــــى أدوات جدیــــدة أو باعــــادة صــــیاغة االدوات التقلیدیــــة بال باالعتمــــاد عل

  .الفاعلیة الالزمة عند استخدامها في بیئة التصنیع الحدیثة

الـى أن التطـور التكنولـوجي ) Atkinson et al., 1997 و 1999العربـي، (وقـد أشـار 
والتقني في البیئة الـصناعیة الحدیثـة أدى الـى تغییـر فـي المفـاهیم االداریـة والمحاسـبیة، وأوجـد 
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فجوة بین مخرجات نظم المحاسبة االداریة وبین ما تشهده بیئة التصنیع الحـدیث مـن تطـورات 
ا أدى الــى ضــرورة التحــول مــن الــدور التقلیــدي للمحاســبة االداریــة والــذى یتمثــل تكنولوجیــة ممــ

فــي التركیــز علــى البیئــة الداخلیــة، الــى تــوفیر المعلومــات المالئمــة التــي یمكــن االســتفادة منهــا 
تـسعیر المنتجـات، ادارة الربحیـة، التكـالیف بكفـاءة (وتساعد االدارة في اتخاذ القرارات المختلفـة 

دـكأو .  في ظـل تـوافر الظـروف المالئمـة) تحسین االداء المالي، تحقیق مزایا تنافسیةوفعالیة، 
ــدما رأیــا ان التطــور الــصناعي فــي بیئــة االعمــال ) Jaruga & Simon, 2002(كــلذ  عن

الحدیثــــة ادى الـــــى نمـــــو دور المحاســـــبة االداریـــــة لیكـــــون لهـــــا الفعالیـــــة فـــــي تـــــوفیر البیانـــــات 
مــام بالبیانــات والمعلومــات لئمــة والواقعیــة والدقــة مــن خــالل االوالمعلومــات التــي تتمیــز بالمال

الداخلیـة والخارجیـة المتعلقـة بأنـشطة سلـسلة القیمـة للوحـدة االقتـصادیة وتحدیـد العالقـات بینهـا 
  .واالنشطة التي یمكن أن تخلق قیمة للمنتج

قـابي الـى كما أن المحاسب االداري في ظل هذه التطورات الحدیثة قد تحول من الـدور الر 
الـــدور المــــساند والمؤیــــد الدارة الوحــــدة االقتــــصادیة وأصــــبح یطلــــق علیــــه المستــــشار الــــداخلي 

)IMA, 1999; Jin, 2001  .( ــذا اصــبح ضــروریا ولــضمان اســتمرار ونمــو الوحــدات ل
ــدة فــي المحاســبة  ــد مــن اســتحداث طــرق واســالیب جدی ــا تنافــسیة ال ب االقتــصادیة وتحقیــق مزای

 & Murphy(وهـذا یتفـق مـع دراسـة ).  Kasurinen, 2002 و ٢٠٠٢، منصور(االداریة 

Braund, 1990( ــــت  محاســــب مــــن اعــــضاء معهــــد المحاســــبة االداریــــة ٢٣٦ التــــي تناول
CIMA والمنتـــشرون فـــي قطـــاع عـــریض مــــن الـــشركات التـــي تـــستخدم تكنولوجیـــا التــــصنیع 

ــدور ا ــة ال ــادة أهمی ــى زی ــة أدت ال ــا التــصنیع الحدیث ــة، أن تكنولوجی ــه المحاســبة الحدیث ــذى تؤدی ل
االداریــــة، اال ان ذلــــك یتطلــــب تطــــویر ادوات المحاســــبة االداریــــة لتتــــوائم مــــع بیئــــة التــــصنیع 

ان ارتفــاع مــستویات المنافــسة ) Chenhall & Smith, 1998 (وكــذلك دراســة . الحدیثــة
العالمیــة اوجــب المحاســبة االداریــة الحفــاظ علــى مالئمتهــا بمــا یعنــي التكیــف مــع االحتیاجــات 

ـــرة للمـــدیرین مـــن الم ـــدة للمحاســـبة ، لومـــاتعالمتغی ـــذلك ظهـــرت اســـالیب وأدوات جدی ونتیجـــة ل
  .االداریة

ــــشدیدة لتطــــورات  لجــــةیونت ــــة والمنافــــسة ال ــــصناعیة والتقنی  العدیــــد مــــن اســــالیب ترــــهظ ال
مقـاییس االداء غیـر ، التكلفة المـستهدفة،  مثل محاسبة تكلفة النشاط الحدیثةلمحاسبة االداریةا
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ــــ ــــشاملة، بطاقــــة االداء المتــــوازن، ةالمالی محاســــبة ، سیاســــة االنتــــاج الفــــوري، ادارة الجــــودة ال
ــة، االنجــاز ــاییس االداء المرجعی ــسلة القیمــة، مق ــة االســتراتیجیة، تحلیــل سل هندســة ، ادارة التكلف

وهذا بدوره ادى الى تحویل الدور التقلیدي للمحاسبة االداریة من الناحیة الـشكلیة الـى   .القیمة
ناحیة التأثیریة مـن خـالل التكامـل بـین هـذه الطـرق واالسـالیب االداریـة الحدیثـة لتحـسین أداء لا

  ).Vaivio, 1999; Burns & Scapens, 2000(الوحدة االقتصادیة 

ـــوع اوممـــا ســـبق یتـــضح  ـــة ســـالیب المحاســـبة تعـــدد وتن ـــةاالداری ، وكـــذلك التقلیدیـــة والحدیث
ظریــة ومـــدى تطبیــق هــذه االســـالیب فــي الواقـــع مــن الناحیـــة النالخــالف حــول هـــذه االســالیب 

.  وهـل فعــال هنـاك فجــوة بـین االطــار النظـري والواقــع العملـي وخــصوصا فـي فلــسطینالعملـي، 
هـــذا یبـــرز الحاجـــة الـــى هـــذه الدراســــة لمعرفـــة اســـالیب المحاســـبة االداریـــة المـــستخدمة فــــي و 

 والمعوقـات التـي تحـد مـن ام تلك االسـالیبدالوحدات االقتصادیة الفلسطینیة والهدف من استخ
  .استخدامها

  : الدراسات السابقة
هناك العدید من الدراسات السابقة التي تناولت جزئیـا بالدراسـة والتحلیـل األدبیـات النظریـة 
ذات الصلة بموضوع الدراسة، بهدف التعرف إلى أهم النتـائج والمؤشـرات العامـة التـي أسـفرت 

  : ض الدراسات المهمة في هذا المجالعنها تلك الدراسات، وفیما یلي عرض لبع
 Acceptance of Contemporary "بعنــــوان  Awad) (1970دراســــة 

Management Accounting Techniques in Small Manufacturing Firms: 
A Study of Selected Medium and Small Manufacturing Companies in 

the State of Michigan"   .ة إلــى معرفــة درجــة تطبیــق أســالیب هــدفت هــذه الدراســ
المحاســبة اإلداریــة فــي خمــسة وثالثــون شــركة مــن الــشركات الــصغیرة والمتوســطة الحجــم فــي 

كمـا هـدفت الدراسـة معرفـة العالقـة بـین تطبیـق أسـالیب المحاسـبة . الوالیات المتحدة األمریكیـة
ــة وكــل مــن حجــم الــشركة والمؤهــل العلمــي وأعمــال المحاســبین العــام لین فــي الــشركة، اإلداری

  :وكانت نتائج الدراسة كالتالي
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 -أكثـــر األســـالیب المطبقـــة فـــي الـــشركات محـــل الدراســـة هـــي الموازنـــات التــــشغیلیة -
ـــات الرأســـمالیة  وتحلیـــل العالقـــة بـــین التكلفـــة والحجـــم - التكـــالیف المعیاریـــة-الموازن

  .مرتبة على التوالي، والربح
 .ثة أسالیبمتوسط عدد األسالیب المطبقة في الشركة ثال -

ـــم تطبقـــا أیـــًا مـــن  - ال توجـــد شـــركة تطبـــق جمیـــع األســـالیب، كمـــا أن هنـــاك شـــركتین ل
 .أسالیب المحاسبة اإلداریة، وشركة واحدة تطبق سبعة أسالیب من ثمانیة

 .ال توجد عالقة بین حجم الشركة ودرجة تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة -

 :اسبة اإلداریة تتمثل فيأهم العوامل التي تحد من استخدام أسالیب المح -

   مقاومة اإلدارة للتغییر-
   موقف المحاسب من األسالیب الجدیدة-
   قناعة المحاسب باألسالیب الحالیة-
  عدم توافر المحاسبین المؤهلین-

 
 Management Accounting in "بعنــوان Chiu and Chang) (1979دراســة 

Taiwan  ."لمحاســـبة اإلداریـــة المطبقـــة مـــن قبـــل هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة أســـالیب ا
  :الشركات الصناعیة التایوانیة، وكانت نتائج الدراسة كالتالي

األسـالیب األكثــر اســتخداما فـي الــشركات الكبیــرة والمتوسـطة الحجــم محــل الدراســة  -
 وتحلیـــل العالقـــة بـــین التكلفـــة - الموازنـــات الرأســـمالیة -هـــي الموازنـــات التـــشغیلیة

  .لیف المعیاریة، مرتبة على التوالي التكا-والحجم والربح
 .األسالیب األقل استخداما هي محاسبة المسئولیة وتحلیل عائد المساهمة -

ــة - ــشبكة-أســالیب البرمجــة الخطی ــى المخــزون كانــت - تحلیــل مــسار ال ــة عل  والرقاب
 .نادرة االستخدام

ــة إحــصائیة بــین حجــم الــشركة وتطبیــق أو عــدم تطبیــق  - ال توجــد عالقــة ذات دالل
ــشبكة حیــث وجــدت أســال ــة، باســتثناء أســلوب تحلیــل مــسار ال یب المحاســبة اإلداری

 .عالقة بین تطبیقه وحجم الشركة
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توجــد عالقــة بــین حجــم الــشركة وعــدد األســالیب التــي تــستخدمها، فكلمــا زاد حجــم  -
 .الشركة زاد عدد األسالیب المطبقة

مدــع وــه أهــم العوامــل التــي تحــد مــن اســتخدام بعــض أســالیب المحاســبة اإلداریــة -  
ــة حــول هــذه األســالیب ــة الكافی ــة العلمی كمــا أن بعــض األســالیب ال .  تــوافر الخلفی

 .یمكن تطبیقه في بعض الشركات وان اإلدارة ال تعي أهمیة هذه األسالیب

صاحب المبادرة في إدخال أسالیب المحاسبة اإلداریة إلى الشركات هـو المحاسـب  -
 .ومن ثم إدارة الشركة

  
 Management Accounting"بعنـوان  McNally and Hock Eng) (1981دراسـة 

Practice and Company Characteristics  ." هـدفت هـذه الدراسـة إلـى تحدیـد العالقـة
بین استخدام محاسبة التكالیف وأسالیب المحاسبة اإلداریـة ومتغیـرین مـن المتغیـرات التنظیمیـة 

  :الدراسة كالتاليوهما طبیعة الصناعة ومنتجات المنشأة، وكانت نتائج 
ـــصناعة وتعـــدد واخـــتالف  - ـــین طبیعـــة ال ـــة إحـــصائیة ب ـــة ذات دالل ال توجـــد عالق

  .المنتجات وتطبیق أو عدم تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین حجم الـشركة واسـتخدام أسـالیب المحاسـبة  -

 .اإلداریة

  
ـــوان )Ghosh, et. al) 1987دراســـة   Management Accounting in" بعن

Singapore  ." ــة المــستخدمة مــن قبــل ــة أســالیب المحاســبة اإلداری هــدفت هــذه الدراســة معرف
  :الشركات الصناعیة وغیر الصناعیة في سنغافورة، وكانت نتائج الدراسة كالتالي

ال توجد اختالفات ذات داللـة معنویـة بـین طیعـة الـصناعة ودرجـة تطبیـق أسـالیب  -
  .یةالمحاسبة اإلدار 

ـــة فـــي الرقابـــة، بینمـــا % ١٦ - مـــن % ٥٤مـــن الـــشركات اســـتخدم التكـــالیف المعیاری
 .الشركات استخدمها بشكل جزئي

استخدام التكالیف المعیاریة في الشركات الـصناعیة أكثـر منهـا فـي الـشركات غیـر  -
 .الصناعیة
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 .من الشركات تستخدم أسلوب تحلیل التعادل% ٥٥ -
ـــشغیلیة اســـتخدمت فـــي ال - ـــات الت ـــك بخـــالف دراســـة الموازن ـــشكل قلیـــل، وذل ـــة ب رقاب

Cheung) 1986 ( في هونج كونج التي أوضحت أن الموازنـات التـشغیلیة كانـت
 .تستخدم بشكل كبیر

  
تطبیــق أســالیب المحاســبة اإلداریــة فــي الــشركات المــساهمة " بعنــوان )1990(دراســة رمــضان 

ــى التعــرف علــى". العامــة الــصناعیة فــي األردن  مــدى تطبیــق أســالیب هــدفت هــذه الدراســة إل
ــد العوامــل  ــل الــشركات المــساهمة العامــة الــصناعیة األردنیــة، وتحدی ــة مــن قب المحاســبة اإلداری

  :وكانت نتائج الدراسة كالتالي.  التي تحد من قبولها في الحیاة العملیة
  .من الشركات محل الدراسة تستخدم أسلوب تحلیل التكلفة والحجم والربح% ٧٥ -
، %٤٧ستجیبة تطبـق أسـلوب الموازنـات التـشغیلیة، بینمـا من الـشركات المـ% ٥٦ -

 .منها یطبق أسلوب الموازنات التشغیلیة والتكالیف المعیاریة على التوالي% ٤٢
ـــل األســـالیب اســـتخداما أســـلوب محاســـبة المـــسئولیة  - ، وأســـلوب البرمجـــة %٨.٣أق

 .من الشركات المستجیبة% ٢.٨الخطیة 

 أسـلوب، كمـا انـه ال ٢.٥ركات المـستجیبة متوسط عدد األسالیب المطبقة فـي الـش -
ــاك شــركة تطبــق ســتة أســالیب مــن  ــع األســالیب ولكــن هن توجــد شــركة تطبــق جمی

