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 باللغة العربية ملخص الدراسة
في الجامعة  المسؤوليةمدى إمكانية تطبيق محاسبة على  تعرفال إلى هدفت الدراسة

في الجامعة اإلسالمية  المسؤوليةوكذلك معرفة مدى وجود مقومات محاسبة  ،اإلسالمية بغزة
 بغزة.

االستبانة لجمع بيانات  اعتمد على أداة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، و وقد 
القيادات اإلدارية في الجامعة و  المسؤولية مراكز مجتمع الدراسة من تكّون ، حيث الدراسة

المراتب العليا من رتبة و  أصحاب المناصباإلسالمية بغزة )أكاديمي بمنصب إداري، إداري( 
العينة  طريقة( موظفًا، وقد استخدم الباحث 175الرئيس وحتى رئيس القسم، والبالغ عددهم )

( استبانة صالحة 111( موظفًا، وتم استرداد )102) حيث تم أخذ عينة الدراسة ،العشوائية
 .%71.49كانت نسبة االسترداد و  ،للتحليل

يتوفر لدى الجامعة اإلسالمية بغزة مقومات  :منهاوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج      
بدرجة وجود هيكل تنظيمي معد وفقًا لألسس العلمية  اتضح حيث ،المسؤوليةتطبيق محاسبة 

على أعلى درجة وقد حصل وجود نظام محاسبي معد وفقًا لألسس العلمية  وكذلك تبين ،كبيرة
 قد وفقًا لألسس العلمية نظام الحوافزتطبيق  أنحين  فيموافقة من بين مجاالت الدراسة، 

 من بين مجاالت الدراسة. على أقل درجة موافقة حصل

العمل على توافق : منها توصيات توصلت الدراسة إلى عدةنتائج الدراسة وبناًء على    
وإعطاء المزيد من التفويض  ،التغيير في الهيكل التنظيمي للجامعة مع التغيير في استراتيجيتها

وأن يتم ربط نظام  ،المختلفة المسؤوليةوالصالحيات التخاذ القرارات لمسؤولين ومدراء مراكز 
 ،ختلف المستويات اإلدارية للجامعةالموازنات التخطيطية بنظام حوافز ومكافآت للموظفين في م

 .والعمل على تطوير نظام الحوافز والمكافآت والعالوات المعمول به في الجامعة
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Abstract 
This study aims to clarify the potential of applying responsibility accounting 

at the Islamic University of Gaza, and to identify availability of the accountability 

factors at the Islamic University of Gaza. 

The study used the descriptive analytical method, and relied on the 

questionnaire as a data collection tool. The study population included the 

administrative responsibility and leadership positions in the Islamic University in 

Gaza, including academic and administrative staff members. This included the 

administrative posts at the University starting from head of department up to the 

university president, which are occupied by 157 staff members. The researcher used 

the random sampling method. The study sample included 120 sampling units, where 

113 received properly-filled questionnaire forms were returned for the analysis. This 

reflects a recovery rate of 94.17%. 

The study reached several results, including: The Islamic University of Gaza 

has the required factors that facilitate the application of responsibility accounting. 

This includes existence of an institutional skeleton prepared, to a large degree, 

according to the scientific bases. This is also true for the accounting system, which 

obtained the highest degree of approval among the different fields of the study. On 

the contrary, existence of a motivation system according to the scientific bases 

received the least agreement degree  among the different fields of the study. 

Based on the study results, the study reached a set of recommendations, 

including: the need to work on the compatibility of change implemented on the 

organizational structure of the university with the change in its strategy, and to give 

more authority and delegation in decision-making to officials and managers of the 

different responsibility posts. The study also recommended linking the planning 

budget system with the incentives and rewards system for employees at the different 

administrative levels. Finally, to develop the incentives, rewards, and allowances 

system implemented the University. 
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 ْاِْلهـَدْاء  


ى غ الرسالة وأدى األمانة إلإلى من بلّ  ،إلى من تهفو إليه العقول وتشتاق له القلوب
 ،،حبيبي محمد صلى هللا عليه وسلم

إلى من لم أجد عبارات تجزيهم  ،إلى من أسال هللا أن يحفظهما ويمد في عمرهما
 ،،باألحبا إلى والدتي ووالدي ،حقهم من التقدير واالحترام

 ،،أخواتي األغلى على قلبيإخواني و  من تزهو بهم الحياة إلى

 ،،أصدقائي وزمالئي المخلصينو  أهليإلى  ،من أحبهمإلى 

 ،،إلى جميع أساتذتي الكرام

 ،،الجامعة اإلسالمية بغزة ،الغراء جامعتيإلى 

 ،،ح الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية أرض هذا الوطن المباركاإلى أرو 

 ،،قدم لي العون إلى كل من 

 ،،إلى كل من ساهم في إنجاز هذه الرسالة 
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 شـكٌر وتقديـرٌ 
يليق بجالل  اً ، حمدحمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ،الصالحات متالذي بنعمته ت الحمد هلل

 نا محمد سيد، والصالة والسالم على سيداءفي السّراء والضرّ  له الشكروجهه وعظيم سلطانه، 
 الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد...

[ فإنني أحمد هللا عز وجل 5قول هللا عز وجل: "لئن شكرتم ألزيدنكم" ]إبراهيم: ل امتثاالً 
 أن أعانني على إتمام هذه الدراسة، وأسأله سبحانهعلّي ه نعمتو  ،فضلهوأشكره على عظيم 

 خالصًا لوجهه الكريم. هذا العمل أن يجعل وتعالى

قـول نبينـا محمد صلى هللا عليه وسلم: "ال واسترشادًا ببالفضـل ألهـل الفضـل،  نطالقاً او 
أتقـدم بخالص شـكري وتقديري إلى  من دواعي سروري أنه يشكر هللا من ال يشكر الناس" فإن

شـكورًا بقبول الذي تفضل م ،حمدي شحدة زعرب الدكتور/ األستاذ القدير ومشرفي أستاذي
، والعناية والرعاية طيلة فترة إعداد الرسالة النصح واإلرشـاد ، وإسـداءهذه الرسالة على اإلشـراف

 .والشكر والوفاء فله مني كل التقديـر
 سليمان علي /الدكتـور ،الكرام األساتذة ألعضاء لجنة المناقشة والشـكر موصـول

 ناهض نمر الخالدي، والدكتـور/، غزة -رئيس قسم المحاسبة في جامعة األزهر -النعامي
، نفع هللا بهم وإثرائها بالمالحظات والتوجيهات القيمة ة هذه الرسالةتفضلهم بقبول مناقشـعلى 

 وبارك هللا فيهم. 
لمدرسي و  بغزة الجامعة اْلسَلميةإلى جامعتي  والعرفان أبـرق بالشـكر والتقدير كما 

والذين قدموا لي العون والمساعدة  لتجارة في الجامعةاألفاضل أعضاء الهيئة التدريسية بكلية ا
 طيلة فترة الدراسة.

 أصدقائيو  ،وأبي وإخواني وأخواتي أمي الشكر والتقدير إلى جزيلأتقدم ب وال أنسى أن
 ،دبيك أحمد أيمن واألستاذ/ ،أبو الريش شعبان محمد واألستاذ/ ،ثابت عصام محمداألستاذ/ 

 .تيكل الدعم والمساعدة طيلة فترة دراس واإلى جانبي وقدم واوقف نالذي

ولو بالدعاء واألماني  في نجاح هذه الرسالة وإنجازها نيساعد وختامًا، أشكر كل من
 الطيبة، وجزى هللا الجميع كل خير، وهللا الموفق.

 الباحث/                                                           

 أحمد عز الدين كحيل                                                     
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 الفصل األول 

 اْلطار العام للدراسة
 

 المقدمة:

دور  تعتبر المحاسبة االدارية من أهم مصادر االدارة التي تزودها بالمعلومات التي لها 
واتخاذ القرارات المالئمة والمثلى للتغلب  ،الرقابة ،التنظيم والتوجيه ،كبير في عملية التخطيط

على المشكالت التي تواجه اإلدارة وتقديم أفضل الحلول لها في سبيل الحصول على أهداف 
 .(Garrison & Noreen, 2002)الوحدة المنشودة 

ت واتساع وكبر حجم المشروعات وانتشارها إن التطور في النظام االقتصادي للمؤسسا 
وتعدد الفروع واألقسام للوحدة االقتصادية أدى إلى الميل نحو الالمركزية والتي تقوم على أساس 

عن األداء في الفرع المحدد أو مركز  المسؤوليةاعطاء المستويات االدارية في الفروع المختلفة 
الفردية لكل  المسؤوليةيهتم ب الذي المسؤوليةحاسبة حيث يتم تطبيق نظام م ،التابع له المسؤولية

مدير بشكل منفصل عن االخر نظرا لعجز االدارة العامة على متابعة سير العمليات بشكل 
وبالتالي تكون  ،مركزي أو بشكل مباشر على كافة الفروع واألقسام المختلفة التي تتبع للوحدة

هناك مساحة كافية للمدير في أخذ القرارات المالئمة التي تتناسب مع أهداف الفرع المحدد 
 (.م0221 ،المؤسسة ككل )الفضل وشعبانبغض النظر عن الظروف الكلية التي تحيط ب

يتم تقسيم المؤسسة الواحدة إلى عدة فروع مختلفة  المسؤوليةوبحسب نظام محاسبة 
راكز مسؤولية حيث يكون لها هيكل تنظيمي واحد ال يختلف من مركز الى آخر تحتوي على م

المختلفة وتقوم الموازنات  المسؤوليةبتقييم األداء لمراكز  المسؤوليةحيث يقوم نظام محاسبة 
التخطيطية بتحديد المهام والمسئوليات لمراكز األداء المختلفة مما يؤدي الى تسهيل تطبيق 

 .(م0221 ،)ميدة المسؤوليةمحاسبة 

وتعدد وتنوع  كبيروتتمتع الجامعات الفلسطينية في الوقت الحاضر بحجم استثمارات  
أقسامها ما بين إدارية وأكاديمية خدمية يعمل على إدارته عدد كبير من األفراد لتحقيق األهداف 

وفي ظل المركزية اإلدارة التي تتبعها اإلدارة العليا في الجامعات  ،والسياسات الموضوعة
لذلك فهي بحاجة  ،الفلسطينية نظرًا لعدم مقدرتها على متابعة حجم العمليات المتعددة بمفردها

إلى أساليب عملية متطورة تستطيع من خاللها التأكد من االستغالل األمثل للموارد ليس فقط 
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 ،وعلى مستوى األفراد )مرتجى المسؤوليةبل على مستوى مراكز  على مستوى الجامعة ككل
 (.م0225

 مشكلة الدراسة:

ولكي تتمكن الجامعة من  اإلدارة،نظرًا ألن الجامعة اإلسالمية تتبع نظام الالمركزية في 
تحقيق أهدافها بشكل جيد وفعال وبما يتوافق مع المتغيرات والمستجدات التكنولوجية واإلدارية 
فإن األمر يتوقف على تقييم أداء األقسام والمراكز في كل المستويات اإلدارية في الهيكل 

 التنظيمي والرقابة عليها.

م في المؤسسة هدفها التأكد أن جميع عنصر مهتعتبر  المسؤوليةن محاسبة إوحيث 
أنشطة المؤسسة تتوافق مع األهداف المخطط لها، من هنا البد من تقويم األداء الفعلي مع 
األداء المخطط له، وتحليل االنحرافات السلبية لمنع حدوثها في المستقبل، من خالل وضع 

يتم ذلك عن طريق تقسيم الحلول المناسبة ضمن عملية التغذية العكسية لعملية الرقابة، و 
 الجامعة إلى إدارات فرعية.