 .سبعة

مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تحـــد مـــن تطبیـــق أســـالیب المحاســـبة اإلداریـــة عـــدم تـــوفر  -
الكوادر المحاسـبیة المؤهلـة وقناعـة المـدیر المـالي بالوضـع الحـالي، باإلضـافة إلـى 

دارة أن تطبیـــق هـــذه األســـالیب یحتـــاج إلـــى وقـــت كبیـــر ممـــا یـــؤدى إلـــى شــعور اإل
 .تعطیل في العمل وزیادة في التكالیف

ـــة إحـــصائیة بـــین حجـــم الـــشركة والمؤهـــل العلمـــي وتطبیـــق  - توجـــد عالقـــة ذات دالل
 .أسلوبي محاسبة المسئولیة وتحلیل عائد المساهمة فقط

الــصناعة واســتخدام أیــا مــن  ال توجــد اختالفــات ذات داللــة إحــصائیة بــین طبیعــة  -
 .أسالیب المحاسبة اإلداریة
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ـــنظم المعلومـــات المحاســـبیة الداخلیـــة فـــي " بعنـــوان )1992(دراســـة مبـــارك  دراســـة میدانیـــة ل
هذــه تفدــه ". الـشركات الــصناعیة المـصریة مــع المقارنــة بالیابـان والوالیــات المتحــدة االمریكیـة

الف فـــي الممارســـة العملیــة لـــنظم المحاســـبة الدراســة إلـــى التعـــرف علــى اوجـــه االتفـــاق واالخــت
ــــصناعیة لكــــل مــــن مــــصر والیابــــان والوالیــــات المتحــــدة االمریكیــــة ، االداریــــة فــــي الــــشركات ال

باالضـــافة الـــى دراســـة تـــأثیر التقـــدم التكنولـــوجي علـــى ممارســـات واســـالیب المحاســـبة االداریـــة 
  : وكانت نتائج الدراسة كالتالي.  المستخدمة في هذه الدول

كات المــصریة تطبــق نظــم التكــالیف لتــسهیل اعــداد القــوائم المالیــة والموازنــات الــشر  -
بینما الشركات االمریكیة تهدف من ذلك الرقابة على التكالیف واتخـاذ ، التخطیطیة

تا را امــا الــشركات الیابانیــة فتطبــق نظــم التكــالیف لتــوفیر المعلومــات الالزمــة ، رــقلا
  .العداد القوائم المالیة

 العالقة الخطیة بین التكلفة والحجم والربح مستخدم بـشكل كبیـر مـن اسلوب تحلیل -
ــل الــشركات المــصریة ــة واالمریكیــة تركــز بــصورة أكبــر ، قب بینمــا الــشركات الیابانی

علــى النمــاذج االحتمالیــة أو غیــر الخطیــة فــي تحلیــل العالقــة بــین التكلفــة والحجــم 
 .والربح

لمالیة المفضلة مـن قبـل الـشركات یوجد اختالف جوهري في مجال معاییر االداء ا -
تركـز الـشركات ، حیـث تفـضل الـشركات المـصریة االداء المخطـط، في هذه الـدول

بینمـا الـشركات االمریكیـة فتركـز علـى ، الیابانیة على معاییر العائد علـى المبیعـات
 .العائد على االستثمار ومقاییس الربح

   
 The Evaluation of Accounting in Saudi" بعنـوان )Al-rohaily) 1992دراسـة 

Arabia: A Study of Its Relevance to the Social and Economic 
Environment".   شــركة ٢٥وقــد هــدفت الدراســة إلــى فحــص النظــام المحاســبي فــي أكبــر 

ــة ألغــراض  ســعودیة تعمــل فــي القطــاع الــصناعي، ومــدى اســتخدام أســالیب المحاســبة اإلداری
  : أهم النتائج كالتاليوكانت. التخطیط والرقابة

هناك اختالف بین الشركات في المقاییس المحاسبیة المستخدمة وممارسة  -
  .اإلفصاح مما یكون له األثر الكبیر في نوعیة وكمیة المعلومات المفصح عنها
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إن استخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة ألغراض التخطیط والرقابة محدود للغایة  -
 .ومرفوض أحیانا

 .لرقابة الداخلیة وأنظمة محاسبة التكالیفضعف أنظمة ا -

  
 Management Accounting in Saudi" بعنوان )Al-namri) 1993دراسة 

Arabia: A Comparative Analysis of Saudi and Western approaches".  
وقد هدفت الدراسة فحص أوجه الشبه واالختالف في ممارسة المحاسبة اإلداریة بین 

اإلدارة والملكیة السعودیة والمشروعات ذات اإلدارة والملكیة المشتركة المشروعات ذات 
 ١٨وركزت الدراسة على مدخل دراسة الحالة ل. الغربیة العاملة في المملكة العربیة السعودیة

  :وكانت نتائج الدراسة كالتالي.  شركات ذات اإلدارة والملكیة السعودیة٩شركة منها فقط 
 في المشروعات المشتركة ةمحاسبة اإلداریة المستخدمبصفة عامة إن أسالیب ال -

 .أكثر شمولیة وتطورا من األسالیب المستخدمة في المشروعات السعودیة
بصفة خاصة إن عدد محدود من األسالیب اإلداریة مطبق من قبل الشركات  -

 ).تقییم االستثمار، تحلیل التكلفة والحجم والربح(السعودیة 

 السعودیة تفصح عن استخدام المعلومات المحاسبیة ال توجد شركة من الشركات -
 .ألغراض تقییم اإلنجازات

  
مدى استعمال أسالیب المحاسبة اإلداریة وطرق " بعنوان )1997(دراسة الحمود وٕابراهیم 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ". التقویم الرأسمالي من قبل الشركات المساهمة القطریة
ین االنواع المختلفة للشركات من حیث استعمالها السالیب مدى وجود فروق معنویة ب

حیث تم توزیع الشركات حسب القطاعات ، المحاسبة االداریة وطرق تقویم االنفاق الرأسمالي
كما اقتصرت ). خاص، مختلط(وحسب الملكیة ) الزراعیة، الخدمات، الصناعیة، المالیة(

وكانت نتائج .  سبة االداریة التقلیدیةالدراسة على استخدام سبعة فقط من اسالیب المحا
  :الدراسة كالتالي

اسالیب المحاسبة االداریة المختلفة غیر مستخدمة بالشكل المالئم من قبل  -
  .الشركات القطریة
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ال توجد فروق ذات داللة معنویة بین القطاعات سوى في استخدام اسلوب تحلیل  -
 .الربح واسلوب هامش المساهمة-الحجم-التكلفة

جد فروق ذات داللة معنویة بین شركات القطاع الخاص وشركات القطاع ال تو  -
 .المختلط فیما یختص بمدى استخدام اسالیب المحاسبة االداریة

 Management Accounting" بعنوان )Pierce and O'Dea) 1998دراسة 
Practices in Ireland-The Preparers' Perspective ." وقد هدفت الدراسة إلى

وقد تم .  مدى استخدام أسالیب محاسبة إداریة معینة في الشركات في دولة ایرلندامعرفة 
 ٣٣٠ذلك من خالل توزیع قائمة استقصاء على عینة عشوائیة من الشركات االیرلندیة بلغت 

وقد تضمنت قائمة .  من حجم العینة% ٣٢.٥ شركة أي بنسبة ١٠٨شركة استجابة 
محاسبة االداریة التقلیدیة مثل الموازنات وتحلیل  اسالیب من اسالیب ال١٠االستقصاء 

 اسالیب من اسالیب المحاسبة االداریة الحدیثة مثل مقاییس ١٠و، االنحرافات وتحلیل التعادل
وكانت نتائج الدراسة .  االداء غیر التقلیدیة وتحلیل ربحیة العمیل والمقاییس المرجعیة

  :كالتالي
ة االكثر استخداما وخاصة المقاییس المالیة اسالیب المحاسبة االداریة التقلیدی -

  .للرقابة وتقییم االداء
استخدام اسالیب المحاسبة االداریة الحدیثة قلیل ولكن یمیل الى االزدیاد في  -

حیث تعد االسالیب ، الشركات التي تستخدم االسالیب التقلیدیة بدرجة كبیرة
 .الحدیثة مكملة لالسالیب التقلیدیة ولیست بدیال عنها

توجد فروق معنویة في استخدام اسالیب المحاسبة االداریة تعود الى هیكل  -
  .ملكیة الشركة والحجم

 Adoption and" بعنوان )Chenhall and Langfield-Smith) 1998دراسة 
Benefits of Management Accounting Practices: An Australian Study ."

اسبة اإلداریة المطبقة في الشركات االسترالیة، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة أسالیب المح
 أنواع من ٩ شركة من كبریات الشركات االسترالیة التى تعمل في ١٤٠وذلك بالتطبیق على 

درف٢٠٠الصناعات والتي یمثل الحد االدني فیها لعدد العاملین    :وقد بینت الدراسة اآلتي.   
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أكبر من نسبة تطبیق أسالیب نسبة تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة  -
 .المحاسبة اإلداریة الحدیثة

 .من الشركات تطبق أسلوب التكلفة المتغیرة% ٧٦ -

 .من الشركات تطبق أسلوب التكالیف المستوعبة% ٨٠ -

 .من الشركات تطبق أسلوب التكلفة على أساس النشاط% ٥٦ -

  .من الشركات تطبق أسلوب التكلفة المستهدفة% ٣٨ -
 Advanced Management Accounting"بعنوان ) Adler, et. al) 2000دراسة 

Techniques in Manufacturing: Utilization, Benefits, and Barriers to 
Implementation". وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة 

 الصناعیة النیوزالندیة، الحدیثة وأهداف ومنافع ومحددات تطبیق هذه األسالیب في الشركات
  :وقد استخدت قائمة االستقصاء للحصول على البیانات، وكانت نتائج الدراسة كالتالي

أنظمة التكالیف التقلیدیة مستخدمة من قبل معظم الشركات النیوزالندیة أكثر  -
 .Bright, etمن استخدام أنظمة التكالیف الحدیثة، وهذا یدعم ما توصل إلیه 

al (1992)عظم الشركات البریطانیة ال تزال تعمل بنظام التكالیف  إن م
 .التقلیدي

% ٤٦.٧من الشركات المستجیبة تستخدم نظام التكلفة اإلجمالیة، و% ٥٧ -
تستخدم نظام التكالیف المعیاریة، بینما نظام التكلفة المتغیرة مطبق بنسبة 

٣٨.٨.% 
ب المحاسبة اإلداریة أكثر أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة استخداما هو أسلو  -

، یلیه أسلوبي التكلفة على أساس النشاط وتكلفة %٢٥.٥ بنسبة ةاالستراتیجی
، وأقل هذه األسالیب استخداما هو أسلوب دورة حیاة %١٩.٤الجودة بنسبة 
 %.٣المنتج بنسبة 

أهم محددات تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة تمثلت في تكلفة  -
ات المالئمة، قصور اإلدارة، قلة البرامج المالئمة، كفایة التغییر، قلة المهار 

 .النظام الموجود حالیا، باإلضافة إلى عدم كفایة المعلومات عن هذه األسالیب
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أهم المنافع المرغوبة من تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة هي تحسین الربحیة  -
یاة المنتج وتخفیض التكالیف وتحسین الجودة، كما بینت الدراسة أن دورة ح

والتكالیف المستهدفة وتكلفة الجودة هي أفضل األسالیب للحصول على هذه 
المنافع، وبالتالي استخدام هذه األسالیب ربما یعطي الشركات فرصة للحصول 

 .على میزة تنافسیة

دراسة تحلیلیة الستخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في " بعنوان )2002(دراسة الخاطر وقطب 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم التطورات في أسالیب ". الصناعیة القطریةالمنشات 

ومدى استخدام اسالیب المحاسبة االداریة في المنشات الصناعیة القطریة ، المحاسبة االداریة
وتم . وأهمیتها واالسباب الت تحد من استخدام اسالیب المحاسبة االداریة في تلك المنشأت

یع قائمة استقصاء على عینة عشوائیة من الشركات الصناعیة القطریة ذلك من خالل توز 
 شركة بغض النظر عن ملكیتها أو حجم رأسمالها أو طبیعة نشاطها وتم استجابة ٦٠بلغت 

  :وكانت نتائج الدراسة كالتالي. من حجم العینة% ٦٧ شركة أي بنسبة ٤٠
ب المحاسبة االداریة المنشات الصناعیة القطریة ال تزال تفضل استخدام اسالی -

  .التقلیدیة
الربح واسلوب تحلیل -الحجم-أهم االسالیب المستخدمة اسلوب تحلیل التكلفة -

 .وأقلها استخداما اسلوبي البرمجة الخطیة والمحاكاة، التكلفة والعائد

 .محدودیة استخدام المنشات القطریة السالیب المحاسبة االداریة الحدیثة -

ب المحاسبة االداریة الحدیثة تتمثل في تكلفة أهم معوقات استخدام اسالی -
 .التغییر وعدم توفر التأهیل والتدریب الكافي للمحاسبین وصعوبة التطبیق

عدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین المنشات في استخدام وأهمیة اسالیب  -
المحاسبة االداریة وكذلك مجاالت االستخدام والعوامل التي تحد من ستخدام 

 .الیب، تعود الى عدد الموظفین أو عدد المنتجاتتلك االس

مدى تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة بالشركات " بعنوان )2002(دراسة مفتي والخیال 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسالیب ".  الصناعیة بالمملكة العربیة السعودیة

وكانت .   العربیة السعودیةالمحاسبة االداریة المستخدمة في المنشات الصناعیة بالمملكة
  :نتائج الدراسة كالتالي
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واهمها اسلوبي ، الشركات السعودیة تستخدم اسالیب المحاسبة االداریة التقلیدیة -
  .اسعار التحویل وتحلیل التعادل

تستخدم الشركات السعودیة بعض اسالیب المحاسبة االداریة الحدیثة مثل  -
 .ةالتكلفة المستهدفة وتقاریر تكالیف الجود