 وبناًء على ما تقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

في الجامعة االسَلمية بغزة من خَلل توفر  المسؤوليةما مدى امكانية تطبيق محاسبة 
 المقومات األساسية لتطبيقها؟

 ومنه يتفرع األسئلة التالية: 

ما مدى وجود هيكل تنظيمي في الجامعة اإلسالمية وتأثيره على تطبيق محاسبة  .4
 في الجامعة اإلسالمية؟ المسؤولية

 ؟المسؤوليةما مدى وجود موازنات تخطيطية تهدف لتطبيق محاسبة  .2

ما مدى وجود نظام محاسبي ذو كفاءة ومتطور وشامل يساعد على تطبيق محاسبة  .3
 ؟ المسؤولية

 ؟فعال اإلداريةم للتقارير ما مدى وجود نظا .1

 نظام حوافز فعال؟ توفرما مدى   .5
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 :أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

التعرف على مدى توفر هيكل تنظيمي في الجامعة اإلسالمية وتأثيره على تطبيق  .4
 في الجامعة. المسؤوليةمحاسبة 

 .المسؤوليةالوقوف على مدى توفر موازنات تخطيطية تهدف لتطبيق محاسبة  .2

العمل على توفر نظام محاسبي ذو كفاءة ومتطور وشامل يساعد على تطبيق محاسبة  .3
 .المسؤولية

 استطالع مدى توفر نظام فعال للتقارير اإلدارية. .1

 التأكد من مدى توفر نظام حوافز فعال.  .5

 :أهمية الدراسة

المحاسبة اإلدارية أال وهي  تمجاال أحدتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تدرس   
محاولة من الباحث لتطبيق هذا النظام على أحد أهم القطاعات  كما أنها ،المسؤوليةمحاسبة 

والسعي لبيان المزايا التي من  ،التنموية واألكاديمية في المجتمع الفلسطيني كالجامعة اإلسالمية
كما أنها تعتبر مساعدة لإلدارة  ،يةالمسؤولالممكن أن يتم تحقيقها من واقع تطبيق نظام محاسبة 

العليا للمحافظة على حسن استغالل االستثمارات الكبيرة الموجودة في المباني واألجهزة 
والتي تساهم في عملية تقديم المستوى  ،والمعدات والوسائل التعليمية المتواجدة داخل الجامعة

ولكي تتمكن اإلدارة العليا من الرقابة حيث أنه  ،المتميز من الخدمات التعليمية للموارد البشرية
كمفهوم يساهم في  المسؤوليةمحاسبة نظام تطبيق ل فإن هناك حاجة على هذه االستثمارات

 .بصورة منفصلةمسؤولية الكز االرقابة على كل مر 

 :فرضيات الدراسة

في ضوء المشكلة واألهداف وبعد االطالع على الدراسات السابقة تم صياغة فرضيات  
 :تيالدراسة كاآل

يتوفر لدى الجامعة هيكل تنظيمي معد وفقًا لألسس العلمية وذو داللة الفرضية األولى: 
 .α  ≤ 0.0. إحصائية عند مستوى داللة 

يتوفر لدى الجامعة نظام موازنات تخطيطية معد وفقًا لألسس العلمية وذو الفرضية الثانية: 
 .α  ≤ 0.0. داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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يتوفر لدى الجامعة نظام محاسبي معد وفقًا لألسس العلمية وذو داللة الفرضية الثالثة: 
 .α  ≤ 0.0. إحصائية عند مستوى داللة 

معد وفقًا لألسس العلمية وذو داللة  إداريةيتوفر لدى الجامعة نظام تقارير الفرضية الرابعة: 
 .α  ≤ 0.0. إحصائية عند مستوى داللة 

يتوفر لدى الجامعة نظام حوافز معد وفقًا لألسس العلمية وذو داللة الفرضية الخامسة: 
 .α  ≤ 0.0. إحصائية عند مستوى داللة 

α  ≤ 0.0. توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية السادسة: بين ،
في الجامعة  المسؤوليةن حول مدى إمكانية تطبيق محاسبة يمتوسط استجابات المبحوثي

اإلسالمية بغزة تعزى إلى للبيانات الشخصية اآلتية: )الجنس، الفئة الوظيفية، المؤهل العلمي، 
 سنوات الخدمة(.

 :متغيرات الدراسة

 متغيرات مستقلةال     

 

 المتغير التابع                                                                  

                                                                  

 

 

 

 

         

 
 : أنموذج الدراسة(0.0شكل )

 وجود هيكل تنظيمي

 وجود موازنات تخطيطية

وجود نظام محاسبي جيد 
 وكفؤ

 وجود نظام حوافز فعال

وجود نظام فعال للتقارير 
 اإلدارية

تطبيق نظام محاسبة 
 المسؤولية 
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 الدراسات السابقة

 أواًل: الدراسات العربية
(: دور نظام محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقويم األداء في م(2016. دراسة صالح 0

 البنوك السودانية
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تأثير محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقويم األداء  

في البنوك السودانية وتحديدًا البنك اإلسالمي السوداني، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج 
استخدم الباحث وقد التاريخي والمنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي 

بالعاملين في البنك اإلسالمي السوداني، حيث وزع تتمثل الدراسة وكانت عينة ة االستبانة، أدا 
 استبانة على عينة الدراسة المستهدفة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 11الباحث 
لمحاسبة مركز المسؤولية في رفع كفاءة األداء في البنوك السودانية، يوجد دور إيجابي  

رفع وتكاملها مما يعمل على بين مراكز المسؤولية عن طريق الربط قابة الفعالة يتم تحقيق الر 
، تمكن محاسبة المسؤولية من إحكام الرقابة عند المنبع، إن تطبيق محاسبة األداء للبنوككفاءة 

المسؤولية يؤدي إلى إحكام الرقابة وجودة تقييم األداء وفعالية التقارير المالية ومن ثم اتخاذ 
 رارات رشيدة.ق

وكانت أهم التوصيات: ضرورة إعداد البرامج التدريبية للعاملين وذلك حتى يتم تعريفهم  
تعمل على الوصول إلى االستراتيجيات التي باعتبارها أحد مراكز المسؤولية بأهمية العمل ب

 مع ضرورة محافظة البنوك، الهدف الذي تسعى إليه البنوك وهو تحقيق أعلى درجات األداء
نظام التقارير الرقابية بحيث يمكن هذا النظام من تطابق النظام المحاسبي والهيكل على تصميم 

 التنظيمي للمنشأة.
(: محاسبة المسؤولية كأداة لمراقبة التسيير دراسة حالة مؤسسة م(2015. دراسة كنزة 7

 CCL.Sتعاونية الحبوب والخضر الجافة 
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية استخدام محاسبة المسؤولية كأداة لمراقبة التسيير  

في والية ورقلة في دولة الجزائر وقد  CCL.Sفي مؤسسة تعاونية الحبوب والخضر الجافة 
بدراسة نظرية وتطبيقية عن طريق استخدام أدوات البحث المتمثلة في المقابلة  دراسةالاهتمت 

مالحظة وذلك عن طريق دراسة حالة في مؤسسة تعاونية الحبوب والخضر الجافة، الشخصية وال
واستهدفت المقابلة رؤساء بعض المصالح كمصلحة نائب مدير المالية والمحاسبية وذلك من 
أجل الوصول إلى المعلومة مباشرة وذلك من أجل شرح األسئلة للوصول إلى إجابات صحيحة 
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هج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات والمعلومات ودقيقة، وقد تم استخدام المن
من خالل االطالع على الكتب والمراجع والدراسات السابقة وتم استخدام أداتي المقابلة 

 والمالحظة في الجانب التطبيقي من البحث  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
المسؤولية، ومحاسبة المسؤولية ت ّسهل  أّن للمؤسسة هيكل تنظيمي يحدد تقسيمات مراكز 

عملية مراقبة التسيير وعند القيام بعملية الرقابة يكون كل مسؤول مسؤواًل عن االنحرافات 
 الموجودة في مركز مسؤوليته ويتم مساءلته عن أسباب هذه االنحرافات.

وازنة وكانت أهم التوصيات: ضرورة إشراك العاملين في مختلف الدوائر في إعداد الم 
التخطيطية، وإعطاء أهمية أكبر لوظيفة التخطيط كونها تعمل على وضع األهداف العامة لكل 

 مركز مسؤولية، إعداد التقارير على مستوى مراكز المسؤولية وبصورة دورية.
 –(: أثر تطبيق محاسبة المسؤولية على رفع كفاءة األداء والرقابة م(2015. دراسة سمارة 4

 على الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيةدراسة تطبيقية 
هدفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام محاسبة المسؤولية على الرقابة ورفع كفاءة األداء  

لقطاع الشركات الصناعية، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج الوصفي التحليلي، 
عية المدرجة في البورصة في المملكة وتمثلت عينة الدراسة بالعاملين في الشركات الصنا

فردًا في قسم المحاسبة  122شركة، وكانت عينة الدراسة عبارة عن  52األردنية، والبالغ عددها 
 واإلدارة العليا عن طريق المعاينة العشوائية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

ستوى عالي من الرقابة، هناك استخدام على مستوى عالي لمحاسبة المسؤولية، ووجود م 
كذلك يوجد وجود أيضًا مستوى عالي من الكفاءة في األداء في الشركات الصناعية األردنية، 

 داللة إحصائية لمحاسبة المسؤولية بشكل عام على كفاءة األداء.عالقة ذات 
وكانت أهم التوصيات: على الشركات الصناعية األردنية العمل على تنظيم العمل  

بشكل واضح بما يتفق مع األسس العلمية لمحاسبة المسؤولية، والعمل على زيادة المحاسبي 
إدراك العاملين في قسم المحاسبة بمحاسبة المسؤولية وطرقها وأساليبها من خالل عقد الدورات 

 التعليمية والتدريبية، ورفع مستوى ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز.
وازنة المرنة في تطبيق محاسبة المسؤولية وتعزيز كفاءة (: دور المم(2015. دراسة التتر 3

 القرارات اْلدارية وتقييم أدائها
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الموازنة المرنة على تطبيق محاسبة المسؤولية  

وتعزيز كفاءة القرارات اإلدارية وتقييم أدائها بكل أبعاده وقد قام الباحث بعمل دراسة تطبيقية 
ؤسسات شبكة األقصى اإلعالمية وتمثلت عينة الدراسة بأصحاب القرار بالمؤسسات على  م
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من أصحاب القرار في المؤسسات )مراكز  60)مراكز المسؤولية(، وكانت عينة الدراسة 
المسؤولية( والمحاسبين، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله 
وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بيانتها، والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها 

 الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها، وتوصلت 
إن استخدام الموازنة المرنة يساعد في تطبيق محاسبة المسؤولية، ونسبة مشاركة  

العاملين في وضع الموازنة المرنة متوسطة، باإلضافة إلى أن هناك ضعف في جانب ربط 
 أهداف العاملين مع أهداف المؤسسة.

ظام الموازنة المرنة بشكل جيد، وكانت أهم التوصيات: ضرورة التخطيط لتطبيق ن 
وضرورة االهتمام بالموارد البشرية من خالل إعداد وتنفيذ البرامج والندوات والتدريب الهادف، 

 وضرورة ربط الموازنات بمراكز المسؤولية.
(: مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المستشفيات الحكومية م(2015. دراسة علي 3

 السودان في دولة  في محلية مروى 
مدى فعالية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات  التعرفهدفت الدراسة إلى  

الحكومية في محلية مروى في جمهورية السودان، وقد تم استخدام مناهج البحث العلمي 
 االستقرائي واالستنباطي والتاريخي والوصفي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

وحدات ومراكز مسؤولية مع وضوح الهيكل التنظيمي وتحديد  تقسيم المستشفى إلى 
المسؤوليات والصالحيات من أهم أساسيات التطبيق السليم لمحاسبة المسؤولية، إتباع أسلوب 
الحوافز بجانب التدريب المستمر للعاملين بالمستشفى يزيد الكفاءة اإلنتاجية، يتم تطبيق محاسبة 

 ية في محلية مروى جزئيًا وليس بصورة كاملة.المسؤولية في المستشفيات الحكوم
وكانت أهم التوصيات: ضرورة وضع قانون يلزم المستشفيات الحكومية في محلية  

مروى بتطبيق نظام محاسبة المسؤولية وأن يتم تحديد مراكز المسؤولية بالمستشفيات الحكومية 
عناصر التكلفة أو األداء بطريقة في محلية مروى بطريقة تجعل من السهل تحديد المسؤولية من 

مباشرة، وضرورة أن يصاحب تطبيق نظام محاسبة المسؤولية نظام للحوافز والدوافع بطريقة 
 علمية موضوعية وإعالم كافة العاملين بالمنشأة بذلك.

(: دور محاسبة المسؤولية في تحقيق الميزة التنافسية في م(2015. دراسة الخالدي 3
 السعوديةالشركات الصناعية 

مراكز المسؤولية الرئيسية لمحاسبة المسؤولية  وأثرعلى دور  للتعرفهدفت الدراسة  
من أجل الوصول إلى الميزة التنافسية كز االستثمار( اكز الربحية، مر اكز التكلفة، مر اوهي )مر 
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يلي المنهج الوصفي التحلفي الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية، واستخدم الباحث 
من المدراء الماليين  120وتكونت عينة الدراسة من ، لجمع بياناته أداة االستبانةوعلى 

في الشركات الصناعية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج العاملين في قسم التكاليف والمحاسبين 
 أهمها:

الميزة التنافسية في الشركات الوصول إلى لمحاسبة المسؤولية في يوجد دور إيجابي  
وتكاملها بهدف بين مراكز المسؤولية ويتحقق ذلك عن طريق الترابط الصناعية في السعودية، 

 .تحقيق أعلى درجات األداء للشركات السعودية
أن يتم عمل ورش عمل تدريبية لألفراد العاملين في وكانت أهم التوصيات: ضرورة  

 كأحدك لتعرفيهم بمزايا مراكز محاسبة المسؤولية وذلالشركات الصناعية السعودية 
 .بصورة عامةشركات لل العمل على زيادة األداءهم في ااالستراتيجيات التي تس

 مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في الجامعات األردنية(: م7104(حوري . دراسة 2
على مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في الجامعات األردنية، هدفت الدراسة إلى التعرف  

في األفراد العاملين في وتمثلت عينة الدراسة  على الجامعات األردنية،دراسة تم تطبيق الحيث 
، وقد تم  112عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغت ، وكانت عينة الدراسة الجامعات األردنية

الذي يحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة  استخدام المنهج الوصفي التحليلي
وتحليل بيانتها، والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار 

 التي تحدثها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
التي تدل على محاور  تيعتبر مستوى التقدير للعاملين في الجامعات المبحوثة للممارسا 

محاسبة المسؤولية كان بدرجة متوسطة، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعات 
الحكومية والجامعات الخاصة حول مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في الجامعات األردنية 

 تعزي إلى العوامل الديمغرافية والوظيفية بشكل عام.
تقوم إدارة الجامعات في المملكة األردنية الهاشمية المبحوثة : أن وكانت أهم التوصيات 

بالمساهمة في تطبيق مقومات نظام محاسبة المسؤولية خاصة في الجانب الذي يتعلق بنظام 
على  بعض من  باالعتمادالحوافز، وضرورة أن تعمل إدارة الجامعات األردنية المبحوثة 

تخطيطية وتحديدًا في مشاركة العاملين في إعداد الجوانب لألنظمة المعيارية والموازنات ال
الموازنات التخطيطية حسب الدائرة التي يتبع لها، وضرورة زيادة درجة المرونة في فصل 

 الموازنة التخطيطية لكل مركز من مراكز المسؤولية عن موازنة الجامعة اإلجمالية. 
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 مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في الفنادق األردنية م(:7113). دراسة جودة وآخرون 1
تأكد وال وأهميتها محاسبة المسؤوليةنظام  التعرف على مدى تطبيق هدفت الدراسة إلى 
طبيق هذه الدراسة تم اعداد م تتي، ولفي األردن الفنادقفي  محاسبة المسؤولية تطبيق من مدى

الخمس واألربع نجوم  اتالفنادق من فئ شملتاستبانة حيث تم توزيعها على عينة الدراسة التي 
 في عمان، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: والتي توجد
موازنات اليتم اعداد و  كما ،تحديد مراكز المسؤولية بشكل واضح تعمل الفنادق على 

ط األداء الفعلي باألداء المخط وتقارن ، الفعلي باألداء المخططتربط األداء  التي تخطيطيةال
األداء  لكي يتم متابعة إدارية يعمل بصورة متكاملة نظام تقارير أنه يوجداألداء و قييم ض تاغر أل

 .مراكز المسؤولية داخل
وكذلك تحديد العالقات بين بين مراكز المسؤولية،  الربطوكانت أهم التوصيات: زيادة  

في  اصةالموازنات التخطيطية وخ المراكز المختلفة، باإلضافة إلى أهمية االعتماد على نظام
 وذلك لغرض األداء المخطط  معاألداء الفعلي  نتائج بين مقارنةاجراء  أهميةالرقابة، و  عملية

توافر على  وأن يتم الحفاظصياغتها، طرق التقارير و  إلعداد الحاجة وبيان مدىتقويم األداء، 
ما يتعلق باألعمال اإلدارية والمحاسبية بتنمية مهارات العاملين في واالهتمام نظام حوافز فاعل، 

الذين يتمتعون   وجذب الموظفين ، الهادفة الدورات التدريبية وتطويرها من خالل االعتماد على
 .وذو خبرات مميزة بكفاءة عالية وأصحاب مؤهل علمي عالي

: مدى تطبيق مقومات محاسبة المسؤولية في الشركات م(7100) دراسة الغرايبة وآخرون  .3
 األردنية المساهمة العامة الصناعية وأثره في ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية

ومقوماتها في الشركات  تطبيق محاسبة المسؤوليةللتأكد من إمكانية هدفت الدراسة  
زيادة في محاسبة المسؤولية تطبيق مقومات وبيان األثر من ، الصناعية في المملكة األردنية

لجمع البيانات، ستبانة وقد استخدم الباحثين أداة اال، الكفاءة التشغيلية فيهاأرباح الشركات وزيادة 
مدرجة في العامة الصناعية من الشركات المساهمة الشركة  42من عينة الدراسة وتكونت 

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:م، 2007لألوراق المالية  في عام األردنية بورصة ال
لقيمة المضافة لمعدل الفي والذي يتمثل ارتباط بين مؤشر الربحية الثالث  أنه يوجد 

ألغراض الموازنات  وكذلك العنصر الخامس لمحاسبة المسؤولية وهو أن يتم االعتماد على نظام
داللة احصائية بين ربط أثر ذو وجود باإلضافة إلى أنه قد ظهر األداء، قويم لرقابة وتا

مدراء تفويض وكذلك بين ركز المسؤولية ومعدل دوران المدينيين، الموازنات التخطيطية بم
 .مراكز المسؤولية وفقالتكاليف وااليرادات  صنيفتو  وزيادة صالحيتهممراكز ال
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الهيكل  بشكل أكبر بأن يتم تقسيم هتمام اال على العملوكانت أهم التوصيات:  

 باالشتراك مع مدراء مراكزإلى مراكز مسؤولية، إعداد الموازنات التخطيطية  للمؤسسةالتنظيمي 
تحديد موازنة لكل مركز مسؤولية، متابعة األداء الفعلي ومقارنته باألداء أن يتم المسؤولية، و 

بصورة عادلة علة العاملين في  نظام حوافز يطبقالتحقق من أنه يوجد المخطط، وضرورة 
محاسبة المسؤولية  مقومات نظامتطبيق ل أن هناك أهميةب ي داخل الشركة زيادة الوع، المؤسسة

 .وزيادة األرباحأهميتها في رفع الكفاءة التشغيلية بيان و 
مدي تطبيق محاسبة المسؤولية في المنظمات األهلية  م(7113)دراسة مكي . 01

 الفلسطينية
قياس مدى تطبيق نظام محاسبية المسؤولية في المنظمات األهلية إلى الدراسة  تهدف 

توفر هناك  مدى  إلى أي قياس إلى ذلك ليتم ضافةوباإلغزة،  في بالتحديدو  في فلسطين
في الهيكل التنظيمي  والتي تتمثلالمنظمات،  هذهمقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في ل

ت التخطيطية، ونظام الحوافز، ونظام المعلومات ، ومراكز المسؤولية، والموازناللمؤسسة
أهمية تطبيق  توضيح ومن أهداف الدراسةالمحاسبي، ونظام التقارير الرقابية )تقارير األداء(، 

هذه تحقيق أهداف من أجل أن يتم ، و في فلسطيننظام محاسبة المسؤولية في المنظمات األهلية 
منظمة أهلية،  120تحليلي، وكان مجتمع العينة اعتمد الباحث المنهج الوصفي ال فقد الدراسة

 وزعت االستبانات عليها بالكامل، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:
 بدرجة  ةعام صورةق محاسبة المسؤولية بيتطبب تقوم إن المنظمات األهلية الفلسطينية 
بدرجات و  جودةمو كانت  فيها تطبيق نظام محاسبة المسؤوليةالالزمة ل مقوماتال، وأن متوسطة

الموازنات  بينما كان درجة تطبيق نظام حيث حصل نظام الحوافز على أقل درجة موافقة ختلفةم
من  أعلى درجة تطبيق درجة كبيرة، وكان نظام المعلومات المحاسبي قد حصل على التخطيطية

 .بين مقومات محاسبة المسؤولية
 بنك في المسؤولية محاسبة نظام تطبيق مقومات توفر مدى م(:7111) دراسة كَلب. 00

 المحدود فلسطين
 تطبيق محاسبة المسؤولية في بنك فلسطين المحدود للتعرف على مدىهدفت الدراسة  

تواجهها وتوضيح اإليجابيات العائدة على البنك من خالل استخدام الصعوبات التي و ، ومقوماتها
 محاسبة المسؤولية لاألساسية  العناصر حصرتم  أهداف الدراسة ، ولتحديدمحاسبة المسؤولية

موظف من  47، وكانت عينة الدراسة الخصوصعلى الدراسات السابقة في هذا  وذلك اعتماداً 
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أفراد االدارة العليا والموظفين القياديين في البنك والمناط بهم مسؤولية اتخاذ القرار أو المشاركة 
والمراكز الرئيسية في االدارة المركزية وجميع  في اتخاذ القرار ويشمل على كافة مسؤولي الدوائر

الفروع العاملة في قطاع غزة، وتم تحليل االستبانات المستردة بواسطة األساليب  االحصائية من 
 ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:(SPSS)خالل استخدام برنامج التحليل االحصائي 

بدرجة كبيرة في بنك فلسطين المحدود  هناك إمكانية لتطبيق نظام محاسبة المسؤولية 
، وأيضا ال توجد لدى أفراد االدارة العليا في البنك الخلفية الكافية عن مفهوم نظام محاسبة جدا

 .المسؤولية
أصحاب  لعاملين في البنك وخاصةل العمل على زيادة الوعيوكانت أهم التوصيات:  

في  اإليجابي ثراأل والذي لهحاسبة المسؤولية م قتطبي بأهمية أن يتماالدارة العليا  المناصب في
لهيكل التنظيمي لتطور مواكبة العلى  بصورة مستمرةالعمل و ، زيادة مستويات األداء للعاملين

النظام  ادخال تحديثات جديدة على على وأن يتم العمل باستمرار للبنك ومراكز المسؤولية فيه،
عمليات  من أجل أن يتم زيادة فاعليةمع تطور الهيكل التنظيمي وذلك  يتالءمالمحاسبي بشكل 

المستويات االدارية في إعداد مشاركة  ضرورةو ألداء الفعلي لمراكز المسؤولية، القياس ل
العمل على تقييم ر وحدة ادارية لمتابعة تطبيق محاسبة المسؤولية و يالموازنات التخطيطية، وتوف

 .سير عملها
قياس امكانية تطبيق محاسبة المسؤولية في الجامعات  م(:7112) تجى. دراسة مر 07

 الفلسطينية
، هدفت الدراسة إلى قياس إمكانية  تطبيق محاسبة المسؤولية في الجامعات الفلسطينية 

ولتحقيق هذا الهدف تم االعتماد على دراسة مدى توفر مقومات محاسبة المسؤولية في 
الجامعات الفلسطينية التي تم تحديدها بعد االطالع على الدراسات السابقة والتي تمثل في 

نظام معياري يعتمد على التكاليف  وجود، ونظام المعلومات المحاسبي، و السليمالهيكل التنظيمي 
موظفًا من حملة مؤهل علمي من  108ة والموازنات التخطيطية، وكانت عينة الدراسة المعياري

كلية التجارة العاملين في مكتب النائب اإلداري والدائرة المالية ودائرة شؤون الموظفين ودائرة 
اللوازم والمشتريات في جامعات قطاع غزة، وتم تحليل االستبانات المستردة بواسطة األساليب  

، وتوصلت الدراسة إلى عدة (SPSS)ائية من خالل استخدام برنامج التحليل االحصائي االحص
 نتائج أهمها:

 فلسطين في جامعاتمحاسبة المسؤولية  ه يوجد إمكانية من أجل أن يتم تطبيق نظامأن 
 أنه ال توجد كافية مقومات محاسبة المسؤولية.، درجة متوسطةب
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االدارة العليا  بشكل خاصو  جامعات فلسطينوكانت أهم التوصيات: توعية العاملين في  
والذي له التأثير اإليجابي على مستويات األداء تطبيق محاسبة المسؤولية  أهمية أن تعمل علىب

نظام  تطبيق وفقًا ل  والعمل على تطوير األنظمة المحاسبية والمتعلقة بالهيكل التنظيمي ،فيها
على التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية  معايير يعتمد نظام انشاءبة المسؤولية، محاس

 من أجل أن تستطيع مركز مسؤولية ونظام حوافز فعال،  يترابط مع كلونظام للتقارير الرقابية 
 أن تضع مسؤولية االنحرافات على المسؤول عنها. االدارة العليا 

مات تطبيق محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية في : مقو م(7112)دراسة الرزي . 04
 قطاع غزة
تطبيق محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية للتعرف على مدى هدفت الدراسة إلى  

وتوضيح األثر ، تواجه تطبيق نظام محاسبة المسؤولية فيهاالصعوبات التي ومعرفة في غزة، 
وقد استخدم ، خالل تطبيق نظام محاسبة المسؤولية اإليجابي العائد على الشركات الصناعية من

شركة من الشركات ( 57الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات وتكونت عينة الدراسة من )
المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى عدة الدراسة  تواستخدمالصناعية في غزة، 

 نتائج أهمها:
وتعتمد الشركات ، زة هيكل تنظيمي واضحتمتلك الشركات الصناعية العاملة في غ 

وتعمل هذه الشركات على ، الصناعية على الالمركزية في أدائها لألعمال اإلدارية والمحاسبية
ويتضح ، مقارنة األداء الفعلي بما هو مخطط له بهدف معالجة االنحرافات الناتجة عن العمل

العمل، ويختلف من شركة ألخرى  يؤدي متطلباتنظام التقارير كذلك أن هذه الشركات لديها 
 في شكله وتصميمه.