غالبیة الشركات السعودیة تعتمد على نظام التكالیف الفعلیة كأساس لتحدید  -
بینما البعض االخر من هذه الشركات یعتمد على التكلفة ، تكلفة المنتجات

 .الفعلیة والمعیاریة لتحدید تكلفة المنتجات

غالبیة الشركات السعودیة تعتمد على نظام االوامر االنتاجیة أو نظام المراحل  -
 .  نتاجیة في تحدید تكلفة االنتاجالا

دراسة تحلیلیة ): ABC(نظام التكالیف على أساس النشاط " بعنوان )2002(دراسة الملحم 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف مدى تطبیق ".  وتطبیقیة على المنشات الصناعیة السعودیة

 تم ذلك یالتطبیق دقو، اسلوب التكلفة على اساس النشاط في المنشات الصناعیة السعودیة
  :وكانت نتائج الدراسة كالتالي.   منشأة صناعیة٦٢على عینة من 

  ).ABC(من عینة الدراسة تطبق نظام التكلفة على اساس النشاط % ١٤.٥ -
من عیتة الدراسة تدرس تطبیق نظام التكلفة على اساس النشاط % ٤٥ -

)ABC.( 

ظام التكلفة على توجد عالقة طردیة بین حجم المبیعات السنویة وتطبیق ن -
حیث تبین ان غالبیة الشركات ذات حجم مبیعات اكبر من ، اساس النشاط

 .ABCملیون لایر سنویا تطبق نظام 

توجد عالقة طردیة بین عدد المنتجات وعدد خطوط االنتاج وتطبیق نظام  -
 .التكلفة على اساس النشاط

ي صعوبة أهم اسباب عدم تطبیق نظام التكلفة على اساس النشاط تتمثل ف -
  . تصمیم النظام وتحدید االنشطة الرئیسیة ومسببات التكلفة

 Empirical Evidence on the Use of" بعنوان )El-Ebaishi, et. al) 2003دراسة 
Management Accounting Techniques in A Sample of Saudi 

Manufacturing Companies".  ن أسالیب وقد هدفت الدراسة إلى تقدیم أدلة عملیة ع
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المحاسبة اإلداریة المستخدمة من قبل عینة من الشركات الصناعیة السعودیة متوسطة وكبیرة 
 شركة ١٢١ شركة وتم استجابة ٢٠٠الحجم، وتم ذلك من خالل توزیع قائمة استقصاء على 

  :وكانت نتائج الدراسة كالتالي. من حجم العینة% 61أي بنسبة  
لیدیة مهمة جدا ومستخدمة بشكل كبیر من قبل أسالیب المحاسبة اإلداریة التق -

الشركات السعودیة، بینما أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة وخاصة أسلوب 
استخدم من قبل عدد محدود من الشركات  )ABC(التكلفة على أساس النشاط 

 .السعودیة

من الشركات % ٧٧موازنة اإلنتاج أكثر األسالیب استخداما حیث ما نسبته  -
، الموازنة %٧٦هذا األسلوب، یلیه أسلوب الموازنة النقدیة بنسبة تطبق 

، وأقلها %٢٥ ABCبینما اسلوب %. ٧٥، وموازنة المبیعات %٧٥الرئیسیة 
، وقد یعود %١٦أهمیة من وجهة نظر المستجیبین أسلوب البرمجة الخطیة 

ذلك إلى محدودیة استخدام الكمبیوتر وطبیعة المجتمع السعودي المغلق 
 .محافظ مما یؤدى إلى بطء عملیة تطبیق االسالیب الحدیثة خاصةلاو

مستوى استخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة المختلفة مقارنة بالدول األخرى مثل  -
بریطانیا، استرالیا والیابان مقبول، مع األخذ في االعتبار أن حجم الشركات 

 .ختالف في الثقافةالسعودیة أصغر منه في البلدان المتطورة باإلضافة إلى اال

إن سلوك اإلدارة یلعب دورا رئیسیا في تحدید استخدام األسالیب اإلداریة  -
ولتغییر سلوك اإلدارة نحو هذه األسالیب ال بد من تعلیم المدیرین بفوائد وأهمیة 

 .تطبیق هذه األسالیب
توجد عالقة طردیة بین حجم الشركة وعدد األسالیب المطبقة، فكلما كبر حجم  -

 .ة كلما زاد عدد األسالیب اإلداریة المطبقةالشرك

دراسة تحلیلیة لمدى استجابة طرق واسالیب المحاسبة " بعنوان )2005(دراسة ابراهیم 
االداریة للتغیرات في بیئة التصنیع الحدیثة وأثرها على تحسین االداء المالي للوحدة 

دى انعكاس التغیرات في بیئة وقد هدفت الدراسة الى معرفة م".  دراسة میدانیة–االقتصادیة 
من خالل استحداث طرق ، التصنیع الحدیثة على تحسین األداء المالي للوحدة االقتصادیة

واسالیب جدیدة في المحاسیة االداریة تساهم في زیادة كفاءة وفعالیة المحاسبة االداریة لتوفیر 
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وتم ذلك من .  ات االقتصادیةالمعلومات الالزمة التخاذ القرار وتدعیم القدرة التنافسیة للوحد
خالل توزیع قائمة استقصاء على عینة عشوائیة من الوحدات االقتصادیة الصناعیة المصریة 

وكانت .  من حجم العینة% ٤٦ وحدة أي بنسبة ٢٣ وحدة اقتصادیة وتم استجابة ٥٠بلغت 
  :نتائج الدراسة كالتالي

 دورة حیاة المنتج، من الوحدات االقتصادیة المستجیبة تطبق اسلوب% ٣٤.٨ -
تطبق اسلوب هندسة القیمة واسلوب سالسل القیمة % ٢٦.١، %٣٠.٤بینما 

أما اسلوبي التكلفة المستهدفة والتكلفة على اساس النشاط فإن ، على التوالي
وأقل االسالیب استخداما هو . من الوحدات المستجیبة تطبقهما% ٢١.٧

  %.١٣اسلوب المحاسبة عن االنجاز بنسبة 
 عالقة معنویة طردیة بین استخدام كل من اسالیب المحاسبة االداریة توجد -

وبین خصائص بیئة ) هندسة القیمة، سلسلة القیمة، دورة حیاة المنتج(الحدیثة 
 .التصنیع

توجد عالقة معنویة طردیة بین التحسین في االداء المالي وبین كل من  -
ةرود ، هندسة القیمة، ةفالتكلفة المستهد(اسالیب المحاسبة االداریة الحدیثة 

 ).حیاة المنتج

ال یؤثر حجم الوحدة االقتصادیة على تبني أو استخدام اسالیب المحاسبة  -
حیث تبین أن الوحدات كبیرة الحجم أكثر استخداما السلوب ، االداریة الحدیثة

بینما الوحدات متوسطة الحجم تستخدم اسلوب سالسل ، التكلفة المستهدفة
عالقة معنویة بین حجم الوحدة االقتصادیة وبین استخدام وال توجد ، القیمة

، هندسة القیمة، دورة حیاة المنتج(اسالیب المحاسبة االداریة الحدیثة االخرى 
 ).التكلفة على اساس النشاط، المحاسبة عن االنجاز

  An Application of "  بعنوان)Waldron and Everett) 2005دراسة   
Contingency Theory for Examination of Performance Effects in the 

Management Accounting Change Process". وقد هدفت الدراسة إلى معرفة  
أسالیب المحاسبة اإلداریة المستخدمة من قبل الشركات األمریكیة، وتوصلت الدراسة والتي 

  :تمت من خالل توزیع قائمة استقصاء إلى النتائج التالیة
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مریكیة ال تزال تثق وتستخدم أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة الشركات األ -
 .أكثر منه استخدامًا ألسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة

أكثر أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة استخداما أسلوب التكالیف المعیاریة  -
، ثم %٣٥.٧، یلیه أسلوب تكلفة األوامر اإلنتاجیة بنسبة %٧٨.٣بنسبة 

و % ٢٩.٩سلوبي التكلفة اإلجمالیة وتكالیف المراحل اإلنتاجیة بنسبة أ
 .على التوالي% ١٦.٦

أما أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة المستخدمة من قبل الشركات األمریكیة  -
، یلیه أسلوب التكلفة %٢١.٧ بنسبة back-flushأسلوب : كانت كالتالي

أسالیب المحاسبة اإلداریة ، ثم %٢٠.٤بنسبة ) ABC(على أساس النشاط 
، التكالیف المستهدفة، اإلدارة على أساس النشاط، ومحاسبة ةاالستراتیجی

 .على التوالي% ٧، %٧,٦، %١٠.٢، %١١.٥اإلنجاز بنسب 

أقل أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة استخداما هو أسلوب تكلفة دورة حیاة  -
  %.  ١.٣المنتج بنسبة قدرها 

 A Cross-Industry Comparative" بعنوان )Simon, et. al) 2005دراسة 
Analysis of Strategic Management Accounting techniques application: 

Evidence from Solvenia". وقد هدفت الدراسة إلى تقییم أسالیب المحاسبة اإلداریة 
ة اإلداریة المختلفة المختلفة في الشركات السلوفینیة وكذلك مقارنة تطبیق أسالیب المحاسب

بین الصناعات المختلفة، وإلنجاز هذین الهدفین استخدمت الدراسة أداة االستبیان للحصول 
وكان عدد الشركات ) االیمیل( استبانة عن طریق المرسال 500على البیانات، وقد تم توزیع 

  :، وكانت نتائج الدراسة كالتالي%49.7 شركة أي بنسبة 193المستجیبة 
لیب المحاسبة اإلداریة استخداما من قبل الشركات السلوفینیة أسلوب أكثر أسا -

 .الموازنات الرأسمالیة، یلیه تقییم إنجاز المنافسین ثم مراقبة وضع المنافسین

ویلیه ، أقل األسالیب استخدامًا من قبل الشركات السلوفینیة أسلوب تقییم العمالء -
 .حیاة المنتجتحلیل فترة حیاة ربحیة العمیل ثم تكلفة دورة 

توجد اختالف في تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة بین القطاعات الصناعیة  -
المختلفة، وأن معدالت االختالف واضحة بأهمیة وخاصة عند استخدام أسالیب 
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 ةالموازنات الرأسمالیة، تقییم إنجاز المنافسین، مراقبة وضع المنافسین، استراتیجی(
رنات، تحلیل ربحیة العمالء، تقدیر تكلفة التسعیر، تكلفة الجودة، المقا

  ).المنافسین
أكثر القطاعات استخداما ألسالیب المحاسبة اإلداریة قطاع الصناعة، النقل،  -

الخدمات اللوجستیة، بینما أقلها استخداما ألسالیب المحاسبة اإلداریة الخدمات 
 .العامة والبناء

دقو ."Management Accounting In China" بعنوان )Xiao, et. al) 2007دراسة   
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى وأهمیة تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة في الصین، كما 
تناولت الدراسة مدى االختالف في تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة من قبل الشركات 

ولتحقیق .  الصینیة الذي یعود إلى االختالف في الحجم أو المناطق الجغرافیة أو الصناعة
) المرسال(ذلك استخدمت الدراسة أداة قائمة االستقصاء والتي وزعت عن طریق االیمیل 

 شركة، وقد شملت ٢٢٥ شركة في سبع مناطق جغرافیة، وبلغ عدد المستجیبین ٣٣٧ىلع 
  : أسلوب من أسالیب المحاسبة اإلداریة، وكانت النتائج كالتالي٢٥قائمة االستقصاء على 

الموازنات التشغیلیة، :  استخداما من قبل الشركات الصینیة هياألسالیب األكثر -
مكافآت اإلنجاز، تحلیل سلوك التكالیف، توزیع التكالیف، محاسبة المسئولیة، 

 .وجمیعها أسالیب تقلیدیة. العائد-الحجم- وتحلیل التكلفة

أقل األسالیب استخداما تشمل اإلدارة على أساس النشاط، استخدام تكنولوجیا  -
، مفاوضات أسعار التحویل،  Kaizan Costingلومات واالتصاالت، المع

 .التكالیف المعیاریة، والمحاسبة البیئیة

كما وجدت الدراسة اختالفات هامة بین الصناعات في تطبیق أسالیب المحاسبة  -
توزیع التكالیف، التكالیف المستهدفة، موازنات اإلنتاج، وبطاقة : اإلداریة التالیة

 .نزااألداء المتو 

توجد عالقة طردیة بین حجم الشركات وعدد األسالیب المستخدمة، أي أن  -
الشركات ذات الحجم الكبیر تستخدم عدد أكبر من األسالیب عنها في الشركات 

 .الصغیرة
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الشركات الصناعیة تستخدم عدد أكبر من أسالیب المحاسبة اإلداریة عنها في  -
 .الشركات عیر الصناعیة

 Today’s Management Accounting" بعنوان )Waldron) 2007دراسة 

Techniques in N Z Businesses  ." وقد هدفت الدراسة إلى توفیر إمكانیة للتحلیل
المقارن ألسالیب المحاسبة اإلداریة المستخدمة من قبل الشركات النیوزالندیة، وكانت نتائج 

  :الدراسة كالتالي
تزال األكثر استخداما في معظم وحدات أسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة ال  -

 .األعمال

أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة اقل استخداما من المتوقع من قبل وحدات  -
 .األعمال

استخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة من قبل الشركات النیوزالندیة ال یزال  -
 .في أقل مستویاته مقارنة بالمنافسین

أسالیب المحاسبة اإلداریة من قبل الشركات النیوزالندیة هناك اختالف في تطبیق  -
 .یعود إلى الحجم

وحدات األعمال تفحص جدارة أسالیب المحاسبة اإلداریة لتقییم دعمها  -
 . المنافسةةالستراتیجی

وباإلضافة إلى الدراسات المذكورة أنفا فإن هناك العدید من الدراسات األخرى مثل دراسة 
Szendi and Elmore (1993) ودراسة Bruggeman, et. al (1996)  ودراسة 

Innes and Mitchell (1995) ودراسة Israelsen, et. al (1996) ودراسة 
Wallance (1993) ودراسة Tani, et. al (1994) ودراسة Guilding et. Al (2000) 

وقد أثرت جمیع هذه الدراسات على تصمیم ، Cravens and Guilding (2001)ودراسة 
كما أن هذه الدراسات تناولت بأشكال مختلفة مدى تطبیق أنظمة التكالیف في بلدان .  البحث

مختلفة وصناعات وقطاعات مختلفة، ودرست مدى تطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة 
ومنها من اسهب في عدد االسالیب التي تضمنتها .  التقلیدیة منها والحدیثة في تلك البلدان

 اسلوبا من ٤٢فمن هذه الدراسات من استخدم ، اقتصر على عدد بسیطالدراسة ومنها من 
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ومنها من ، )Chanhall & Smith, 1998(اسالیب المحاسبة االداریة التقلیدیة والحدیثة 
بینما ، )٢٠٠٥، ابراهیم( اسالیب فقط من اسالیب المحاسبة االداریة الحدیثة ٦استخدم 

ومنها من ، ب المحاسبة االداریة التقلیدیة اسالیب من اسالی٧استخدم ) ١٩٩٠، رمضان(
ولكن بعضها من تناول أهداف تطبیق هذه .   استخدم عدد من االسالیب بین هذین العددین

األسالیب والعوامل التي تحد من استخدام تلك األسالیب، ولقد جاءت هذه الدراسة استكماال 
داریة في فلسطین وأهداف للدراسات السابقة لتوضح مدى استخدام أسالیب المحاسبة اإل

ومحددات تطبیق هذه األسالیب واالهمیة النسبیة لذلك، باإلضافة إلى تحدید مدى استخدام 
 اسلوب من اسالیب ١٣وقد تم استخدام . هذه األسالیب على مستوى القطاعات المختلفة

تطبیقها في المحاسبة االداریة التقلیدیة منها والحدیثة والتي تعتبر من االسالیب التي یمكن 
  .الوحدات االقتصادیة الفلسطینیة

 
  

  :تحلیل بیانات الدراسة ومناقشة النتائج 
  تحلیل خصائص عینة الدراسة

  طبیعة النشاط  -١
 المـستجیبة حـسب طبیعـة النـشاط حیـث وحـدات االقتـصادیةتوزیع ال) ٢( الجدول رقم بینی

ق المالیـة تـشتمل علـى خمـس  الوحدات االقتـصادیة المدرجـة فـي سـوق فلـسطین لـألوراتبین أن
ــأمین وقطــاع الخــدمات وقطــاع الــصناعة دــقو .  قطاعــات وهــى قطــاع االســتثمار والبنــوك والت

حاول الباحث جاهدا حتى تمكن من الحصول على استجابة خمس وحدات اقتـصادیة مـن كـل 
  كمـا %.٢٠وحدة اقتصادیة یتمثل كل قطـاع فیهـا بنـسبة متـساویة  25 قطاع لیكون المجموع

فنجـــد أن قطـــاع ، ین العمـــود االخیـــر مـــن الجـــدول عـــدد الوحـــدات الرســـمي فـــي كـــل قطـــاعیبـــ
ــر القطاعــات یتــضمن  ــم اســتجابة ،  وحــدات اقتــصادیة١٠الــصناعة أكب  وحــدات فقــط ٥وقــد ت

 وحـدات ٥بینمـا قطـاع التـأمین یتـضمن .  من مفردات المجتمع لقطاع الصناعة% ٥٠وتمثل 
  . من مفردات المجتمع لقطاع التأمین% ١٠٠اقتصادیة وقد استجابت جمیعها وتمثل 

  
  .توزیع الوحدات المستجیبة حسب طبیعة النشاط): ٢(جدول رقم
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  عدد وحدات القطاع  النسبة  التكرار  طبیعة النشاط
 8 %20 5  استثمار

  ٦ %20 5  بنوك
  ٥ %20 5  تأمین

  ٧ %20 5  خدمات
  ١٠ %20 5  صناعة

  ٣٦ 100.0 25  المجموع
  
  )عمر الوحدة االقتصادیة(برة لدى الوحدة االقتصادیة عدد سنوات الخ -٢

توزیع الوحدات االقتصادیة المـستجیبة حـسب عـدد سـنوات الخبـرة ) ٣(ویبین الجدول رقم 
ــدیها عــن عــشر ســنوات% 20حیــث یظهــر أن  ، مــن وحــدات المــستجیبة تقــل ســنوات الخبــرة ل

كمــا .   سـنة15أقـل مـن  سـنوات و 10عـدد سـنوات الخبـرة لـدیها أكثــر مـن % 44بینمـا حـوالي 
اذـهو .  سـنة15مـن الوحـدات المـستجیبة لـدیها سـنوات خبـرة تزیـد عـن % 36یبـین الجـدول أن 

یدلل على أن معظم الوحدات المدرجة في سوق فلسطین لألوراق المالیة ذات خبرة عالیـة ممـا 
تا مــن هــذه الوحــدات ســنو % 80یزیــد مــن إمكانیــة تعاملهــا بأســالیب المحاســبة اإلداریــة حیــث 

  .  سنوات10الخبرة لدیها أكثر من 
  

  .توزیع الوحدات المستجیبة حسب عمر الوحدة): ٣(جدول رقم
  النسبة  التكرار  عمر الوحدة االقتصادیة

 12% 3   سنوات5اقل من 

 8 % 2   سنوات10>  : 5من 

 44 %  11   سنة15 > 10 :من 

 36 % 9  سنة فأكثر 15

 100.0 % 25  المجموع
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  تا حجم المبیع - ٣
حجـم مبیعــات الوحـدات المــستجیبة، حیـث بلــغ حجـم مبیعــات ) ٤(كمـا یبــین الجـدول رقــم 

منه أخرى كـان حجـم مبیعاتهـا مـا بـین خمـسة % 20منها أقل من ملیون دینار كما أن % 20
 وحــدة والتــي تمثــل مــا 13لكــن غالبیــة الوحــدات المــستجیبة وعــددها . إلــى عــشرة ملیــون دینــار

.  لمستجیبة بلغ حجـم مبیعاتهـا أكثـر مـن عـشرة ملیـون دینـار أردنـيمن الوحدات ا% 52نسبته 
ممــا یــدلل علــى كبــر حجــم المبیعــات لغالبیــة الوحــدات المــستجیبة رغــم الظــروف االقتــصادیة 
ــة تطبیــق أســالیب  الــصعبة التــي تعــاني منهــا هــذه الوحــدات، وذلــك ممــا یــساعدها علــى امكانی

  .المحاسبة اإلداریة
  

  : لوحدات المستجیبة حسب حجم المبیعاتتوزیع ا): ٤(جدول رقم 

  
  ةوظیفة المستقصى منه بالوحدة االقتصادی - ٤

ــــم  ــــة ) ٥(یبــــین الجــــدول رق ــــث یظهــــر أن غالبی ــــع المــــستجیبین حــــسب وظــــائفهم حی توزی
أو مـــدراء إداریـــین %) 60(كـــانوا مـــن المـــدراء ســـواء مـــدراء مـــالیین % 84المـــستجیبین بنـــسبة 

مـــــن % 8والنـــــسبة المتبقیــــة ، %8وأن نــــسبة المحاســـــبین مــــن المـــــستجیبین بلغــــت ، %)24(
یــدلل علــى اهتمــام المــستجیبین باالســتبیان باالضــافة اذــهو .  المـستجیبین أعــضاء مجلــس إدارة

الى دقة المعلومات المستوفاة من خالل االستبیان، وذلك إلن المدراء هم األكثـر درایـة وتنفیـذا 
  .السالیب المحاسبة اإلداریة

  
  توزیع الوحدات المستجیبة حسب وظیفة المستقصى منه: )5(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  حجم المبیعات
 20 % 5  اقل من ملیون دینار

 8 % 2  من خمسة ملیون دینار> : من ملیون 

 20 % 5   ملیون 10من > : من خمسة ملیون 

 52 % 13   ملیون فأكثر 10

 100.0 % 25  المجموع
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  ةالنسب  التكرار  وظیفة المستقصى منه
 8 % 2  عضو مجلس إدارة

 60 % 15  مدیر مالي

 24 % 6  مدیر إداري

 8 % 2  محاسب 

 100.0 % 25  المجموع

  
  المؤهل العلمي للمستقصى منه - ٥

ویظهــــر أن ، یتعلــــق بتوزیــــع المــــستجیبین حــــسب مــــؤهالتهم العلمیــــة) 6(الجــــدول رقــــم 
،  %40ملة الماجـستیر بنـسبة الفئة األولى منهم تتمثل في ح. المستجیبین ینقسمون إلى فئتین

مما یدلل على إهتمام الوحدات الفلـسطینیة  %. 60والفئة الثانیة من حملة البكالوریوس بنسبة 
المستجیبة بالكوادر المؤهلة ذات الكفاءة، مما یزید مـن امكانیـة تعاملهـا مـع أسـالیب المحاسـبة 

  . اإلداریة وال سیما الحدیثة منها
  

  حدات المستجیبة حسب المؤهلتوزیع الو ) : ٦(جدول رقم
  النسبة  التكرار  المؤهل العلمي

 0 % 0  دكتوراة

 40 % 10  ماجستیر

 60 % 15  بكالوریوس

 0 % 0  دبلوم

 100.0% 25  المجموع

  
  عدد سنوات الخبرة للمستقصى منه - ٦

حیـث یظهـر ، یبـین توزیـع المـستجیبین حـسب عـدد سـنوات الخبـرة لـدیهم) 7(الجدول رقم 
مـــــن % 76بینمـــــا ،  ســـــنوات10 المـــــستجیبین لـــــدیهم ســــنوات خیـــــرة اقـــــل مــــن مــــن% 24نأ 
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ـــدیهم أكثـــر مـــن  ومـــن ذلـــك یتـــضح أن الوحـــدات الفلـــسطینیة .   ســـنوات خبـــرة10المـــستحبین ل
المستجیبة والمدرجة في سوق فلسطین لألوراق المالیة تمتلك العدیـد المـؤهالت والخبـرات، ممـا 

ـــدعم موثوقیـــة المعلومـــات التـــي یمكـــن الحـــص ول علیهـــا وكـــذلك معرفـــة ودرایـــة المـــستجیبین ی
  .بأسالیب المحاسبة اإلداریة واستخداماتها وكیفیة اإلفادة منها

  
  توزیع الوحدات المستجیبة حسب عدد سنوات الخبرة للمستقصى منه): ٧(جدول رقم

  النسبة  التكرار  سنوات الخبرة
 12 % 3   سنوات5 اقل من

 12 % 3   سنوات10> : 5من 

 32 % 8  ة سن15 >: 10 من

 44 % 11   فأكثر سنة15

 100.0% 25  المجموع

  
  الوحدات االقتصدیة الفلسطینیة ونظام التكالیف

یبین توزیع الوحدات االقتصادیة المستجیبین حسب وجود نظام تكالیف ) ٨(الجدول رقم 
 منها ال یطبق% 24منها لدیهم نظام تكالیف، بینما % 76حیث یظهر أن ، لدیها من عدمه

نظام تكالیف، ومن ذلك یتضح أن غالبیة الوحدات االقتصادیة المدرجة في سوق فلسطین 
  . لألوراق المالیة لدیها نظام تكالیف

  
  توزیع الوحدات المستجیبة تبعا لوجود نظام تكالیف): ٨(جدول رقم

  النسبة  التكرار  یوجد نظام تكالیف
 76 % 19  نعم

 24 % 6  ال

 100.0 % 25  المجموع

  
  :لیب المحاسبة اإلداریة المطبقة في الوحدات االقتصادیة الفلسطینیةأسا
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أسالیب المحاسبة اإلداریة المطبقة مـن قبـل الوحـدات االقتـصادیة ) ٩(یوضح الجدول رقم 
ویتـضح مـن الجـدول أن أسـلوب تحلیـل ، الفلسطینیة المستجیبة واألهمیـة النـسبیة لهـذا التطبیـق

% 96سـالیب اسـتخداما مـن قبـل الوحـدات الفلـسطینیة بنـسبة  الـربح أكثـر األ- الحجم–التكلفة 
 وحـدة، وهنـاك وحـدة واحـدة فقـط ال تطبـق 24حیث بلغ عدد الوحـدات المطبقـة لهـذا األسـلوب 

مـن الوحـدات المطبقـة تـرى أن األهمیـة النـسبیة لهـذا التطبیـق تزیـد % 75هذا األسلوب، بینما 
بینمـا .  ى اتـساع اسـتخدامه فـي فلـسطینوهذا یدلل على أهمیـة هـذا األسـلوب ومـد% 60نع 

ــین % 12.5 ــة النــسبیة للتطبیــق تقــع ب ــه فــي األهمیــة %.  60-%41منهــا تــرى أن األهمی یلی
من الوحدات المطبقـة ألسـلوب % 87، وأن %92أسلوب توزیع التكالیف غیر المباشرة بنسبة 

ــة النــسبیة لهــذا التطبیــق تز  ــر المباشــرة تــرى أن األهمی ــع التكــالیف غی ــد عــن توزی دــقو %. 60ی
یعـود انتـشار اسـتخدام تلـك األسـالیب باعتبارهـا أسـالیب تقلیدیـة وال تحتـاج الـى تكـالیف مرتفعـة 

  . للتطبیق، باإلضافة إلى معرفة المحاسبین واإلداریین بهذه األسالیب

أمــا أســلوب توزیــع تكــالیف قــسم الخــدمات فقــد بلغــت نــسبة الوحــدات االقتــصادیة المطبقــة 
منهـا ال تطبـق % 12وأن مـا نـسبته )  وحدة22(من الوحدات المستجیبة % 88لهذا األسلوب 

مــن الوحــدات المطبقــة تــرى أن األهمیــة النــسبیة للتطبیــق تزیــد عــن % 77هــذا األســلوب، وأن 
أما أسـلوبي %.  60-%41منه ترى أن األهمیة النسبیة للتطبیق تقع بین % 14، وان 60%