في  لعمول بهالهيكل التنظيمي ا العمل على رفع كفاءة وكانت أهم التوصيات: أن يتم  
األدلة الواضحة  ات، وأن تستخدم الشركاتالشرك لهذه هدافاألمع  يتوافق الشركات بما

 ورة أفضل من أجل توضيححاجة الشركات لكي تعمل بص، للتأكد من ذلكدليل والمكتوبة 
معايير ال أن تتوفر ، ضرورة والربط بينهما بصورة مستمرةالعالقات بين مراكز المسؤولية 

 لطبيعة وفقاً  المعيارية والموازنات التخطيطية للتكاليف التحديد عملية علمية فيالسس األو 
لكي تتخذ اإلدارة  ءوتصميم وإصدار شكل واحد لتقرير األدا، والهدف الرئيسي للشركاتل اعماأل

 قرارتها المتعلقة بذلك بسهولة وفي الوقت المالئم.
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 ثانيًا: الدراسات األجنبية
 :Value-driven responsibility accounting (:م(Sawabe 2015. دراسة 0

dynamic tensions generated by competing values embedded in the 
management control system 

مدفوعة بالقيمة: التوترات الديناميكية الناتجة عن القيم المتنافسة  المسؤوليةمحاسبة  
 المدمجة في نظام الرقابة اْلدارية

هدفت الدراسة إلى استكشاف طريقة انشاء التوترات الديناميكية من قبل نظام الرقابة  
ث أجريت الدراسة على اإلدارية عند أقل مستوى من اإلدارة في سياق إداري أكثر مرونة، حي

 شركة تصنيع يابانية وركزت على مكتب التخطيط فيها.
وهو نموذج يستخدم لدراسة العالقات بين   Simons (LOC)على نموذج  دراسةال تاعتمد

 ،األنواع المختلفة من أنظمة الرقابة اإلدارية وسوابقها وتأثيرها في السلوك التنظيمي واألداء
وب دراسة الحالة للتحقيق في الطريقة التي تؤثر فيها القيم األساسية واعتمدت الدراسة على أسل

والتي بدورها تشكل التحديات التي تواجه  ،المسؤوليةعلى تصميم واستخدام نظام محاسبة 
وكيفية إنجاز المديرين لمسؤولياتهم من حالل تقديم النتائج المالية على أن  ،نيالمديرين التنفيذي

وعلى عكس األدبيات السابقة أنه يتطلب  ،يكونوا أوفياء لقيم المنظمة األساسية في الوقت نفسه
االتساق الداخلي للقيم األساسية من أجل خلق التوترات الديناميكية حيث يتم انشاء التوترات 

من قبل العناصر المتنافسة للقيم األساسية والتي تتضمن مختلف جوانب نظام  الديناميكية
 .المسؤوليةمحاسبة 
ساهمت هذه الدراسة في األدبيات الموجودة في التوترات الديناميكية، من خالل اظهار  

، المسؤوليةكيف توثر العناصر المتنافسة للقيم األساسية على تصميم واستخدام نظام محاسبة 
وات النسبية نيق توضيح فهم أكثر دقة عن التوترات الديناميكية من خالل اظهار القعن طر 

 ومتعددة االتجاهات التي تبذل من قبل نظام الرقابة اإلدارية.
 Centrifugal administration and (:م(Allahverdi 2014. دراسة 7

responsibility accounting 
 في تركيا في الشركات المسؤوليةاْلدارة الَلمركزية ونظام محاسبة  

في الشركات وفقًا  المسؤوليةهدفت الدراسة إلى مناقشة تجهيز وتطبيق نظام محاسبة  
 على أسلوب الشرح وتوضيح المفاهيم.تعتمد الدراسة لإلدارة الالمركزية، حيث 
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حتى تحافظ الشركة على كيانها وأن تتوفق في متطلباتها التنافسية بين الشركات 
األخرى فإنه ال بد من المرونة في تغيير الهيكل التنظيمي للشركة مما يتالءم مع تنفيذ أنشطتها 
بالشكل الصحيح ويحقق أهداف المنظمة ويحافظ على استمراريتها، إن نظام المركزية في اإلدارة 

ة ال يتوافق مع التطور السريع للشركات مما سبب ظهور توجهات بحث عن أساليب جديدة لإلدار 
 أال وهي نظام اإلدارة الالمركزية.

المركزية اإلدارة هي أحد أنواع اإلدارة التي يكون فيها جميع الوحدات اإلدارية حاصلة 
على تفويض من قبل اإلدارة العليا باتخاذ القرارات المناسبة والسريعة حيث يتم تقسيم المنظمة 

مظلمة تحقيق أهداف المنظمة  إلى وحدات إدارية مستقلة باتخاذ القرارات عن بعضها تحت
الرئيسية، حيث أن المسؤول في الوحدة الواحدة داخل المنظمة قد يتعرض للمساءلة الفردية جراء 

 القرار الذي تم اتخاذه من قبله.
في الشركات، حيث أن  المسؤوليةإن فهم اإلدارة الالمركزية يزيد من أهمية محاسبة 

المحاسبة اإلدارية واألنظمة األخرى تحتاج إلعداد عملية التوجيه والتخطيط والتنظيم في 
معلومات تساعد في السيطرة على المنظمة والتي يتم تزويدها لإلدارة من خالل تطبيق نظام 

 في المنظمة. المسؤوليةمحاسبة 
 Responsibility Accounting: An Overview (:م(Ozele 2014. دراسة 4
 : نظرة عامةالمسؤوليةمحاسبة  

وعالقتها مع قضايا وتأثير التسعير  المسؤوليةهدفت الدراسة إلى التركيز على محاسبة  
التحويلي على االقتصاد في نيجيريا، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج المفاهيمي باستعراض 

 المسؤوليةالعديد من األدبيات للتعرف على طرق وتأثير التسعير التحويلي، وتم تعريف محاسبة 
من قبل مؤلفين مختلفين حيث يتم تقسيم المنشآت إلى عدة مراكز مسؤولية مختلفة وهي مراكز 

 التكلفة ومراكز اإليرادات ومراكز االستثمار.
بعمل تحليل مفصل على التسعير التحويلي الذي أصبح في هذه األيام  لدراسةا تقام 

ات متعددة الجنسيات لتجنب وتقليل قضية عالمية نتيجة العديد من األنشطة المترابطة في الشرك
 العبء الضريبي عن الشركات الخاصة، وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها:

اصدار التشريعات المالئمة والتي تكون قابلة للتطبيق وذلك للحد من تالعب الشركات  
م معيار متعددة الجنسيات بالتسعير التحويلي، وينبغي لهيئة المحاسبيين النيجيريين أن تقد

يضبط عملية التسعير التحويلي والمعامالت المرتبطة بها، وأن يقوم مجلس معايير المحاسبة 
 الدولية بمراجعة دورية للمعامالت ذات الصلة بالتسعير التحويلي للشركات متعددة الجنسيات.
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 Examining the role of responsibilityمSafa (7107 :) دراسة .3
accounting in organizational structure 

 في هيكل المؤسسة المسؤوليةفحص دور محاسبة 
في هيكل المؤسسة، واستخدم الباحث  المسؤوليةهدفت الدراسة الي فحص دور محاسبة  

 األسلوب الوصفي اعتمادًا على األدب النظري، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
تعتمد على حجم األعمال، مجلس اإلدارة  الحاجة إلى تفويض السلطات والمسؤوليات 

هم المسؤولون عن عملية التخطيط والسيطرة على الشركة عند تنظيم األعمال التجارية 
المركزية، عند نقل السلطة إلدارة العمليات اليومية من مدير رفيع المستوى إلى مدير إداري من 

 يط االستراتيجي.الدرجة المتوسطة سيكون هناك فرصة أكبر للتركيز على التخط
: مراكز التكلفة ومراكز المسؤوليةوبينت الدراسة أن هناك ثالثة أنواع أساسية من مراكز  

اإليرادات ومراكز االستثمار، وأنه عند مقارنة المبالغ المرصودة في الميزانية مع المبالغ 
هذا االنحراف،  يمكن استخدامها للعثور على أسباب المسؤوليةواالنحرافات الفعلية فإن محاسبة 

 وبذلك تحديد مسؤولية كل مدير عن هذه االنحرافات ومدى تحقيقه ألهداف المنظمة.
     Use of responsibility accounting and مFowzia      (7100:)دراسة  .3

measure the satisfaction levels of service organizations in 
Bangladesh 

 وقياس مستويات الرضا  في المنظمات الخدماتية في بنغَلدش المسؤوليةاستخدام محاسبة  
الممارس في األنواع  المسؤوليةهدفت الدراسة الي فحص أي نوع من أنظمة محاسبة  

المختلفة للمنظمات الخدماتية في بنغالدش، والتركيز على مستوى الرضا عن نظام محاسبة 
من المنظمات الخدماتية في  11الدراسة ، ولتحقيق هذه األغراض كانت عينة المسؤولية

بنغالدش، وتم استخدام النموذج اللوغاريتمي لدراسة تأثير المتغيرات على المتغير التابع، 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

من بين  المسؤوليةال تتبع أي من المنظمات الخدماتية نوع من األنظمة الفريدة لمحاسبة  
ام تخصيص تكاليف باألنشطة، مستويات الرضا عن األربع عناصر في النظم القائمة، كنظ

بين خمسة أنواع من المنظمات الخدماتية هي نفسها باستثناء مركز  المسؤوليةنظام محاسبة 
الواجبة وتقنيات قياس  المسؤوليةيتأثر ب المسؤولية، الرضا العام عن نظام محاسبة المسؤولية

ت الرضا العام لألنواع المختلفة من المنظمات المختلفة كانت في األداء ونظام الحوافز، ومستويا
 مستوى مرضي.
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من أحد أفضل أدوات إدارة التكلفة والتي  المسؤوليةوكانت أهم التوصيات: محاسبة  
تستخدم في المنظمة الكبيرة الالمركزية للحد من صعوبة إدارة المنظمة والتي من المستحسن أن 

 لخدماتية في بنغالدش.تعتمد عليها المنظمات ا
 The extent of effect applying responsibility :مOkoye  (7100). دراسة 3

accounting and its impact on administrative performance in 
industrial companies 
 وأثرها على األداء اْلداري في الشركات الصناعية المسؤوليةمدى تأثير تطبيق محاسبة 

على األداء اإلداري في  المسؤوليةمحاسبة  نظام ر تطبيقأثللتعرف على هدفت الدراسة  
لجمع  االستبانةأداة وقد استخدم الباحث  ،الشركات الصناعية في والية أناميرا في نيجيريا

وتوصلت  ،معامل ارتباط بيرسون مستخدمًا تحليل شركة  10البيانات وتكونت عينة الدراسة من 
 عدة نتائج أهمها:  الدراسة على

يعزى لتطبيق واألداء اإلداري  المسؤوليةداللة إحصائية بين محاسبة يوجد أثر ذو  
 .في الشركات موضع الدراسة المسؤوليةمحاسبة 

شامل على الشركات يؤدي إلى زيادة بشكل  المسؤوليةوكانت أهم التوصيات: استخدام محاسبة 
 الشركات على تحقيق أعلى كفاءة.األداء بشكل أكبر، ويزيد من قدرة هذه 

 
 :عن الدراسات السابقة الحالية ما يميز الدراسة

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تسلط الضوء على الجامعة اإلسالمية  
 المسؤوليةكونها الجامعة األكبر في قطاع غزة وكونها تبحث في مدى إمكانية تطبيق محاسبة 

تجاه البيئة(  ،تجاه المجتمع المحلي ،تجاه الطلبة ،في كافة المجاالت )تجاه العاملين في الجامعة
على النظام المحاسبي في  المسؤوليةوبيان أثر مدى تطبيق كل مقوم من مقومات محاسبة 

أضافت متغيرات أخرى عن الدراسات التي  حيث إن هذه الدراسة ،الجامعة اإلسالمية بغزة
على  الدراسة وحصلت حول موضوع نظام التقارير اإلدارية ونظام الحوافز كما ،سبقتها

وتوصلت إلى عدة نتائج  استبانةت من الجامعة االسالمية بغزة بشكل خاص عن طريق المعلوما
وضحت فيها الجوانب التي تحتاج إلى تدعيم من قبل إدارة الجامعة، وبناء على النتائج تم اعداد 
التوصيات المناسبة التي تساعد اإلدارة في زيادة فعالية نظام محاسبة المسؤولية في الجامعة.