% 80، %84بلغــت نــسبة الوحــدات المطبقــة لكــل منهمــا الموازنــات الرأســمالیة والتــشغیلیة فقــد 
مـن الوحـدات المطبقـة % 43 وحدة على التوالي، كمـا بلغـت مـا نـسبته 20 وحدة و 21وبعدد 

، بینمـا %60-%41 الموازنات الرأسـمالیة تـرى أن األهمیـة النـسبیة للتطبیـق تقـع بـین ألسلوب
ــــق تتجــــاوز % 57 ــــة النــــسبیة للتطبی ــــرى أن األهمی ــــة %.60منهــــا ت   ولكــــن الوحــــدات المطبق

منهـا تـرى أن األهمیـة النـسبیة للتطبیـق تتجـاوز % 70ألسلوب الموازنات التشغیلیة وما نـسبته 
  %.60-%41منها ترى أن األهمیة النسبیة للتطبیق تقع بین % 20و % 60

ـــصادیة الفلـــسطینیة  ـــل الوحـــدات االقت ـــا مـــن قب ـــة تطبیق ـــل أســـالیب المحاســـبة االداری أمـــا أق
ــاج الفــوري المــستجیبة ــتج وسیاســة اإلنت ــاة المن لكــل % 12بنــسبة ) JIT( كــان أســلوبي دورة حی

من الوحـدات المطبقـة ألسـلوب دورة % 100منهما من الوحدات المستجیبة، كما أن ما نسبته 
أمـا الوحـدات المطبقـة ألسـلوب %.  60حیاة المنتج ترى أن األهمیة النـسبیة للتطبیـق تتجـاوز 
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ناو % 60منهــا یــرى أن األهمیــة النــسبیة للتطبیــق تتجــاوز % 67نإ سیاســة اإلنتــاج الفــوري فــ
، وقـد یعـود %60-%41من هذه الوحـدات یـرى أن األهمیـة النـسبیة للتطبیـق تقـع بـین % 33

ثــم یــأتي بعــد ذلــك أســلوب البرمجــة .  ذلــك إلــى نقــص الخلفیــة العلمیــة وقلــة إمكانیــات التطبیــق
ــة بنــسبة  منهــا تــرى أن األهمیــة % 50أن مــا نــسبته مــن الوحــدات المــستجیبة، و % 24الخطی

األخـرى تـرى أن األهمیـة النـسبیة للتطبیـق أقـل مـن % 50، والــ %60النسبیة للتطبیق تتجاوز 
60.% 

نإـــف ) TQM(وٕادارة الجــودة الــشاملة ) ABC(أمــا أســلوبي التكلفــة علــى أســـاس النــشاط 
مــــن % 36ن علــــى التــــوالي، حیــــث أ% 52و % 44الوحــــدات المــــستجیبة تطبقهمــــا بنــــسبة 

ـــق  ـــسبیة للتطبی ـــة الن ـــشاط تـــرى أن األهمی ـــى أســـاس الن ـــة ألســـلوب التكلفـــة عل الوحـــدات المطبق
وهـــى أقـــل نـــسبة یحـــصل علیهـــا هـــذا األســـلوب خاصـــة باألهمیـــة النـــسبیة عنـــد % 60تتجــاوز 

منهـا تــرى % 64المقارنـة باألهمیـة النــسبیة التـي تولیهـا الوحــدات لألسـالیب التـي تطبقهــا، وان 
مـــن الوحـــدات المطبقـــة % 69بینمـــا %.  41%-60النـــسبیة للتطبیـــق تقـــع بـــین أن األهمیـــة 

% 31، وان %60ألســـلوب إدارة الجـــودة الـــشاملة تـــرى أن األهمیـــة النـــسبیة للتطبیـــق تتجـــاوز 
  %. 60-%41منها ترى أن نسبة التطبیق تقع بین 

ــة هــي ا ــة التقلیدی ــك یمكــن االســتنتاج بوضــوح أن أســالیب المحاســبة اإلداری ألكثــر ومــن ذل
ــة بمــدى تطبیــق أســالیب المحاســبة  ــل الوحــدات االقتــصادیة الفلــسطینیة مقارن اســتخداما مــن قب

ــــى معرفــــة اإلدارة باألســــالیب التقلیدیــــة وعــــدم رغبتهــــا .  اإلداریــــة الحدیثــــة ــــك ال وقــــد یرجــــع ذل
 بالمجازفة واالتجاه نحو تطبیق األسالیب الحدیثة، باإلضافة إلى التغیرات االقتـصادیة واالمنیـة

غیــر المــستقرة فــي البیئــة المحیطــة وانعكاســاتها علــى القــرارات اإلداریــة واالســتثماریة ممــا یقلــل 
من االتجاه نحو إنفاق مزیدا من األموال لتطبیق أسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثـة والتـي مـن 

  .المتوقع أن تكون مرتفعة التكالیف وتحتاج إلى اعدادات خاصة

  

حاسبة االداریـة المطبقـة مـن قبـل الوحـدات االقتـصادیة المدرجـة فـي أسالیب الم): ٩(جدول رقم
  .سوق فلسطین لألوراق المالیة
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اسالیب       األھمیة النسبیة للتطبیق        ال یطبق  یطبق  
المحاسبة 

  اإلداریة
ةبسن  عدد

%  
ةبسن  عدد

%  
1-20%  21-

40% 
41-
60%  

61-80%  81-
100%  

 توزیع تكالیف -1
  قسم الخدمات

22 88% 3 12% 4.5% 4.5% 14% 27% 50%  

 توزیع – 2
التكالیف غیر 

  المباشرة

23 92% 2 8%  0.0% 9% 4% 30% 57%  

 التكالیف – 3

  المعیاریة

17 68% 8 32% 0.0% 12% 35% 12% 41%  

 الموازنات – 4

  الرأسمالیة

21 84% 4 %16 0.0% 10% 33% 33% 24%  

 الموازنات – 5

  التشغیلیة

20 80% 5 20% 5% 5% 20% 35% 35%  

 تحلیل التكلفة -6

   الربح– الحجم –

24 96% 1 4%  0.0% 12.5% 12.5
%  

29% 46%  

 تحلیل عائد -7

 المساھمة

19 76% 6 24% 0.0% 0.0% 16% 53% 31%  

 البرمجة -8

 الخطیة

6 24% 19 76% 0.0% 33% 17% 33% 17%  

 دورة حیاة -9

  المنتج

3 12% 22 88% 0.0% 0.0% 0.0% 33% 67%  

 سیاسة - 10

نتاج الفوري اإل

)JIT( 

3 12% 22 88% 0.0% 0.0% 33.3
%  

33.3%  33.3%  

 التكلفة على - 11

أساس النشاط 

)ABC(  

11 44% 14 56% 0.0% 0.0% 64% 9% 27%  

 إدارة الجودة - 12

  )TQM(الشاملة 

13 52% 12 48% 0.0% 0.0% 31% 31% 38%  

ةبساحم - 13

  المسئولیة

   

18 72% 7 28% 0.0% 0.0% 0.0% 56% 44%  

  
ــسطینیة موزعــة حــسب  ــل الوحــدات الفل ــة مــن قب ــة المطبق أســالیب المحاســبة االداری

 تاعاطقلا
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اســتخدام أســالیب المحاسـبة االداریــة علــى مــستوى القطاعــات فنجــد ) ١٠(یوضـح الجــدول رقــم 

  نأ 
 أسلوب توزیع تكالیف قسم الخدمات  •

ـــــ أمین یتـــــضح مـــــن الجـــــدول أن الوحـــــدات االقتـــــصادیة المـــــستجیبة فـــــي قطـــــاعي الت
بینمــا األهمیــة النــسبیة للتطبیــق فــي القطــاعین % 100والخــدمات تطبــق هــذا األســلوب بنــسبة 

% 80على التوالي، أما في قطاعات االستثمار والبنوك والصناعة فـإن % 84و % 80بلغت 
من الوحدات العاملة في هذه القطاعـات تطبیـق هـذا األسـلوب، وبأهمیـة نـسبیة للتطبیـق بلغـت 

ــى التــوالي88%، 85%، 100% وهــذا یــدلل علــى انتــشار اســتخدام هــذا األســلوب فــي .   عل
  .مختلف القطاعات

 توزیع التكالیف غیر المباشرة •
الوحدات االقتصادیة المستجیبة في قطاعـات التـأمین والخـدمات والـصناعة تطبـق أسـلوب 

ىــل ولكــن بأهمیــة مختلفــة لهــذا التطبیــق بلغــت ع% 100توزیــع التكــالیف غیــر المباشــرة بنــسبة 
بینما في قطاعي االستثمار والبنوك فإن نـسبة التطبیـق بلغـت %.  88، %84، %92التوالي 

وـهو .  لقطاع البنـوك% 70لقطاع االستثمار و % 100وبأهمیة نسبیة للتطبیق بلغت % 80
  .من األسالیب التقلیدیة األكثر استخداما كما أسلوب توزیع تكالیف قسم الخدمات

 التكالیف المعیاریة •
% 100دات المستجیبة في قطاع االستثمار تطبق أسـلوب التكـالیف المعیاریـة بنـسبة الوح

% 80، یلیه الوحـدات فـي قطاعـات التـأمین والخـدمات والـصناعة بنـسبة %88وبأهمیة نسبیة 
على التوالي، بینما أقل القطاعات تطبیقـا لهـذا األسـلوب % 85، %60، %65وبأهمیة نسبیة 

 %.   50 وبأهمیة نسبیة ،%60هو قطاع البنوك بنسبة 

 الموازنات الرأسمالیة و الموازنات التشغیلیة •
 الوحــدات المــستجیبة العاملــة فــي قطــاعي االســتثمار والــصناعة تطبــق هــذین األســلوبین 

ـــسبیة متفاوتـــة للتطبیـــق بلغـــت %100بنـــسبة  لقطـــاع االســـتثمار و % 76، %68، وبأهمیـــة ن
ــك الوحــدات .  لقطــاع الــصناعة% 73، 64% العاملــة فــي قطــاع البنــوك فإنهــا تطبــق یلــي ذل

ـــسبة  ـــسبیة % 100الموازنـــات الرأســـمالیة بن ـــشغیلیة فإنهـــا %84وبأهمیـــة ن ، أمـــا الموازنـــات الت
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أما قطاعي التأمین والخدمات فإن نـسبة الوحـدات %.  90وبأهمیة نسبیة % 80تطبق بنسبة 
عاــــطقل % 67، %73، وبأهمیــــة نــــسبیة قــــدرها %60المــــستجیبة المطبقــــة لهــــذین األســــلوبین 

  .لقطاع الخدمات% 87التأمین و
  الربح – الحجم –التكلفة  •

نجد أن هذا األسلوب مطبق من كل الوحدات الفلسطینیة المستجیبة في جمیـع القطاعـات 
وبأهمیــة نــسبیة % 80مــا عــدا الوحــدات فــي قطــاع البنــوك فــإن نــسبة التطبیــق % 100بنــسبة 

. علــــى التــــوالي% 84، %80، %84 ،%90، %72للتطبیـــق فــــي جمیــــع القطاعـــات بلغــــت 
ویعتبر هذا األسلوب من أكثر األسالیب تطبیقا في الوحدات المستجیبة وقد یعـود ذلـك لمعرفـة 
القـــائمین علـــى هــــذه الوحـــدات بأهمیــــة هـــذا األســـلوب والممیــــزات التـــي یوفرهــــا وقلـــة تكــــالیف 

  .التطبیق
 تحلیل عائد المساهمة  •

ـــي كـــل القط ـــة ف ـــق هـــذا الوحـــدات المـــستجیبة العامل اعـــات مـــا عـــدا قطـــاع االســـتثمار تطب
عاـطقل % 90لقطـاعي البنـوك والتـأمین و% 80وبأهمیة نسبیة متقاربـة % 80األسلوب بنسبة 

بینما الوحدات في قطـاع االسـتثمار تطبـق أسـلوب تحلیـل . لقطاع الصناعة% 75الخدمات و 
ما لهــــذا وهــــي أقــــل القطاعــــات اســــتخد% 93وبأهمیــــة نــــسبیة % 60عائــــد المــــساهمة بنــــسبة 

 .األسلوب

 البرمجة الخطیة •
% 80الوحــدات المــستجیبة فــي القطــاع الــصناعي تطبــق أســلوب البرمجــة الخطیــة بنــسبة 

، بینمــا الوحــدات المـستجیبة فــي قطــاعي البنـوك والخــدمات تطبــق %75وبأهمیـة نــسبیة بلغـت 
عاـط قل% 40لقطاع البنوك و % 80وبأهمیة نسبیة متفاوتة بلغت % 20هذا األسلوب بنسبة 

أمـــا الوحـــدات المـــستجیبة فـــي قطـــاعي االســـتثمار والتـــأمین فإنهـــا ال تطبـــق هـــذا .  الخـــدمات
وقــد یعــود ذلـــك إلــى محدودیــة اســتخدام الحاســـوب وعــدم إمكانیــة الحــصول علـــى .  األســلوب

البیانات الالزمة للتطبیق، أو قد یعـود ذلـك إلـى عـدم تـوفر الخلفیـة الكافیـة فـي النـواحي الكمیـة 
 .داریة وفي بحوث العملیات لدى المحاسبینللمحاسبة اال

 )JIT(دورة حیاة المنتج وسیاسة اإلنتاج الفوري  •
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ــــا مــــن  ــــصناعة ال تطبــــق أی الوحــــدات المــــستجیبة فــــي كــــل القطاعــــات مــــا عــــدا قطــــاع ال
، وبأهمیـــة %60األســـلوبین، أمـــا فـــي القطـــاع الـــصناعي فـــإن نـــسبة التطبیـــق متوســـطة بلغـــت 

ـــسبیة للتطبیـــق بلغـــت  ـــاة المنـــتج و ألســـلو % 93ن ألســـلوب سیاســـة اإلنتـــاج % 80ب دورة حی
وقــد یعــود ذلــك إلــى أنهمــا مــن أســالیب المحاســبة االداریــة الحدیثــة والتــي تعتبــر غیــر . یروــفلا