 
 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 اْلطار النظري 
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 اْلطار النظري  – الفصل الثاني
 وأهميتها المسؤوليةمفهوم محاسبة  - المبحث األول

 :مقدمة 

نتيجة لعدم مقدرة الشركات الكبرى للسيطرة على العمليات  المسؤوليةيعد ظهور محاسبة  
لها في  ةالمتعدد من خالل انتشار الفروع  وزيادة حجمها بسبب التوسع الكبير وذلك التي تؤديها
 ، مما جعلها تلجأ إلى عمليات التفويض في إدارة عملياتهاككل على مستوى العالمعدة دول و 

ظهور الالمركزية والتي جعلت اإلدارة العليا تتنازل عن ، حيث إن لتسريع وتسهيل معامالتها
أبو )هدف سهولة اتخاذ القرارات وسرعتها لإلدارات الوسطى والدنيا ببعض من صالحياتها 

 .(م0214نصار، 

 :المسؤوليةنشأة محاسبة 

أول إصدار عندما قام هايجنز ب 1270عام  المسؤوليةترجع أولى البحوث في محاسبة 
لنظام  شاملهذه المقالة أول اطار علمي  تم اعتبارو  المسؤوليةعنوان محاسبة تحت  مقال

ليست تغيرًا للنظرية  المسؤوليةمحاسبة  نظام أن بتوضيح هايجنز مقا، حيث المسؤوليةمحاسبة 
قاعدة "من فعل  ىعلى التكاليف باالعتماد عل رقابية فاعلة أداة  هووإنما  ،المحاسبية أو مبادئها

هايجنز لما لها مقالة ب والذين يستدلون  ذلك". وتبعه مقاالت أخرى وبحوث عديدة لكتاب آخرون 
واعتبرت بأنها  المسؤولية. نشأت محاسبة المسؤوليةتطوير نظام محاسبة  عملية فيمهم من أثر 

وفقًا للمستويات   المؤسسةفي  للعاملين داءاأل ويمتقتعمل على   تتسم بأنها رقابية أهدافه أسلوب
نظام محاسبة  يلزمو  ،التخطيط له الذي تم باألداء تهامقارنو  األعمال لمسائلتهم عن نتائج

األداء وتحديد من أجل الرقابة على  على أنظمة المحاسبة التطويرادخال المسؤولية العمل على 
. وتقوم محاسبة المختلفة يات اإلداريةالمستو في  الموضوعة تنفيذ الخططالمشكالت التي تعيق 

في الوحدة االقتصادية ومن ثم تحديد تكاليفها  المسؤوليةعلى أساس تحديد مراكز  المسؤولية
الموقعة والفعلية وتحليل انحرافات هذه التكاليف وبيان أسبابها من أجل اتخاذ القرارات 

 بشكل نسبيكأسلوب إداري محاسبي حديث العهد  المسؤوليةالتصحيحية المناسبة. إن محاسبة 
 .(م0211)ّدلة،  في الفكر المحاسبي

باستثناء بعض  بالفردية،عادة ما يتسم اتخاذ القرارات في المنشآت الصغيرة الحجم  
لكن مع كبر حجم المنشآت فإنه يكون من الصعب بل قد يكون من  والخطيرة،القرارات الهامة 
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ومن هنا تظهر ضرورة تفويض بعض األفراد  اإلدارية،المستحيل على فرد اتخاذ كافة القرارات 
 المسؤوليةوبالطبع فإنه مع تفويض السلطة تأتي المساءلة أو  معينة،ارية عند مستويات اد

)صالح، لق بدائرة النشاط المسؤولين عنها بمعنى محاسبة األفراد عما يتخذون من قرارات تتع
 .(م0215

 زيادة من يتبعهاوما  المؤسسة صالحياتو إلى تفويض سلطات  نشأت حاجة ماسة  
في   الصعوباتمن ينتج عن ذلك وما  المؤسسات، وتوسع حجم زيادة وذلك بسبب مسؤولياتال

 وعليه تكون هناك صعوبات في  ،من أصحاب المؤسسات اإلدارة بصورة مباشرةاالشراف أو 
 مركزية الال  على نظاماالعتماد هذا من شأنه أن يدفع باتجاه  ،للقرارات الصادرةمركزية ال توفير

 ما تم تعريفه إدارتها وهو  عملية سهلت دوائرتقسيم المنشأة إلى  ويعني أن يتم القرارات،في اتخاذ 
 .(م0224)هيتجر وماتولتش، في العلوم االدارية بالالمركزية 

تطور المحاسبة اإلدارية وأنظمة المعلومات المالية  المسؤوليةكما واكبت محاسبة  
  في عمليات تقويم هاماً دورًا تؤدي  صارتواإلدارية حيث تطورت لتلبي احتياجات اإلدارة و 

الرقابة على الموارد المتاحة عملية التخطيط و  ةوكذلك في عملي ،الكفاءة لإلدارة واختبار فعاليتها
تنمية اإليجابيات  تجاهالمحور األساسي  بأنها المسؤوليةمحاسبة  عدوت ،االقتصادية لمؤسسةفي ا

حيث تؤدي إلى االستغالل األمثل للموارد  ،ومكافحة االنحرافات السالبة في الوحدة االقتصادية
 .(م0211)جمعة،  المتاحة أو الطاقة الموجودة في الوحدة االقتصادية

 :المسؤوليةمفهوم محاسبة 

 :المسؤوليةمحاسبة 

حيث سيتم عرضها من وجهات نظر  المسؤوليةهناك العديد من التعريفات لمحاسبة  
 مختلفة.

هو نظام المحاسبة الذي يقوم بجمع تقارير اإليرادات وبيانات التكاليف عن طريق . أ
. تخطيط مثل هذا النظام يقوم على أساس افتراض أن المديرين المسؤوليةمراكز 

وأي أنشطة أخرى يتم تنفيذها في مركز  ،وأفعال مرؤوسيهم ،مسؤولين عن أفعالهم
ظمة يجب أن يكونوا محاسبين ومسؤولين التابع لهم. األشخاص داخل المن المسؤولية

 ،كمحاسبة الربحية  المسؤوليةعن أفعالهم وأفعال من هم تحت مسؤوليتهم. محاسبة 
 .(Mojgan ،0210) يطلق عليها اسم محاسبة النشاط
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إلى وضع البيانات المحاسبية في التقارير بصورة مناسبة  المسؤوليةيشير نظام محاسبة . ب
وفقًا لمسؤوليات األفراد بهدف تقديم المعلومات عن نتائج نشاط كل التنظيم أو الوحدة 

بحيث تتضمن بصورة مفصلة تلك البنود التي  ،الذي يكون من مسؤولية شخص معين
محاسبة  نظام القول أنوبناء على ما سبق يمكن  ،تدخل في نطاق مسؤوليته ورقابته

كل مسؤول ل شطةناأل توضحالبيانات التي  تجميعإلى  سعى: نظام يهو المسؤولية
نشاط كل مسؤول خالل فترة  تبين جمع البيانات التي معمقارنة بالخالل فترة معينة 

يم عملية تقو نشرها في التقارير وذلك لأن يتم معينة مقارنة بالمسؤوليات المحددة مقدمًا و 
ولذلك يمكن تسميتها نظام المساءلة المحاسبية  ،قدرته على التحكم بالتكلفةمو  الفردأداء 

 .(م0211)جمعة، عن التكاليف 

نظام إلعداد تقارير األداء التي تمكن من قياس نتائج النشاط المؤدي  هبأنويعرف . ت
في الهيكل التنظيمي  المسؤوليةأو مراكز  داراتاإل التي تم اتخاذها بعلم والقرارات

مركز من  في كل المخطط لهاحيث يتم بموجب هذا النظام تحديد األهداف  ،ؤسسةللم
لتمكين تنفيذ الهدف أو األهداف  التي تلزمالصالحيات  فوضالذي يو  المسؤوليةمراكز 

عن طريق النتائج التي تم  األداءيم كفاءة يعن االنحرافات وتقالمحاسبة و  هال المخطط
 .(م0225، الفضل وآخرون ) تحقيقها

هي نظام الرقابة اإلدارية على أساس مبادئ تفويض وتحديد  المسؤوليةمحاسبة . ث
. المسؤوليةوالمحاسبة لمركز  المسؤولية. يتم تفويض السلطة على مركز المسؤولية
هي نظام يتم بموجه اعطاء المديرين سلطة اتخاذ القرارات  المسؤوليةمحاسبة 

شاط يحدث خالل منطقة محددة من الشركة. وبموجب هذا النظام عن كل ن المسؤوليةو 
 .(Fowzia ،0211) فإن المديرون مسؤولون عن النشاطات في الوحدات الفرعية

ة ال غاية حيث إنها لمثلها مثل بقية فروع المحاسبة بأنها وسي المسؤوليةوتعتبر محاسبة . ج
التكاليف والنهوض بأداء العاملين تمكن دور اإلدارة وذلك من خالل تطبيق الرقابة على 

كما وتعتبر أحد العلوم االجتماعية آلنها  ،وتحسين جودة الخدمات ونوعية السلع المقدمة
ملحوظًا بناء على حاجة ملحة لتواكب التطور والتقدم في  نشأت وتطورت تطوراً 

 .(م0225)مرتجى،  األنظمة المالية واإلدارية

عبارة عن نظام محاسبي يقوم  المسؤوليةأن محاسبة  يتضحومن خالل التعريفات السابقة 
 ،بتقسيم المنشأة لعدة مراكز مسؤولية وكل مركز مسؤولية مسؤول عن األنشطة التي تحدث فيه
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وتكون مراكز  ،حيث يتبع كل مركز مسؤولية لمدير مسؤول عن اتخاذ القرارات في هذا المركز
يث تم تقسيمها لعدة أفرع نظرًا لزيادة حجم العمليات عبارة عن أقسام فرعية للمنشأة ح المسؤولية

ويتم اتباع أسلوب الالمركزية في داخل  ،في المنشأة وصعوبة السيطرة عليها بشكل مركزي 
المنشأة كي تستطيع تحقيق أهداف المنظمة المرجوة وزيادة كفاءة وفعالية الخدمات أو السلع 

 المقدمة من هذه المنشأة.

 :المسؤوليةأهمية محاسبة 

أهمية كبرى في المؤسسات والمشروعات كونها تهدف للرقابة  المسؤوليةإن لمحاسبة  
وتقييم األداء بناًء على نظام متكامل مترابط من مرحلة إعداد الخطط واألهداف إلى مرحلة 

أهمية في إحكام  المسؤوليةلذلك يكون لمحاسبة  ،التنفيذ وفي النهاية إلى مرحلة تقييم األداء
كل على حده وبالتالي  المسؤوليةعمليات الرقابة وأهمية أخرى في عمليات تقييم األداء لمراكز 

 .(م0225)مرتجى،  للمنشأة بشكل كامل

ص هي مفتاح  لتوجيه الجهود نحو األهداف التي تعمل على التخل المسؤوليةتعتبر و
أو  ،في الوحدة االقتصادية ودعم االنحرافات الموجبة الموجودةمن االنحرافات السالبة وتنمية 
تأكيد الرغبة والعزيمة  تعمل على حيث أنها ،االقتصادية منشأةيمكن القول بأنها مفتاح قيادة ال

والقدرة على التحدي  من خالل تنمية روح االبتكار في الوحدة االقتصادية حتي يتم الوصول 
 .(م0211 )جمعة، إلى أفضل استغالل للطاقة الموجودة أو الموارد المتاحة

من كونها جزءًا ال يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية  المسؤوليةوتنبع أهمية محاسبة  
الذي يكون بمثابة العمود الفقري لعمليات التخطيط والرقابة على الموارد المستخدمة في  ،للمنشأة

وأيضا تستخدم في تقييم  ،الوحدة االقتصادية حتى يتم تحقيق الكفاءة والفعالية عند استخدامها
كما تعتبر أحد األدوات المحاسبية التي تساعد  ،أداء األقسام واإلدارات في الوحدة االقتصادية

اإلدارة في التعرف على مدى مساهمة كل مركز مسؤولية من المراكز الموجودة في الوحدة 
 .(م0221)كالب،  االقتصادية في تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية ككل

قد يكون له فائدة محدودة بالنسبة للمنشآت  المسؤوليةأن إعداد التقارير على أساس  رغم
إال أنه مع كبر حجم المنشآت تصبح عمليتي الرقابة وتقييم األداء من العمليات  ،صغيرة الحجم

وبالتالي يتم تبني  ،ذات الصعوبة النسبية وتفقد سمة السهولة كما في المنشآت صغيرة الحجم
حيث يتم األخذ بفكرة  ،مهمًا بالنسبة للمنشأة المسؤوليةمركزية واتباع نظام محاسبة فكرة الال
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لتحقيق أمرًا على درجة عالية من األهمية  المسؤوليةالالمركزية في اإلدارة وبالتالي محاسبة 
 .(م0224)هيتجر وماتولتش،  :المزايا اآلتية

 المنشأة مقسمة إلى وحدات أو دوائر نشاط ذات أحجام يمكن أو يسهل إدارتها.  -1

اتخاذ القرارات يتم عند ذلك المستوى الذي يكون عنده كل مدير أكثر قدرة من غيره   -0
 على فهم مشاكل الواقع.