منتـــشرة االســـتخدام مـــن قبـــل الوحـــدات الفلـــسطینیة، وكـــذلك لعـــدم تـــوافر اإلمكانیـــات المادیـــة 
  .لیا بأهمیة ومنافع األسلوبینوالبشریة الالزمة للتطبیق وعدم معرفة اإلدارة الع

 )TQM(و إدارة الجودة الشاملة ) ABC(التكلفة على أساس النشاط  •
ــة وبأهمیــة  الوحــدات المــستجیبة فــي كــل القطاعــات تطبــق هــذین األســلوبین بنــسب مختلف
نــسبیة متفاوتـــة، وقـــد یعـــود ذلـــك لقناعـــة اإلدارة فــي هـــذه القطاعـــات ألهمیـــة هـــذین األســـلوبین 

فنجــد أن الوحــدات المــستجیبة فــي .  ف وتحقیــق میــزة تنافــسیة وتحــسین األداءلتخفــیض التكــالی
% 65وبأهمیــة نــسبیة % 80قطــاع البنــوك تطبــق أســلوب التكلفــة علــى أســاس النــشاط بنــسبة 

ــى تحمــل التكــالیف الالزمــة للتطبیــق، بینمــا  ــد یعــود ذلــك أیــضا إلــى قــدرة هــذه الوحــدات عل وق
ـــي  قطاعـــات االســـتثمار والتـــأ ـــق هـــذا األســـلوب بنـــسبة الوحـــدات ف % 40مین والخـــدمات تطب

% 20، وفي قطاع الخدمات بلغـت نـسبة تطبیـق هـذا األسـلوب %80وبأهمیة نسبیة متساویة 
ـــة نـــسبیة  ـــق أســـلوب %60وبأهمی أمـــا أســـلوب إدارة الجـــودة .  ABC، وهـــو أقـــل قطـــاع یطب

وبأهمیــة % 60الــشاملة فــإن قطاعــات البنــوك والتــأمین والــصناعة تطبــق هــذا األســلوب بنــسبة 
والوحدات المستجیبة في قطاعي االسـتثمار والخـدمات %.  93، %67، %70نسبیة متفاوتة 
ــة نــسبیة % 40 بنــسبة TQMتطبــق أســلوب  عاــطقل % 80لقطــاع االســتثمار و% 90وبأهمی

 .الخدمات

  محاسبة المسئولیة •
نـسبة الوحدات المستجیبة في قطاعات التأمین والخدمات والصناعة تطبق هـذا األسـلوب ب

أمـــا الوحـــدات فـــي قطـــاعي االســـتثمار %. 90، %90، %85وبأهمیـــة نـــسبیة متقاربـــة % 80
، %93وبأهمیــة نــسبیة متقاربــة % 60والبنــوك فإنهــا تطبــق أســلوب محاســبة المــسئولیة بنــسبة 

ـــوالي% 87 ـــى الت ـــي تحدیـــد .  عل ـــة هـــذا األســـلوب ف ـــى قناعـــة اإلدارة بأهمی ـــك ال ـــد یعـــود ذل وق
اإلضـــافة إلـــى . ء ممـــا یـــنعكس إیجابـــا علـــى تحقیـــق أهـــداف الوحـــداتالمـــسئولیات وتقیـــیم األدا
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ــة تحدیــد مراكــز المــسئولیة  ــة، اإلیــراد، االســتثمار، الربحیــة(إدراك المــدیرین بأهمی كــلذو ) التكلف
  .لتحدید اإلنجازات والمكافآت مما ینعكس إیجابا على اداء هؤالء المدیرین

سـتخداما ألسـالیب المحاسـبة االداریـة یتـضح أن أكثـر القطاعـات ا) 10(ومن الجدول رقـم 
، ثـم قطــاعي االســتثمار %60، یلیــه قطـاع البنــوك بنــسبة %78.5هـو قطــاع الـصناعة بنــسبة 

واقل القطاعات استخداما ألسالیب المحاسبة االداریـة قطـاع الخـدمات %.  58والتأمین بنسبة 
  %.52بنسبة 

ــة المطبقــة مــن ق): ١٠(جــدول رقــم  بــل الوحــدات الفلــسطینیة موزعــة اســالیب المحاســبة اإلداری
  حسب القطاعات

أس      الیب 
  المحاسبة 

            القطاعات        

  االداریة
  واألھمیة

    ةعانص    خدمات    تأمین    بنوك    استثمار

الن      سبیة 
  لھا

ال   یطبق
  یطبق

ال   یطبق
  یطبق

ال   یطبق
  یطبق

ال   یطبق
  یطبق

ال   یطبق
  یطبق

توزیع 
تكالیف 

  الخدمات 

)4(80 %  )1(  )4 (80%  )1(  )5(100%  (0)  )5(100%  (0) )4 (80% )1( 

األھمیة 
  النسبیة

100%   85%    80%    84%    88%    

توزیع 
تكالیف غیر 

  مباشرة

)4 (80%  )1( )4(80 % )1( )5(100%  (0) )5(100%  (0) )5(100%  (0) 

األھمیة 
  النسبیة

100%    70%    92%    84%    88%    

التكالیف 
  المعیاریة

)5(100%  (0)  )3 (60%  )2(  )4 (80% )1(  )1(  %20   )4(  )4 (80% )1( 

األھمیة 
  النسبیة

88%    50%    65%    60%    85%    

الموازنات 
  الرأسمالیة

)5(100% (0) )5(100% (0) )3 (60% )2( )3 (60% )2(  )5(100% (0) 

األھمیة 
  النسبیة

68%    84%    73%    87%    64%    

الموازنات 
  التشغیلیة

)5(100% (0) )4 (80%  )1(  )3 (60%  )2( )3 (60% )2(  )5(100%  (0) 

األھمیة 
  النسبیة

76%    90%    67%    87%    72%    

تحلیل 
–التكلفة
-الحجم
  الربح

)5(100%  (0) )4 (80% )1( )5(100% (0) )5(100% (0) )5(100% (0) 

األھمیة 
  النسبیة

72%    90%    84%    80%    84%    

تحلیل عائد 
  المساھمة 

)3(60 % (2) )4 (80% )1(  )4(80 % (1) )4( 80% )1(  )4(80 %  (1) 
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األھمیة 
  النسبیة

93%    80%   80%    90%    75%    

البرمجة 
  الخطیة

(0) 0.0%  )5(  )1(  %20   )4(  (0) 0.0% )5(  )1 (  
%20  

)4(  )4 (80% (1) 

األھمیة 
  النسبیة

0.0%    80%    0.0%    40%    75%    

دورة حیة 
  المنتج

(0) 0.0%  )5( (0) 0.0% )5(  (0) 0.0% )5( (0) 0.0%  )5(  )3 (60% )2(  

األھمیة 
  النسبیة

0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    93%    

سیاسة 
اإلنتاج 
الفوري 

)JIT(  

(0) 0.0%  )5( (0) 0.0% )5( (0) 0.0% )5( (0) 0.0% )5( )3 (60% )2( 

األھمیة 
  النسبیة

0.0%    0.0%    0.0%    0.0%    80%    

التكلفة على 
أساس 
النشاط 

)ABC(  

2) (40%  (3) )4 (80% )1(  2)( 40% (3)  )1 (  
%20  

)4( )2 (40% )3(  

األھمیة 
 النسبیة

80%    65%    80%    60%    80%    

ادارة 
الجودة 
الشاملة 

)TQM(  

)2 (40%  )3(  )3(60 % )2( )3 (60%  )2( 2) (40%  (3) )3(60 % )2( 

األھمیة 
 النسبیة

90%    70%   67%    80%    93%    

ةبساحم 
 المسئولیة

)3 (60% )2( )3 (60%  )2(  )4(80 % (1) )4(80 %  (1) )4(80 %  (1) 

األھمیة 
  النسبیة

93%    87%   85%    90%    90%    

 14 51 31 34 27 38 26 39 27  38  المجموع
النسبة 
  المئویة

58%   60%   58%   52%  78.5%  

  
  الهدف من استخدام أسالیب المحاسبة االداریة

 مـن قبــل الوحــدات أهــداف اســتخدام أسـالیب المحاســبة االداریــة) 11(یوضـح الجــدول رقـم 
االقتــصادیة الفلــسطینیة، ومــن ذلــك یتــضح أن كــل األهــداف المــذكورة مهمــة حیــث المتوســـط 

، كمــا أن األهمیــة النــسبیة لهــذه األهــداف مــن 4.00الحــسابي لغالبیــة هــذه األهــداف یزیــد عــن 
) 9(ونجد أن أهـم هـذه األهـداف الهـدف رقـم %. 80وجهة نظر الوحدات المستجیبة تزید عن 

، 0.748 وانحــراف معیــاري قــدره 4.32بمتوســط حــسابي قــدره " د فــي تخفــیض التكــالیفتــساع"
تـساعد فــي ) "1(یلیــه فـي األهمیـة الهــدف رقـم %. 86.4وبلغـت األهمیـة النــسبیة لهـذا الهـدف 

ــة ــادة الربحی ــاري قــدره 4.20بمتوســط حــسابي قــدره " زی ــانحراف معی ــة نــسبیة 0.913 وب  وبأهمی
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 4.20بمتوســط حــسابي قــدره " تــساعد فــي عملیــة التخطــیط ")2(ثــم الهــدف رقــم %. 84بلغــت 
  %.81.6 وبأهمیة نسبیة بلغت 0.909وبانحراف معیاري قدره 

ـــم  ـــل هـــذه األهـــداف أهمیـــة الهـــدف رق ـــة احتیاجـــات العمـــالء) "6(أمـــا أق ـــساعد فـــي تلبی " ت
 وبلغـــت األهمیـــة النـــسبیة لهـــذا 0.879 وبـــانحراف معیـــاري قـــدره 3.76بمتوســـط حـــسابي قـــدره 

" تـــساعد اإلدارة فـــي تحقیـــق میـــزة تنافـــسیة لمنتجاتهـــا) "7(، یلیـــه الهـــدف رقـــم %75.2فد ـــهلا
  %.78.4 وبأهمیة نسبیة بلغت 0.862 وبانحراف معیاري قدره 3.92بمتوسط حسابي بلغ 

ــة تطبیــق أســالیب المحاســبة  ویمكــن القــول أن الوحــدات االقتــصادیة المــستجیبة تعــي أهمی
أو الحدیثـة ومـا تقدمـه هـذه األسـالیب مـن معلومـات تـساعد اإلدارة االداریة سواء التقلیدیة منـه 

في التخطیط  وتخفـیض التكـالیف وتحـسین األداء باإلضـافة إلـى المـساعدة فـي اتخـاذ القـرارات 
  .مما یمكنها من تحقیق أهدافها وخاصة زیادة الربحیة

  أھداف استخدام اسالیب المحاسبة اإلداریة): ١١(جدول رقم
المتوسط   دام أسالیب المحاسبة االداریةالھدف من استخ

  الحسابي
االنحراف 

  المعیاري
األھمیة 
  النسبیة

  الترتیب

 2   %84 0.913 4.20   تساعد في زیادة الربحیة-1

 81.6 0.909 4.08   تساعد في عملیة التخطیط– 2
%  

3 

 80.8 1.098 4.04   تساعد في عملیة الرقابة– 3
%  

7 

 80.8 0.978 4.04  داء تساعد في عملیة تقییم األ– 4
%  

6 

 81.6 0.954 4.08   تساعد في عملیة اتخاذ القرارات– 5
%  

4 

 75.2 0.879 3.76   تساعد في تلبیة احتیاجات العمالء– 6
%  

9 

 تساعد اإلدارة في تحقیق میزة تنافسیة – 7

  لمنتجاتھا 

3.92 0.862  78.4 
%  

8 

 80.8 0.841 4.04   تساعد في تحسین الجودة– 8
%  

5 

 1 86.4 0.748 4.32   تساعد في تخفیض التكالیف– 9
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  العوامل التي تحد من استخدام أسالیب المحاسبة االداریة •

العوامـل التـي تحـد مـن اسـتخدام أسـالیب المحاسـبة االداریـة مـن ) 12(یوضح الجدول رقم 
ــل الوحــدات االقتــصادیة الفلــسطینیة، ویبــین الجــدول أن أهــم هــذه العوامــل هــو العامــ ل رقــم قب

 وبـــانحراف 3.68بمتوســط حــسابي مقــداره " حالــة عــدم االســتقرار األمنــي فـــي فلــسطین) "10(
ــغ  ــاري بل ــة النــسبیة لهــذا العامــل مــن وجهــة نظــر المــستجیبین فبلغــت 1.108معی ، أمــا األهمی

عـــدم االهتمـــام بتقیـــیم كفـــاءة الـــنظم المالیــــة ) "13(یلیـــه فـــي األهمیـــة العامـــل رقـــم %. 73.6
بمتوســط حــسابي متــساوي "  بــطء االســتجابة للمتغیــرات البیئیــة) " 9(لعامــل رقــم ا و" واإلداریــة
وفي هذا المجال فـإن عـدم االهتمـام بتقیـیم %.  60.8، و بأهمیة نسبیة متساویة 3.04مقداره 

كفاءة النظم المالیة واإلداریة ال یولد الحاجة إلي تطبیـق أسـالیب المحاسـبة االداریـة واالسـتفادة 
لتي تحققها وبالتالي كان هذا عامال رئیسیا في الحـد مـن تطبیـق أسـالیب المحاسـبة من المزایا ا

كمـا أن بـطء االسـتجابة للمتغیـرات البیئیـة یـرتبط ارتباطـا وثیقـا . االداریة وخاصـة الحدیثـة منهـا
بحالة عدم االستقرار األمني واالقتصادي في فلسطین، كمـا أنـه مـرتبط بالعامـل الـذي یلیـه فـي 

، الن الكـوادر المؤهلـة هـي التـي تعـي أهمیـة ودور أسـالیب " دم توفر كـوادر مؤهلـةع"األهمیة 
  . المحاسبة االداریة

أما أقل العوامل أهمیة والتي تحد من استخدام أسالیب المحاسبة االداریة فهـو العامـل رقـم 
 وبــــانحراف 2.04بمتوســــط حــــسابي قــــدره " شـــعور اإلدارة بعــــدم الحاجــــة لهــــذه األســـالیب) "2(

، یلیــه العــاملین %40.8، حیــث بلغــت األهمیــة النــسبیة أدنــى مــستویاتها 1.541هردــق یرا معیــ
قناعـة المحاسـب اإلداري بالوضـع " و " قناعة المدیر المالي بالوضع الحـالي) " 4(و ) 3(مقر 

ــة قــدرها 2.24 و 2.12بمتوســطات حــسابیه قــدرها " الحــالي ــوالي، وبانحرافــات معیاری ــى الت  عل
  .على التوالي% 44.8و % 42.4وقد بلغت األهمیة لكل منهما ، 1.562 و 1.509

مـــن المـــستجیبین أمـــا % 84ویمكـــن  القـــول أن هـــذه العوامـــل نالـــت أهمیـــة أقـــل حیـــث أن 
مــدراء مــالیین أو مــدراء إداریــین وبالتــالي ســیظهرون أنهــم مــع االهتمــام والعمــل علــى تطبیــق 

م یعـــوا مزایـــا تطبیـــق هـــذه األســـالیب، أســـالیب المحاســـبة االداریـــة وســـیما الحدیثـــة منهـــا، وأنهـــ
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وخاصـــة أنهـــم اعتبـــروا أن المعـــوق األساســـي هـــو عـــدم االســـتقرار األمنـــي واالقتـــصادي فـــي 
  . فلسطین وما ینتج عنه من ضعف وتشوه لالقتصاد الفلسطیني

  
  محددات استخدام اسالیب المحاسبة اإلداریة: )12(جدول رقم 

العوامل التي تحد من استخدام أسالیب 
  حاسبة االداریةالم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

األھمیة 
  النسبیة

  الترتیب

 10  %46.4 1.574 2.32   مقاومة اإلدارة للتغییر-1

 13  %40.8 1.541 2.04   شعور اإلدارة بعدم الحاجة لھده األسالیب– 2

 12  %42.4 1.509 2.12   قناعة المدیر المالي بالوضع الحالي-3

 11  %44.8  1.562 2.24  اسب االداري بالوضع الحالي قناعة المح-4

 4  %59.2 1.744 2.96   عدم توافر كوادر مؤھلة -5

 7  %56.8 1.599 2.84   ارتفاع التكالیف المرتبطة بالتطبیق-6

 عدم توفر المعلومات التي تصف أسالیب -7

  المحاسبة االداریة 

2.80 1.472 56%  8 

افیة حول  عدم توفر الخلفیة العلمیة الك-8

  أسالیب المحاسبة االداریة

2.84 1.491 56.8%  6 

 بطء االستجابة للمتغیرات البیئیة -9
  )تكنولوجیة، اقتصادیة، سیاسیة، قانونیة(

3.04 1.338 60.8%  3 

 1  %73.6 1.108 3.68   حالة عدم االستقرار األمني في فلسطین-10
 عدم اھتمام الجمعیات المھنیة المختصة -11

  المحاسبة االداریةبمفاھیم 
2.72 1.458 54.4%  9 

 غیاب استراتیجیة التخطیط واتخاذ -12
  القرارات 

2.88 1.536 57.6%  5 

 عدم االھتمام بتقییم كفاءة النظم المالیة -13
  واإلداریة

3.04 1.207 60.8%  2 

  
  عالقة أسالیب المحاسبة االداریة بالمتغیرات التنظیمیة •
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 أســالیب المحاســبة االداریــة المطبقــة مــن قبــل الوحــدات ةــقالع) 13(یوضــح الجــدول رقــم 
االقتـــصادیة الفلـــسطینیة المـــستجیبة بـــالمتغیرات التنظیمیـــة بـــصورة تفـــصیلیة مـــن خـــالل إجـــراء 

  :0.05تحلیل االنحدار المتعدد عند مستوى معنویة 
  طبیعة النشاط •

ألسـالیب ویتضح من الجـدول أن هنـاك عالقـة ذات داللـة إحـصائیة بـین طبیعـة النـشاط وا
المتبعــة مــن قبــل الوحــدات المــستجیبة، ولعــل الــسبب فــي ذلــك العالقــة المعنویــة الواضــحة بــین 

وبـــین الجـــدول أیـــضا انــــه ال توجـــد عالقـــة بـــین نــــشاط .  النـــشاط الـــصناعي وهـــذه األســــالیب
االستثمار وكل من أسالیب البرمجة الخطیة، دورة حیـاة المنـتج، وسیاسـة اإلنتـاج الفـوري، كمـا 

قة معنویة اقل مع أسلوبي التكلفة على أساس النشاط وٕادارة الجودة الشاملة، وعالقـة توجد عال
كما یتـضح أن هنـاك عالقـة ذات داللـة معنویـة بـین نـشاط البنـوك . معنویة مع باقي األسالیب

.  وكافة األسالیب ما عدا أسالیب البرمجـة الخطیـة، دورة حیـاة المنـتج، وسیاسـة اإلنتـاج الفـوري
بة إلى نشاط التأمین فإنه ال توجد عالقـة بـین هـذا النـشاط وكـل مـن أسـالیب البرمجـة أما بالنس

الخطیة، دورة حیاة المنتج، وسیاسة اإلنتاج الفوري، كما توجـد عالقـة معنویـة اقـل مـع أسـلوبي 
بینمــا . التكلفـة علــى أسـاس النــشاط وٕادارة الجـودة الــشاملة، وعالقـة معنویــة مـع بــاقي األسـالیب

ات ال توجد عالقة بین هذا النشاط وكل من أسـالیب التكـالیف المعیاریـة، البرمجـة نشاط الخدم
الخطیة، دورة حیاة المنتج، سیاسة اإلنتـاج الفـوري، التكلفـة علـى أسـاس النـشاط، وٕادارة الجـودة 

ــشاملة ــة أســالیب المحاســبة . ال ــین النــشاط الــصناعي وكاف ــة واضــحة ب كمــا توجــد عالقــة معنوی
  .من قبل الوحدات المستجیبةاالداریة المتبعة 

  )عمر الوحدة(عدد سنوات الخبرة لدى الوحدة  •
ـــة  ـــة بـــین أســـالیب المحاســـبة االداری ـــة ذات داللـــة معنوی كمـــا یوضـــح الجـــدول وجـــود عالق
المستخدمة من قبـل الوحـدات المـستجیبة وعـدد سـنوات الخبـرة لـدى هـذه الوحـدات، حیـث تبـین 

ل خبرتهـــا عـــن خمـــس ســـنوات وكـــل مـــن أســـالیب انـــه ال توجـــد عالقـــة بـــین الوحـــدات التـــي تقـــ
أمــــا . البرمجــــة الخطیــــة، دورة حیــــاة المنــــتج، سیاســــة اإلنتــــاج الفــــوري، وٕادارة الجــــودة الــــشاملة

الوحدات التي تبلغ خبرتها خمس سنوات إلى أقل مـن عـشر سـنوات فإنـه ال توجـد عالقـة ذات 
ــة معنویــة بینهــا وبــین كــل مــن أســالیب التكــالیف المعیاریــة، ا لبرمجــة الخطیــة، دورة حیــاة دالل

ــى أســاس النــشاط، ومحاســبة المــسئولیة بینمــا ال .  المنــتج، سیاســة اإلنتــاج الفــوري، التكلفــة عل
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توجد عالقة بین الوحدات التي تبلغ خبرتها عشرة سنوات إلى اقل من خمسة عـشر سـنة وكـل 
هنــاك عالقــة أقــل مـن أســالیب البرمجــة الخطیــة، دورة حیـاة المنــتج، وسیاســة اإلنتــاج الفـوري، و 

ــة مــع بــاقي األســالیب .  معنویــة مــع أســلوب التكلفــة علــى أســاس النــشاط، وتوجــد عالقــة معنوی
ولكــن هنــاك عالقــة ذات داللــة معنویــة واضــحة بــین جمیــع األســالیب المتبعــة وســنوات الخبــرة 
ــدى  ــرة ل ــه كلمــا زادت عــدد ســنوات الخب ــى ان ــدلل عل ــد عــن خمــسة عــشر ســنة، ممــا ی التــي تزی

  . المستجیبة كلما زاد عدد األسالیب المستخدمةالوحدات 
  حجم الوحدة ممثال بحجم المبیعات سنویا •

ــین حجــم الوحــدة ممــثال بحجــم المبیعــات  ــة ب ــاك عالقــة معنوی ومــن الجــدول یتــضح أن هن
سنویا وبین األسالیب المستخدمة، ولكن یتضح انه ال توجد عالقة بین حجـم الوحـدة التـي یقـل 

ن أسالیب البرمجة الخطیة، دورة حیاة المنتج، سیاسة اإلنتاج الفـوري، عن ملیون دوالر وكل م
كما ال توجد عالقـة بـین الوحـدات التـي یبلـغ حجمهـا ملیـون دوالر إلـى .  وٕادارة الجودة الشاملة

اقل من خمسة ملیون دوالر وكل من أسالیب التكالیف المعیاریة، البرمجـة الخطیـة، دورة حیـاة 
أما في حالـة الوحـدات التـي حجمهـا خمـسة إلـى اقـل مـن . أساس النشاطالمنتج، والتكلفة على 

عشرة ملیون دوالر فإنه ال توجد عالقة بین هـذه الوحـدات وكـل مـن أسـالیب البرمجـة الخطیـة، 
بینمـا الوحـدات التـي .  دورة حیاة المنتج، سیاسـة االنتـاج الفـوري، والتكلفـة علـى أسـاس النـشاط

ر توجد لها عالقة معنویة واضحة باألسالیب المستخدمة ما یزید حجمها عن عشرة ملیون دوال
وهــذا یعكــس سـبب العالقــة المعنویــة .  عـدا أســلوبي دورة حیــاة المنـتج وسیاســة اإلنتــاج الفـوري

بین األسالیب والحجم، حیث كلما زاد حجم الوحدة كلما زاد عدد األسالیب المـستخدمة، أي أن 
  .حاسبة إداریة أكثر من الوحدات صغیرة الحجمالوحدات كبیرة الحجم تستخدم أسالیب م

  وظیفة المستقصى منه •
توجد عالقة ذات داللة معنویة بین وظیفة المستقصى منه واألسالیب المستخدمة من قبل 

ولكن ال توجـد عالقـة ذات داللـة معنویـة بـین عـضو مجلـس اإلدارة وكـل . الوحدات المستجیبة
ات، البرمجـة الخطیـة، دورة حیـاة المنـتج، والتكلفـة علـى من أسالیب التكالیف المعیاریة، الموازن

كما ال توجد عالقـة بـین وظیفـة المـدیر المـالي وأسـلوب سیاسـة اإلنتـاج الفـوري . أساس النشاط
فقط وتوجد عالقة مع باقي أسـالیب المحاسـبة االداریـة وقـد یعـود ذلـك الن غالبیـة المـستجیبین 
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ــة ومزایــا تطبیــق هــذه األســالیبمــدراء مــالیین باإلضــافة إلــى إدراك هــؤالء  الو .  المــدراء بأهمی
ـــتج،  ـــة، دورة حیـــاة المن ـــة المـــدیر اإلداري وكـــل مـــن أســـالیب البرمجـــة الخطی عالقـــة بـــین وظیف

كمـــا ال توجـــد .  سیاســة اإلنتـــاج الفــوري، التكلفـــة علــى أســـاس النــشاط، وٕادارة الجـــودة الــشاملة
لمنتج، سیاسة اإلنتـاج الفـوري، التكلفـة عالقة بین وظیفة محاسب وكل من أسالیب دورة حیاة ا

  على أساس النشاط، ومحاسبة المسئولیة 
  عدد سنوات الخبرة لدى المستقصى منه •

یتضح من الجدول وجود عالقـة ذات داللـة معنویـة بـین أسـالیب المحاسـبة االداریـة وعـدد 
بــین سـنوات الخبـرة لـدى المستقــصى منـه فـي الوحــدات المـستجیبة، حیـث یتــضح وجـود عالقـة 

سنوات الخبرة التي تقل عن خمسة سـنوات للمستقـصى منـه وجمیـع األسـالیب مـا عـدا أسـالیب 
كمــا ال توجـد عالقــة بـین خبــرة .  البرمجـة الخطیـة، دورة حیــاة المنـتج، وسیاســة اإلنتـاج الفـوري

المستقـصى منـه التـي تبلــغ خمـسة سـنوات واقــل مـن عـشر سـنوات وكــل مـن أسـالیب التكــالیف 
ــى أســاس المعیاریــة، الب ــاج الفــوري، التكلفــة عل ــتج، سیاســة اإلنت ــاة المن ــة، دورة حی رمجــة الخطی

ــغ عــشر .  النــشاط، ومحاســبة المــسئولیة ــرة المستقــصى منــه التــي تبل ــة بــین خب وال توجــد عالق
ــاة المنــتج،  ــة، دورة حی ســنوات واقــل مــن خمــسة عــشر ســنة وكــل مــن أســالیب البرمجــة الخطی

ــى أســاس النــشاطسیاســة اإلنتــاج الفــوري، والتكلفــة ع ــة .  ل كمــا توجــد عالقــة ذات داللــة معنوی
واضحة بین خبرة المستقصى منه التـي تبلـغ خمـسة عـشر سـنة فـأكثر وكـل أسـالیب المحاسـبة 

ـــة ـــه زادت األســـالیب . االداری ـــصى من ـــرة للمستق ـــه كلمـــا زادت ســـنوات الخب ـــى ان ـــدلل عل وهـــذا ی
  .المستخدمة

ضحة بـین النـشاط الـصناعي وعـدد سـنوات ومن ذلك كله یتبین أن هناك عالقة معنویة وا
الخبرة للوحدات التي یزید عمرها عن خمسة عشر سنة، وحجم الوحدات التـي تزیـد عـن عـشرة 
مالیین دوالر ووظیفة المدیر المالي، وخبرة المستقـصى منـه التـي تزیـد عـن خمـسة عـشر سـنة 