 اتخاذ القرارات ممكن أن تتم بسرعة وكفاءة أعلى وفي الوقت المناسب.  -1

رة في اتخاذ القرارات يكون من شأنه رفع روحهم المعنوية إن مشاركة رجال اإلدا  -4
 وتحقيق درجة عالية من الرضى النفسي عن أعمالهم.

والتي  اإلدارية،فرصة ذهبية إلظهار مواهبهم ومهاراتهم  المسؤوليةيكون لمديري مراكز   -7
 تفيد بدورها في تكوين كادر اإلدارة العليا للمنشأة في المستقبل.

 يكون رجال اإلدارة محفزين للعمل بطريقة أكثر فائدة في ظل وجود هذا النظام.  -5

 

 :في عملية الرقابة على األداء المسؤوليةأهمية محاسبة 

مما  الشركة،تتولد الحاجة إلى الرقابة بسبب تعدد المستويات اإلدارية المختلفة في  
ل العمليات بمفرده التي تطلبها منه يجعل من الصعوبة قيام فرد بمزاولة كل األنشطة وأداء ك

فالرقابة تتضمن مراجعة أعمال وأفعال للتحقق من توافقها مع الخطط الموضوعة  ،الشركة
 .(م0225)الرزي، 

رقابة دون تخطيط وال فائدة من التخطيط  فال-متالزمتانإن الرقابة والتخطيط عمليتان 
ويعتمد فعالية أي نظام رقابة للوحدات االقتصادية على وجود تنظيم داخلي  رقابة،دون وجود 

سليم وخريطة مسؤولة توضح لكل فرد أو قسم المسؤوليات التي تقع على عاتقه ومتطلبات تنفيذ 
 .(م0221)ميدة، تلك المسؤوليات من سلطات ممنوحة 

 المسؤوليةي مسؤولية مراكز تعتبر عملية الرقابة ليست مسؤولية اإلدارة العليا فقط بل ه 
المختلفة في التنظيم من حيث الرقابة على استخدام الموارد وفقًا لما هو مخطط ابتداء من قاعدة 
البناء التنظيمي وحتى رأس الهرم للتأكد من أن اإلنجاز قد تم وفقًا للقواعد والمعايير التي تم 

 .(م0221)كالب،  تحديدها مسبقاً 
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 (م0225)الرزي،  في اآلتيوتتلخص خطوات الرقابة  

ويتضمن ذلك تحديد ما المراد تحقيقه أو ما الذي يجب  مستقبلية،أو خطة  هدف،تحديد  .1
 تحقيقه.

 .المسؤوليةقياس األداء الفعلي لمراكز  .0

مقارنة األداء الفعلي باألهداف المخططة والمحددة سلفًا لتحديد أي تقصير أو انحراف  .1
 الفعلي عما هو مخطط.في األداء 

 اتخاذ االجراءات الالزمة لتصحيح أي خلل أو انحراف إن وجد. .4

 :في عملية تقييم األداء المسؤوليةأهمية محاسبة 

حيث يتم  ،المسؤوليةتقرير لكل مركز مسؤولية يضمن نجاح نظام محاسبة  إن إعداد 
ويركز على البنود القابلة للرقابة وليصبح التقرير أكثر فعالية  دورية،إعداد هذا التقرير بصورة 

فإنه يجب أن يحتوي التقرير على مقارنة بين األرقام الفعلية واألرقام المتوقعة وتحديد االنحراف 
بينهما. وهنا قد يتساءل البعض حول ضرورة وضع البنود غير القابلة للرقابة في تقرير مركز 

اختالف في اآلراء فالبعض يفضل التركيز على البنود التي يكون الشخص . وقد ينشأ المسؤولية
وبالتالي فإن من يتبنى وجهه  ،مسؤواًل عنها وترك البنود األخرى التي ال يكون مسؤواًل عنها

ومن  ،النظر تلك يرى أنه ال داعي ألن يحتوي تقرير األداء على العناصر غير القابلة للرقابة
يرى بضرورة إدراج التكاليف غير القابلة للرقابة في تقارير األداء ألن  وجهه نظر الطرف اآلخر

ذلك يساعد في مزاولة رقابة غير مباشرة على هذه البنود ألن الشخص الذي يعرف بأن نفقاته 
تعرض على اآلخرين يسعى لتقليصها حتى ال يتم توجيه االنتقادات له من قبلهم وخاصة من 

اتخاذ موقف واضح  المسؤوليةيجب على مصمم نظام محاسبة  هبأنقبل مرؤوسيه. وبالتالي 
والتمييز بينها وبين البنود القابلة للرقابة بصورة واضحة وذلك  للرقابة،حول التكاليف غير القابلة 

 .(م0225)الرجبي،  إذا تقرر إدراجها في تقرير األداء

الموجودة في الوحدة  المسؤوليةفي تقييم أداء مراكز  المسؤوليةويعتمد نظام محاسبة 
االقتصادية على مقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط وذلك يتطلب وجود معايير أداء قابلة 

وتتباين عملية تقييم أداء مراكز  ،أداة مهمة لتقييم األداء المسؤوليةحيث تعتبر محاسبة  ،للتنفيذ
 .(م1222)جبريل،  بتباين أنواع هذه المراكز المسؤولية
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، وآخرون )مبارك،  بعدة عوامل منها المسؤوليةفاءة وفعالية أداء مراكز وتتأثر ك
 :(م0221

 .المسؤوليةمدى حرية اتخاذ القرارات في مراكز  .1
فرضها على العوامل التي تؤثر  المسؤوليةدرجة الرقابة التي يستطيع مركز  .0

 على أداءه وتزداد أهمية العامل في حالة تداخل أنشطة األقسام المختلفة.
 درجة عدم التأكد حول العوامل التي تؤثر على األداء. .1
 .المسؤوليةالفترة الزمنية التي قد تتأثر بالقرار الذي يتم اتخاذه في مركز  .4

وبالتالي فإن هذه العوامل تنعكس على مقياس كفاءة وفاعلية األداء وقد تختلف األوزان النسبية 
غير أن  ،المراد تقييم أدائه المسؤولية التي يتم اعطائها لكل عامل بحسب طبيعة نشاط مركز

ن هذه المبادئ إحيث  ،هناك مبادئ عامة يجب أن يتم االستناد إليها عند تحديد مقاييس األداء
ومبدأ الخضوع للرقابة ومبدأ اإلدارة  ،المسؤوليةتتضمن على ضرورة مراعاة طبيعة نشاط مركز 

 .(م0222)مكي،  باالستثناء

 :المالية وغير الماليةقياس األداء: المقاييس 
وعملية  المسؤوليةيعتبر قياس وتقييم األداء أحد العناصر األساسية لنظام محاسبة  

األهداف تشجيع الموظفين إلى التوصل لتحقيق  عن طريق وذلك يتم ،الرقابة اإلدارية عليها
هداف األنحو تحقيق  عرفة  درجة التقدموم للعاملين داء األقياس بعملية  اإلدارة  تقوم ،للمؤسسة
االهتمام بشكل محاسبو الشركات على وقد اعتمد  ،األداء ويموتستخدم عدة مقاييس لتق للمؤسسة

 تستطيعحيث أنها  ،لفةباألرباح والتك ختالفات التي تتعلقعلى مقاييس األداء المالية كاالأكبر 
 لألداء غير الماليةالمقاييس  لكن ،التقليدي ينظام المحاسبال بواسطة مباشر ستنتاجها  بشكل ا

 مقاييسال منأو استخالصها التي يصعب الوصول  المسؤوليةمراكز ب المتعلقةمعلومات ال تعطي
بين استالم  ةالزمنيفترة وال ،التي تتعرض للتلف عند االنتاج الوحداتأعداد  مثل المالية لألداء

إلعداد اآلالت  ةالمستغرق مدةوال ،التي تم تصنيعها تسليم المنتجاتالقيام ب بينو  أمر التوريد
 :(م0221)ظاهر،  وتمتاز مقاييس األداء الجيدة بالخصائص اآلتية ،لإلنتاج
 األداء. ويمفي تقتعمل بصورة عادلة   .1
 .مها في تقييم األداء والمكافآت للمدراءااستخد .0
 .المخططة للمؤسسة هدافاألب ترتبط  .1
 .االستمرارية في العمل وبصورة منتظمة .4
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 :المسؤوليةأنواع مراكز 

إن تطبيق الالمركزية يستلزم أن تعكس طريقة التنظيم اإلداري في المنشأة بدقة متناهية  
ظائف وذلك مع األخذ بعين االعتبار طبيعة الو  ،الموجودة في كل نشاط المسؤوليةمراكز 

انتاجها وطرق اإلنتاج عدد وطبيعة المنتجات التي يتم المختلفة وخاصة الفنية منها كما وتحدد 
الفضل ) إلى غير ذلك من العوامل الفنية وغير الفنية التي تؤثر على الهيكل التنظيمي للمنشأة

، أبو نصار)بشكل أساسي إلى ثالثة أقسام  المسؤوليةمراكز  وتصنف ،(م0225 ،وآخرون 
 (:م0214
 مركز التكلفة  -0

هو دائرة نشاط معين متجانس أو خدمات من نوع معين تكون مشابهه. ويختلف مركز 
يضم العناصر التي تحدث  المسؤوليةعن مركز التكلفة من حيث أن مركز  المسؤولية

بينما يضم مركز التكلفة العناصر التي تلزم  مسؤوليته،بمعرفة شخص معين وتحت 
التكلفة يعبر عن وحدة مسؤولية ولكن  زإن مركلتأدية نشاط معين. كما يمكن القول 

قد  المسؤوليةهو مركز تكلفة وذلك ألن مركز  المسؤوليةليس بالضرورة أن يكون مركز 
 .م(0211)جمعة،  يكون مركز ربحية أو مركز استثمار

ويتميز  المنشأة،وهو ذلك المركز الذي له سلطة الرقابة على التكاليف التي تحدث في 
بأن ال سلطة رقابية له في عملية توليد أو تحقيق اإليرادات أو استخدام أموال 

 .(Garrison, 2008)االستثمارات 

( بأنه المركز الذي يمنح مديره سلطة التحكم م0211وعرفه الغرايبة وآخرون )
 أمثلته،إال أنهم ال يملكون سلطة التحكم في اإليرادات أو االستثمارات. ومن  بالتكاليف،

 المراكز الخدمية في المنشأة.

 ،وحدة تنظيمية تعتمد كأساس لتجميع عناصر التكاليف عبارة عن وهو كمركز مسؤولية
محصورًا فقط في  المسؤوليةويتم تحديدها ضمن مسؤولية شخص معين ويكون تركيز 

ويعتمد قياس  ،جانب التكاليف التي يمكنه أن يؤثر فيها من خالل القرارات التي يتخذها
األداء بمراكز التكلفة مع المقاييس األخرى التي تعكس فعالية وكفاءة تشغيل وإدارة 

ويقصد بالفعالية بأنها القدرة على تحقيق األهداف في  ،المسؤوليةالعمليات داخل مركز 
وتعكس الفعالية الجوانب غير  ،ظل التغيرات البيئية المحيطة بغض النظر عن التكاليف

وتحقيق الكمية المستهدفة من اإلنتاج خالل  ،في األداء مثل جودة المخرجات المالية
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والتقرير عن النواحي النفسية للعاملين داخل المركز وما يرتبط  ،الفترة الزمنية المحددة
مع اإلشارة إلى  ،المسؤوليةمعها من جوانب أخرى بشكل مستقل عن نظام محاسبة 

أما الكفاءة فيقصد بها  ،المسؤوليةم محاسبة تأثير تلك الجوانب على مخرجات نظا
 ،القدرة على تحقيق األهداف في ظل التغيرات البيئية المحيطة بأقل التكاليف الممكنة

حيث تعكس الكفاءة الجوانب المالية في أداء المسؤول والتي يجب أن يتم التقرير عنها 
افات بين التكاليف عن طريق تحديد وتحليل االنحر  المسؤوليةبواسطة نظام محاسبة 

 .(م0222)الزامل، المخططة والتكاليف الفعلية لمستوى النشاط الفعلي 

واستخدامًا في الحياة انتشارًا  المسؤوليةويعتبر مركز التكلفة من أكثر أنواع مراكز 
وذلك ألن كثيرًا من دوائر النشاط في الوحدة االقتصادية يمكن اعتبارها بأنها  ،العملية

بسبب أن التكاليف  ،المسؤوليةمراكز تكلفة أكثر من غيرها  من األنواع األخرى لمراكز 
يمكن حصرها بصورة أسهل وقياسها بسهولة أكبر من األرباح واإليرادات التي غالبًا ما 