 .وكافة أسالیب المحاسبة االداریة
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  ب المحاسبة االداریة بالمتغیرات التنظیمیةعالقة أسالی): ١٣(جدول رقم
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  النتائج و التوصیات
  النتائج: الوأ 

بنــاء علــى مــا تــم بیانــه فــي الفقــرات الــسابقة مــن تحلیــل لبیانــات الدراســة ومناقــشة نتائجهــا فانــه 
  : یمكن الخروج بالنتائج التالیة

یب المحاسـبة االداریـة التقلیدیـة بـشكل الوحدات االقتـصادیة الفلـسطینیة تـستخدم أسـال .١
 .أكبر من استخدامها ألسالیب المحاسبة االداریة الحدیثة

الـربح، توزیـع -الحجـم-أكثر أسالیب المحاسبة االداریة التقلیدیة استخداما هى التكلفة .٢
التكـــــالیف غیـــــر المباشـــــرة، توزیـــــع تكـــــالیف قـــــسم الخـــــدمات، الموازنـــــات الرأســـــمالیة 

 .يلاووالتشغیلیة على الت

أكثــــر أســــالیب المحاســـــبة االداریــــة الحدیثــــة اســـــتخداما محاســــبة المــــسئولیة، عائـــــد  .٣
ــــوري،  ــــتج، سیاســــة اإلنتــــاج الف ــــاة المن المــــساهمة واقلهــــا اســــتخداما أســــالیب دورة حی

 .والبرمجة الخطیة

أهـــم المنـــافع المرجــــوة مـــن تطبیـــق أســــالیب المحاســـبة االداریـــة مــــن قبـــل الوحــــدات  .٤
 .لیف وتحسین الجودة وزیادة الربحیةالفلسطینیة تخفیض التكا

أهم العوامل التي تحد من استخدام أسالیب المحاسبة االداریـة تمثلـت فـي حالـة عـدم  .٥
االستقرار األمني واالقتصادي في فلسطین وعدم االهتمام بتقییم كفـاءة الـنظم المالیـة 

 .وادر مؤهلةواإلداریة، باإلضافة إلى بطء االستجابة للمتغیرات البیئیة وعدم توافر ك

هناك اختالفات هامة بین القطاعات المختلفة في تطبیق أسـالیب المحاسـبة االداریـة  .٦
ســواء التقلیدیــة منهــا أو الحدیثــة، كمــا أن هنــاك اختالفــا فــي الوحــدات المطبقــة لهــذه 

أكثـــر القطاعــات اســـتخداما قطـــاع .  األســالیب مـــن حیــث األهمیـــة النـــسبیة للتطبیــق
، وقطـاع البنـوك بنـسبة %61.5 قطاع االستثمار بنسبة ، یلیه%80الصناعة بنسبة 

 %.52، وأقلها قطاع الخدمات 60%

الوحــدات فــي القطــاع الــصناعي تــستخدم عــدد اكبــر مــن أســالیب المحاســبة االداریــة  .٧
ـــي القطاعـــات األخـــرى، كمـــا أن اســـتخدام أســـالیب المحاســـبة  ـــي الوحـــدات ف عنهـــا ف
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امات أســـالیب المحاســـبة االداریـــة التقلیدیـــة فـــي القطـــاع الـــصناعي أكثـــر مـــن اســـتخد
 .الحدیثة

ال یوجـــد أســــلوب مـــن أســــالیب المحاســـبة االداریــــة مطبـــق مــــن قبـــل كــــل الوحــــدات  .٨
المستجیبة في جمیع القطاعات، كما ال توجد وحدة من الوحدات تطبـق كـل أسـالیب 
المحاســبة االداریــة، وان كــان جمیــع الوحــدات تطبــق العدیــد مــن أســالیب المحاســبة 

 .االداریة

ــین طبیعــة النــشاط واألســالیب المتبعــة، وخاصــة النــشاط الــصناعي  .٩ ــة ب . توجــد عالق
كمـا توجـد عالقـة بــین سـنوات الخبـرة لـدى الوحــدات واألسـالیب المتبعـة، فكلمــا زادت 

 .عدد سنوات الخبرة زادت عدد األسالیب المتبعة

ــ . ١٠ ةر توجــد عالقــة بــین حجــم الوحــدة وعــدد األســالیب المــستخدمة، أي أن الوحــدات كبی
 .الحجم تستخدم أسالیب محاسبة إداریة أكثر من الوحدات صغیرة الحجم

ــین  توجــد . ١١ ــة ب ــة المــدیر المــالي واألســالیب المتبعــة، كمــا توجــد عالق ــین وظیف ــة ب عالق
خبرة المستقصى منه واألسالیب المتبعـة، فكلمـا زادت سـنوات الخبـرة زادت األسـالیب 

  .المتبعة
  

  التوصیات: ثانیا
  :ت إلیه الدراسة من نتائج یقترح الباحث بعض التوصیاتبناء على ما توصل

ضـــرورة توعیـــة الجهـــاز اإلداري وخاصـــة اإلدارة العلیـــا للوحـــدات الفلـــسطینیة بأهمیـــة  .١
تطبیق أسالیب المحاسـبة االداریـة وذلـك لالسـتجابة للمتغیـرات البیئیـة الـسریعة والتـي 

 .تزداد تعقیدا یوما بعد یوم
نیـة وأسـاتذة الجامعـات الفلـسطینیة بالمحاسـبة االداریـة ضرورة اهتمام الجمعیـات المه .٢

وذلك من خالل عقـد النـدوات والمـؤتمرات التـي تـسلط الـضوء علـى أهمیـة المحاسـبة 
 .االداریة واسالیبها ودورهما في توفیر المعلومات الالزمة التخاذ القرارات

معیـة مـدققي العمل على إنشاء جمعیة المحاسبین اإلداریین الفلسطینیة على غـرار ج .٣
كـــلذو .  الحـــسابات الفلـــسطینیة، والعمـــل علـــى مـــنح شـــهادة محاســـب إداري قـــانوني
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ــدورات  ــائتهم مــن خــالل ال ــین ورفــع كف لتأهیــل محاســبي التكــالیف والمحاســبین االداری
 .التدریبیة لمسایرة التقدم الذى تشهده بیئة االعمال الحدیثة

ثـة فـي قطـاعي الـصحة والتعلـیم العمل علـى تطبیـق اسـالیب المحاسـبة االداریـة الحدی .٤
فــي فلــسطین وذلــك للمــساعدة فــي حــل مــشاكل هــذین القطــاعین واللــذین یعتبــران مــن 
أهــم قطاعــات الخـــدمات، وذلــك مــن خـــالل اقنــاع الجهــات المـــسئولة فــي القطـــاعین 

حیـث ، بأهمیة ومزایا تطبیق االسالیب الحدیثة وعقد النـدوات والـدورات الالزمـة لـذلك
ي كثیــر مــن البلــدان نجــاح تطبیــق اســالیب المحاســبة االداریــة فــي اثبتــت الدراســات فــ

 . هذین القطاعین وتحقیق االهداف المرجوة

إجراء دراسات أخرى تشمل جمیـع الوحـدات االقتـصادیة العاملـة فـي فلـسطین وایـضا  .٥
ــین  ــة والحدیثــة وتفحــص العالقــة ب عــدد اكبــر مــن اســالیب المحاســبة االداریــة التقلیدی

ــة بــین المواقــف اإلداریــ ــار اســالیب المحاســبة اإلداریــة، وكــذلك لدراســة العالق ة واختی
المعرفة في فلسطین وممارسة المحاسبة اإلداریـة ولعـل ذلـك یـساهم فـي تقلیـل /الثقافة

 .الفجوة بین النظریة والتطبیق في فلسطین
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  قائمة استقصاء 
  المحترمین/ ..........................           السادة 

  ،،تحیة طیبة وبعد     

اســالیب المحاســبة االداریــة المــستخدمة فــي الوحــدات " یقــوم الباحــث بإعــداد دراســة بعنــوان 
ع االختیـار ، و نظـرا لخبـرتكم العملیـة فلقـد وقـ "االقتصادیة الفلسطینیة ومحـددات اسـتخدامها

علـى شــركتكم لتكـون ضــمن أهــم الـشركات العاملــة فـي دولــة فلــسطین، لـذلك یــسرنا مــساهمتكم 
في هذه الدراسة من خالل اإلجابة علـى فقـرات قائمـة االستقـصاء و إعادتـه للباحـث فـي أقـرب 
فرصة ممكنة، حتى یتسنى تحلیل هذه اإلجابات و التي تمثل فـي رأى الباحـث أحـد الـدعامات 

ــم بــأن جمیــع البیانــات ســوف األساســی ة إلثــراء البحــث، و مــا یــسفر عنــه مــن نتــائج، مــع العل
تحظــى بالــسریة التامــة ویــتم اإلفــصاح عــن البیانــات المــستقاة مــن قائمــة االستقــصاء فــي شــكل 

  .إجمالي ال تكشف عن اسم القائم باإلجابة علیها
  .أرائكم أمام اإلجابة التي ترون أنها تناسب )X(برجاء وضع عالمة       

  
   تعاونكمنمع جزیل الشكر لحس

      الباحث
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  معلومات عامة: الجزء األول

    طبیعة النشاط -١
   صناعة  □ خدمات     □   تأمین     □   بنوك      □ استثمار       □
  
  )عمر الشركة( عدد سنوات الخبرة لدى الشركة -٢

   أق ل م ن-10م ن □ سنوات     10  أقل من -5نم □  سنوات     5أقل من □ 
رثكأف ةنس15□ ةنس     15    

  
   حجم المبیعات سنویا -٣

   أق ل م ن-٥م ن □ $    ملی ون 5  أق ل م ن -1م ن □ $     أق ل م ن ملی ون □ 
  رثكأف$  ملیون 10□ $     ملیون 10

  
  بالشركة) المستجیب( وظیفة المستقصى منه -٤

  بساح م□ مدیر إداري    □ مدیر مالي        □ عضو مجلس إدارة   □ 
        

   المؤهل العلمي للمستقصى منه-٥
  دبلوم□     بكالوریوس□  ماجستیر          □    دكتوراة  □ 
  
   عدد سنوات الخبرة للمستقصى منه-٦

  15  أقل م ن-10نم □  سنوات    10  أقل من-5نم □  سنوات   5اقل من □ 
رثكاف ةنس15□   ةنس          

  
  :الجزء الثاني

  شركة نظام تكالیف ھل یوجد لدى ال-١
  ال□       معن□   

   اسالیب المحاسبة االداریة المطبقة لدى شركتكم-٢
ــة لكــل اســلوب مــن ( ــة لــدى شــركتكم مــع تحدیــد درجــة االهمی یرجــى اختیــار االســالیب المطبق

ــان الــرقم صــفر یمثــل عــدم األهمیــة  ــرقم ) عــدم التطبیــق(االســالیب المطبقــة، علمــا ب  1بینمــا ال
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ـــة مـــن ـــرقم %20  – 1درجـــة األهمی ـــرقم % 40 - %21 مـــن 2، وال  -% 41 مـــن 3، وال
  )%100 -%٨١ من 5، والرقم % 80 –%  61 من 4، والرقم 60%

  اسالیب المحاسبة االداریة  درجة االھمیة
0 1 2 3 4 5 

               توزیع تكالیف قسم الخدمات-1

               توزیع التكالیف غیر المباشرة– 2

               التكاتلیف المعیاریة– 3

               الموازنات الراسمالیة– 4

               الموازنات التشغیلیة– 5

               الربح– الحجم – تحلیل التكلفة – 6

               تحلیل عائد المساهمة- – 7

               البرمجة الخطیة– 8

               دورة حیاة المنتج- 9

              )JIT( سیاسة اإلنتاج الفوري -10

              )ABC(طا  التكلفة على أساس النش-11

             )TQM( إدارة الجودة الشاملة -12

              محاسبة المسئولیة-13

   :الجزء الثالث
  الهدف من استخدام اسالیب المحاسبة االداریة - أ  درجة االھمیة

0 1 2 3 4 5 
               تساعد فى زیادة الربحیة-1

               تساعد فى عملیة التخطیط– 2

              الرقابة تساعد فى عملیة – 3

               تساعد فى عملیة تقییم االداء– 4

               تساعد فى عملیة اتخاد القرارات– 5

               تساعد فى تلبیة احتیاجات العمالء– 6
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              تساعد االدارة فى تحقیق میزة تنافسیة لمنتجاتها–٧

              تساعد في تخفیض التكالیف- ٨

               تساعد في تحسین الجودة-٩ 

   العوامل التى تحد من استخدام اسالیب المحاسبة االداریة- ب

               مقاومة االدارة للتغییر-1

               شعور االدارة بعدم الحاجة لهده االسالیب– 2

               قناعة المدیرالمالي بالوضع الحالي-3

               قناعة المحاسب االدارى بالوضع الحالي-4

              ة    عدم توفر كوادر مؤهل-5

               ارتفاع التكالیف المرتبطة بالتطبیق-6

 عدم توفر المعلومات التى تصف اسالیب المحاسبة -7
  االداریة 

            

 عدم توفر الخلفیة العلمیة الكافیة حول اسالیب -8
  المحاسبة االداریة

            

تكنولوجیة، (  بطئ االستجابة للمتغیرات البیئیة -9
  ) ، قانونیةاقتصادیة، سیاسیة

            

               حالة عدم االستقرار االمني في فلسطین-١٠

 عدم اهتمام الجمعیات المهنیة المختصة بمفاهیم -١١
 المحاسبة االداریة

            

 غیاب استرتیجیة التخطیط واتخاذ القرارات في -١٢
 الوحدات االقتصادیة الفلسطینیة

            

ظم المالیة واالداریة فى عدم االهتمام بتقییم كفاءة الن -١٣
  الوحدات االقتصادیة الفلسطینیة

            

  )٠٨(٢٨٢٤٢١٢أو ) ٠٨(٢٨٧٢٩٣٤یرجى التكرم بإعادة قائمة االستقصاء على الفاكس رقم : ةظحالم

  مع وافر شكري وتقدیري لتعاونكم

    الباحث            