لهذا إن تحقيق بعض دوائر النشاط في الوحدة  ،فيةيصعب قياسها بموضوعية كا
في اعتبارها مركز إيراد لصعوبة قياس وحصر  قتصادية أرباحًا ال يعطيها الحقاال

 .(م0225)آل آدم والرزاق، االرباح واإليرادات 
 مركز الربحية -7

هو ذلك الجزء من المنظمة الذي يكون فيه المدير مسؤواًل عن عناصر اإليرادات 
وبالتالي يتم تقييم أداء هذا  لرقابته،والتكاليف التي تحدث في المركز التابع له والخاضع 

 .(Drury, 2011)المركز على هذا األساس 

ل عن هذا المركز ويعتبر مركز الربحية بأنه وحدة تنظيمية تمتد فيها مسؤولية المسؤو 
وبهذا فإن هدف مدير المركز  األرباح،أي  والتكاليف،لتغطي جانبي اإليرادات 

هو تعظيم أرباح مركزه الناجمة عن الفرق بين اإليرادات المتحققة والتكاليف  األساسي،
وينظر إلى مركز الربحية كأنه منشأة مستقلة داخل الوحدة االقتصادية يكون  المستنفذة،

أما رأس المال المستثمر فال يدخل ضمن نطاق  بها،فها وإيراداتها الخاصة لها تكالي
مسؤوليته بل يخص اإلدارة العليا التي تكون مسؤولة عن القرارات االستثمارية والتمويلية 
في المنشأة. ويعتمد قياس أداء مراكز الربحية على نتيجة مقابلة اإليرادات بالتكاليف أي 

 ،وبذلك يعد صافي ربح المركز مقياس ألداء العاملين فيه ،شاطمع الربح المحقق من الن
ويراعي عند اعداد تقرير أداء مراكز الربحية الفصل بين اإليرادات والتكاليف الخاضعة 
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ولكي يكون تقرير األداء معد بشكل  ،لرقابة المركز وتلك غير الخاضعة لرقابته
يفضل أن يظهر نتيجة كل  ،موضوعي ويمكن االعتماد عليه في المسائلة والمحاسبة

المرحلة األولى تظهر اإليرادات والمصاريف  ،مركز من ربح أو خسارة على مرحلتين
الخاضعة لرقابة مدير المركز بمعنى صافي ربح أو خسارة المركز قبل تخصيص 

أما المرحلة  ،المشتركة إذ تكون نتيجة هذه المرحلة هي األساس للمسائلةالتكاليف 
الثانية فتظهر نتيجة نشاط المركز بعد تخصيص التكاليف المشتركة لبيان مدى مساهمة 

 .(م0225، وآخرون )الفضل  المركز في تغطية التكاليف المشتركة

مع  واإليرادات،وهو المركز الذي يمنح الموظفين التابعين له صالحية التحكم بالتكاليف 
وبالتالي فهو يشبه منشأة مستقلة  االستثمار،عدم وجود أي صالحية لهم باتخاذ قرارات 

)الغرايبة  دون أن يكون لموظفيه عالقة في عمليات االستثمار داخل الوحدة االقتصادية
 .(م0211، وآخرون 

حيث يقصد بمركز الربحية الطبيعي  افتراضيًا،قد يكون مركز الربحية مركزًا طبيعيًا أو و 
بأنه ذلك المركز الذي يقوم بعملية بيع إنتاجه أو خدماته إلى أطراف من خارج المنظمة 

أما  بذاتها،وبالتالي فإن تحقيق إيراداته تكون كما لو أنه وحدة اقتصادية مستقلة قائمة 
ذلك المركز الذي يقوم بتحويل انتاجه أو خدماته بشكل  االفتراضي فهو مركز الربحية

أساسي إلى أقسام أخرى داخل نفس الوحدة االقتصادية حيث يطلق على أسعار البيع 
 .(م0222)حسين،  في هذه الحالة باسم سعر التحويل

 مركز االستثمار  -4

مركز االستثمار هو عبارة عن وحدة أو دائرة النشاط التي يتم محاسبة المسؤول عنها 
أي ما يسمى غالبا بعائد  موارد،)المدير( عن العائد على ما تم استثماره بها من 

وذلك ألن صافي الربح  األقسام،فصافي الدخل وحده ال يكفي في تقييم أداء  االستثمار،
لذا  قسم،ذ بعين االعتبار قيمة األصول المستثمرة في كل في المراكز الربحية ال يأخ

يعتبر مركز االستثمار تطويرًا لمركز الربحية. فمقارنة العائد بالتكلفة االستثمارية يسهل 
)آل آدم والرزاق،  عملية تقييم األداء ألنه يؤخذ بعين االعتبار عناصر التكلفة والربح

 .(م0225

ويمثل مركز االستثمار النشاط الذي يمكن ظاهريًا فصله تمامًا عن األجزاء األخرى 
 .(م0227)أبو بكر،  أي من منظور كل من الميزانية العمومية وبيان الربح –للمشروع 
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ويعتبر مركز االستثمار أي مركز مسؤولية داخل المنظمة يكون مديره مسؤواًل عن 
باإلضافة إلى االستثمارات التي استخدمها في تحقيق العائد حيث  ،التكاليف واإليرادات

يمنح مدراء هذه المراكز صالحيات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بكل من اإليرادات 
تم وبناًء عليه ي ،والتكاليف باإلضافة إلى نوعية وحجم االستثمارات لدى هذه المراكز

لى الربح الذي يحققه مع األخذ بعين االعتبار حجم أداء مدراء هذه المراكز يستند إ تقييم
ومن أمثلة هذا النوع من المراكز  ،االستثمارات أو رأس المال المستثمر في هذه المراكز

 .(م0214)أبو نصار،  فروع البنوك والمطاعم والفنادق

وهو عبارة عن دائرة النشاط التي يتم محاسبة المسؤول عنها عن العائد على ما تم 
استثماره بها من موارد حيث يعتقد البعض بعدم كفاية صافي الربح وحده في تقييم أداء 
األقسام أي أنه طبقًا لمفهوم مركز االستثمار نجد أن مقياس تقييم األداء سيتحول من 

 .(م0217)كنزة،  مجرد صافي الربح إلى معدل العائد على األصول المستثمرة بالقسم

 ل بالطريقة التالية:ويحسب العائد على األصو  

 العائد على األصول=مكاسب مركز االستثمار/أصول مركز االستثمار          

 :المسؤوليةأهداف محاسبة 

في المنشأة هو تمكين طاقم  المسؤوليةيعتبر الهدف الرئيسي من وجود نظام محاسبة  
المستويات اإلدارية المختلفة والمسؤولين على اإلشراف والمتابعة لكل وحدة من الوحدات التي 

كما وتساهم في  ،تتبع المنشأة  على عناصر االيرادات المختلفة لكل وحدة داخل المنشأة ككل
لين باتخاذ االجراءات وتعطي صالحيات للمسؤو  ،قياس األداء داخل وحدات الهيكل التنظيمي

لتحقيقها منها  المسؤوليةوهناك عدة أهداف أخرى تسعى محاسبة  ،الصحيحة داخل المنشأة
 :(م0221)الفضل وشعبان، 

إلى إيجاد عالقة مباشرة بين التكاليف واإليرادات واألشخاص  المسؤوليةيهدف نظام محاسبة  .1
حيث التكاليف واإليرادات تتبع  للرقابة،المسؤولين عنها على أساس إمكانية التحكم والقابلية 

 مسؤولية مباشرة من هؤالء األشخاص.

أسلوبًا فعااًل حيث يساعد في تنفيذ العمليات والرقابة على  المسؤوليةيعتبر نظام محاسبة  .0
 هذه العمليات بصورة أكثر كفاءة وفعالية.
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ليف واإليرادات على تصنيف وتجميع وتحليل عناصر التكا المسؤوليةيعمل نظام محاسبة  .1
حيث أنه يتم تحديد حجم المشكالت اإلدارية واالنحرافات  ،المسؤوليةبالنسبة لوحدات 

 بالنسبة لكل فرد أو مستوى إداري مسؤول تمهيدًا التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

 الرقابية،مدخل حديث يعمل على تطوير المحاسبة والتقارير  المسؤوليةيعد نظام محاسبة  .4
ث يلزم تطوير النظام المحاسبي القائم ونظام التقارير من خالل عملية ربط مباشر مع حي

 الهيكل التنظيمي في المنشأة.

على تسهيل عمليات الرقابة على األنشطة وتقييم األداء من  المسؤوليةيعمل نظام محاسبة  .7
 .المسؤوليةخالل التقرير عن المعلومات بواسطة محاسبة 

في تطبيق نظام اإلدارة باألهداف وذلك من خالل الربط  المسؤوليةكما يساهم نظام محاسبة 
 .م(0224)الحارس،  المسؤوليةبين الموازنات التخطيطية ومراكز 

 :كاآلتي( م0221من وجهة نظر الرجبي ) المسؤوليةوتتمثل أهداف محاسبة 

وبذلك فهو  المحاسبي،يجمع ما بين النظام اإلداري والنظام  المسؤوليةإن نظام محاسبة  .1
 يعمل على تفعيل الجانب التطبيقي في المحاسبة واإلدارة.

حيث أن الدورة  للمنشأة،مرجعًا مهمًا لحفظ وتقييم األداء المالي  المسؤوليةيعد نظام محاسبة  .0
يمكن االحتفاظ بها على شكل  مركز،التي يتم اتباعها في رفع تقارير األداء وتحليها لكل 

 م ودراسة التطورات في أداء المنشأة المالي.يأرقام ونسب مالية يمكن مقارنتها وتقي

 المناسب،يمكن االعتماد عليها في التوقيت  مهمة،معلومات  المسؤوليةيوفر نظام محاسبة  .1
 حيث تساعد هذه المعلومات في اتخاذ القرارات بواسطة اإلدارة.

المنشآت على تبني أسلوب الالمركزية في اإلدارة عن طريق  المسؤوليةاسبة يشجع نظام مح .4
المختلفة من اتخاذ القرارات حسب  المسؤوليةتفويض السلطات التي تمكن األفراد في مراكز 
 .المسؤوليةالصالحيات التي يتمتع بها كل فرد في مركز 

 :المسؤوليةخصائص محاسبة 

تتضح وما تم بيانه من أهداف  ،المسؤوليةنظام محاسبة  مفهوماستعراض  في ضوء 
 :م(0221)الدالهمة، مجموعة من الخصائص لهذا النظام 

 أحد أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة. المسؤوليةتعد محاسبة   -1
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أداة فعالة للرقابة وتقييم األداء في المنشآت وجزء من نظام الرقابة  المسؤوليةتعتبر محاسبة   -0
 الداخلية.

 على الموازنات التخطيطية. المسؤوليةتعتمد محاسبة   -1

بالهيكل التنظيمي الخاص بالمنشأة حيث يمكن تقسيمها إلى  المسؤوليةترتبط محاسبة   -4
 مراكز مسؤولية.

حيث ت قدم  المسؤوليةرير عن أداء مراكز اصدار تقا المسؤوليةيتم من خالل محاسبة   -7
 لإلدارة العليا التخاذ القرارات الالزمة.

 نذكر منها: المسؤولية( مجموعة من الخصائص لمحاسبة م0221بين ميدة ) كما 

مجموعة من المفاهيم واألدوات التي تستخدم لقياس كفاءة  المسؤوليةتمثل محاسبة  .1
 األشخاص واألقسام في المنشأة وذلك لتحقيق األهداف المطلوبة.

هو تحديد مراكز اتخاذ القرارات المختلفة في المنشأة وربط  المسؤوليةإن نظام محاسبة  .0
 المتعقلة بها.التكاليف واإليرادات وااللتزامات بكل مدير مسؤول عن اتخاذ القرارات 

أسلوبًا يربط النظام المحاسبي بالتنظيم اإلداري الموجود في الوحدة  المسؤوليةتعد محاسبة  .1
االقتصادية ويركز على تقسيم الوحدة االقتصادية إلى مراكز مسؤولية ترتبط بالمسؤوليات 

ين عنها المسؤولاألفراد ويتم ربط عناصر النشاط المختلفة ب التنظيمي،اإلدارية في الهيكل 
 حيث يكون من السهل التحكم فيها والرقابة عليها.

على نظام الموازنات التخطيطية ونظام التكاليف المعيارية  المسؤوليةتقوم نظام محاسبة  .4
حتى يتم االطالع على دور التخطيط والرقابة وتقييم أداء الوحدات االقتصادية من خالل 

وتحديد االنحرافات وتحليلها لتحديد من  الفعلي،الربط بين األداء المخطط مع األداء 
 واتخاذ القرارات الالزمة لمعالجتها وتصحيحها. عنها،المسؤول 

 :المسؤوليةمزايا محاسبة 

مزايا أكثر تتعلق بالالمركزية حيث  تظهرت االعملي ديعقزداد توت ةالمؤسسكبر حجم ي عندما
 األداء،في مجال تقييم  المسؤوليةيتطلب تطبيق الالمركزية في المنشأة استخدام نظام محاسبة 

 :(م0221)ظاهر،  وتتضمن مزايا الالمركزية ما يلي
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في مركز الظروف التي تحيط بالمدير  تغير ت كلما: سرعة االستجابة للتغيرات التي تحدث .1
كان اتخاذ القرار  كما لو سريعة صورةب للتغيرات من السهولة أن يستجيبفإنه  المسؤولية

في  يحدث تأخيرالمركزية  اتباع نظام في حالة ألنه ،العليا  اتاإلدار  ضمن اختصاصات
 وصول التي تحتاج المزيد من الوقت من بداية و اإلدارة العليا  ات مناتخاذ القرار عملية 

لمدير وتوجيهها إلى ا التعليمات  اصدار بعد ذلكالتي حصلت و  االنحرافاتالمعلومات عن 
بطئ  يؤدي إلى وفي ذلك كله التغيرات،عليه القيام به نتيجة هذه  يتوجببما  المسؤول

 عملية االستجابة لالنحرافات وتأخيرها.

من أجل التفرغ دارة العليا لإلوقت العلى  الحفاظأن يتم  فضل: ياالستغالل األمثل للوقت .0
فعند اتخاذ القرارات من المدير المسؤول  ،ذات األهمية الكبيرةالتخاذ القرارات االستراتيجية 

رات العليا التخاذ القرارات في مركز المسؤولية فإن ذلك يعمل على توفير الوقت لصالح اإلدا
 االستراتيجية.

ة للمدراء طاقة محدد : مما ال شك أحجام أصغر يسهل التعامل معهاإلى  كالتالمش تقليص .1
استخدام الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة التي تعمل  رغم شكالتلمل ألجل الوصول إلى حل

التوصيات  تنفيذتحليل المعلومات و  بسهولة ويسر وعن عن طريق اتخاذ القرارات
الوصول إلى  يتمال حيث  ذات تعقيد بدرجة كبيرة  توتعد بعض المشاكال ،واالستنتاجات

أقل إلى  الصعبةالمعقدة و  تعن طريق تقسيم المشاكال االعلي اتاإلدار  بواسطةإال  حلول لها
 وذلك ألن نظام  ،خرى األالمستويات اإلدارية  بواسطة التعامل معها يسهل بحيث تعقيداً 

سهل حلها عن طريق ي حتى صغيرهاوت خفض درجة تعقيد المشكالتعلى  يعملالالمركزية 
 الفرعية.مراكز المسؤولية في الوحدات 

في للمدراء على اتاحة الفرصة  الالمركزية تعمل: التدريب المستمر لمدراء الدوائر المحلية .4
قييم  دارة العليا  تيمكن لإلل و اعمقع األااتخاذ القرارات في مو  علىالتدريب المؤسسة على 

التي تم الوصول إليها  بناًء على  نتائجال تتبع مدراء مراكز المسؤولية وذلك عن طريق
لعميات اتخاذ باإلضافة  ،تقدم المدراء في هذا المجالالحكم على وبذلك يسهل قراراتهم 

سيعطيهم هذا  المدراء المحليين عن طريق  القرارات المتعلقة باألمور السهلة والبسيطة
مدير مركز كما يجعل هذا العمل  ،المعقدةالقرارات  اتخاذ خبرات تساعدهم في عملية

وذلك للوصول للنتائج ذه بنفسه ااتخقد تم  لتنفيذ قرار واقتناع المسؤولية أن يكون أكثر تحفيز
 من قبل اإلدارة العليا. قد تم اتخاذه  القرار أن يكون  على عكس ،المخططة
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كما تلجأ الكثير من الشركات في الوقت الحالي إلى االستفادة من مزايا الالمركزية حيث 
تقوم اإلدارة العليا بتفويض السلطة إلى رؤساء الوحدات اإلدارية حتى يتمكنوا من تنفيذ المهام 

مط ومما يزيد من ضرورة استخدام الالمركزية أن جيل اإلداريين الحالي ال يقبل الن لهم،الموكلة 
التسلطي الذي يقوم على افتراض أن اإلدارة العليا هي والوحيدة الملهمة والقادرة على اتخاذ 

وباإلضافة إلى ذلك هناك عدة مزايا لطريقة الالمركزية أهمها اآلتي  الرشيدة،القرارات اإلدارية 
 :(م0225)الرجبي، 

لفنية وتوجيهه إلى التخطيط توفير وقت اإلدارة العليا الذي يصرف على القرارات التشغيلية وا .1
 االستراتيجي وتصريف األمور الهامة في المنشأة.

االستفادة من خبرات اإلدارة التنفيذية ألنها ملتصقة مع الواقع العملي وهذا يزيد من قيمة  .0
أما في حالة اتباع الالمركزية فإن هذه المعلومات تبقى بعيدة  لها،وكمية المعلومات المتوفرة 

 دارة العليا.عن متناول اإل

توزيع عبء اتخاذ القرارات اإلدارية على عدة مواقع تنظيمية تعمل على سرعة اتخاذ هذه  .1
وهنا  جغرافية،ففي المنشآت الكبيرة يتم إنتاج عدة منتجات وخدمة عدة مناطق  القرارات،

 بدون التفاعل السريع مع المشاكل اليومية التي تواجهها الفروع سيتم فقد الكثير من فرص
 العمل المتوفرة.

تحفيز األفراد في اإلدارات الوسطى والدنيا لتحقيق أهداف المنشأة ألن الشخص الذي يشارك  .4
 في وضع األهداف ومتابعتها تزداد قناعته بعمله ويتفانى في تحقيق أهداف منشأته.

عند تدريب الموظفين الرئيسين مما يسّهل عملية شغل المناصب اإلدارية العليا في المنشأة  .7
 الحاجة.

نشأة محاسبة المسؤولية ومفهومها وتم  للدراسة ثانيتناول المبحث األول من الفصل ال
، وأهميتها في آتعرض عدة تعريفات لنظام محاسبة المسؤولية، ومن ثم بيان أهميتها للمنش

مالية وغير ال وتم عرض المقاييس الماليةكما  عملية الرقابة على األداء وفي عملية تقييم األداء،
تم ذكر أهداف محاسبة المسؤولية، وبيان العديد و ، في المنشآت ، وأنواع مراكز المسؤوليةلألداء

لمحاسبة المسؤولية، وسيتم تناول مقومات ومبادئ وفروض محاسبة  من الخصائص والمزايا
 المسؤولية في المبحث الثاني من اإلطار النظري.
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 المبحث الثاني
 المسؤوليةمحاسبة ومبادئ وفروض مقومات 

 :مقدمة

 وأهميتها، المسؤوليةتناول الباحث في المبحث األول من هذا الفصل مفهوم محاسبة  
وبيان أهميتها خاصة في ظل الحاجة إلى اتباع  ،المسؤوليةوتطرق لنشأة نظام محاسبة 

 الالمركزية وتفويض السلطات وتقسيم المنظمة إلى وحدات أصغر ومراكز مسؤولية متعددة.

في الجامعة اإلسالمية بغزة يجب دراسة مقومات  المسؤوليةتطبيق نظام محاسبة  ألجلو  
واألهداف التي  المسؤوليةوالتأكد من وجودها لضمان تحقيق نظام محاسبة  المسؤوليةمحاسبة 

وجود هيكل تنظمي معد وفقًا  المسؤوليةحيث تشمل مقومات نظام محاسبة  ،وضعت من أجلها
وتحديد المسؤوليات في كل  ،اعد في تقسيم المنظمة إلى وحدات إدارية أصغرلألسس العلمية يس

ووضع موازنة تخطيطية  ،وحدة من الوحدات اإلدارية وتفويض الصالحيات لكل مركز مسؤولية
وتصميم نظام فعال  ،ووجود نظام محاسبي كفوء في المنظمة ،المسؤوليةلكل مركز من مراكز 

 .للتقارير اإلدارية والرقابية

باإلضافة  المسؤوليةوسوف يتم دراسة في هذا المبحث المبادئ التي تقوم عليها محاسبة 
التي تم ذكرها في الفقرة  المسؤوليةوأيضا مقومات نظام محاسبة  المسؤوليةإلى فروض محاسبة 

 السابقة.

 :المسؤوليةمحاسبة  مبادئ

 :(م0217)سمارة،  تيعلى عدة مبادئ وهي كاآل المسؤوليةيعتمد نظام محاسبة  

 المسؤوليةوحدات اإلشراف و  .1

ويتم ذلك عن طريق تقسيم المنشأة إلى وحدات أصغر عبارة عن مراكز مسؤولية حيث 
حيث يتم تحميل المركز المحدد بالتكلفة  المسؤوليةتكون المهمة الموكلة لها اإلشراف و 

 واحتساب اإليراد لنفس المركز.

 المسؤوليةتقييم األداء في كل مركز من مراكز  .0

حيث يتم مقارنة األداء الفعلي مع األداء المخطط وذلك عن طريق تقييم األداء الفعلي في 
ومقارنته مع األداء المخطط الذي تم استنتاجه عن طريق  المسؤوليةكل مركز من مراكز 
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وضع الخطط المستقبلية مع األخذ باالعتبار األهمية النسبية لكل عنصر من عناصر 
وبالتالي يتم التعرف على  ،المسؤوليةيرادات في كل مركز من مراكز التكاليف واإل

 االنحرافات عن األداء المخطط واتخاذ االجراءات التصحيحية وفي الوقت المناسب.

 وتقوم عملية تقييم األداء على ثالث خطوات وهي:

لألنشطة اجراء المقارنات بين األهداف المصممة والخطط وبين نتائج األعمال الفعلية  (1
حيث يتم تجميعها وتحليلها والمقارنة على هذا األساس والتأكد من مدى تحقق الخطط 

 واألهداف.
عملية توضيح وتفسير االنحرافات واالختالفات بين الخطط الفعلية مقارنة باألعمال  (0

وهذا من شأنه أن يفسر العالقة المسببة لهذه الفروقات وبيان مصادر  المخططة،
 حدوثها.

التي تسببت في حدوث االنحرافات واالختالفات بين األعمال  المسؤوليةمراكز تحديد  (1
 الفعلية واألهداف المخططة.

 

 فصل عناصر التكاليف .1

يتم ذلك عن طريق فصل التكاليف التي يمكن تتبعها ومالحظتها في كل مستوى إداري عن 
ويمكن تعريف التكاليف التي يمكن تتبعها:  مراقبتها،التكاليف التي ال يمكن التحكم بها أو 

أنها تلك العناصر التي يمكن تغيرها بصورة فعالة من أحد الموظفين في نطاق إداري معين 
حيث يكون المدير مسؤول فقط  التكاليف،بحيث يكون له تأثير واضح وكبير على مقدار 

ز على التكاليف التي ال عن التكاليف التي يمكن التحكم بها ومع ذلك تشمل تقارير المراك
رقابة مستوى إداري أعلى وبالتالي تكون من ضمن  يمكن التحكم بها إال أنها تكون تحت 

 مسؤولياته.

 مبدأ اإلدارة باالستثناء .4

حيث أنها ذات أهمية من ناحية  واالنحرافات،يقوم هذا المبدأ على أساس ابراز الفروقات 
وتعد عملية قياس وتحديد  المنشأة،ختلفة في القيمة أو مدى تأثيرها على النشاطات الم

عتبر هذا المبدأ تطبيقًا لمبدأ التكلفة والمنفعة حيث يو  القرار،الفروقات هي األساس في اتخاذ 
  تقوم اإلدارة بشكل دوري فحص سبب االنحراف وهل هو جوهري أو مهم.
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 :المسؤوليةمحاسبة  فروض

حيث تجتمع هذه  رئيسية،يقوم على عدة فروض وأركان  المسؤوليةإن نظام محاسبة  
)كحالة وحنان، وهي كالتالي  المسؤوليةالفروض معًا لتكون األساس في بناء نظام محاسبة 

 .(م0222

 أن يكون في المنشأة أساس موضوعي لعملية تقييم األداء وهو التكلفة المعيارية. .1
 وجود شخص مسؤول عن عملية تقييم األداء. .0
 أنواع التكاليف وكمياتها التي تخضع لرقابة الشخص المسؤول.تحديد  .1
رفع التقارير إلى اإلدارة العليا حيث تشمل االختالفات بين التكلفة المعيارية والتكلفة  .4

 الفعلية.
 االستفادة من التقارير المرفوعة واستخدامها في عملية تقييم األداء. .7

 وهي فيما يلي: المسؤولية ( عدة أركان لنظام محاسبةم0221كما ذكر ميدة )

الذي  المسؤوليةإن كل مدير يجب أن يتحمل مسؤولية األنشطة التي تتم داخل مركز  .1
 يديره.

 لتحقيق األهداف المرجوة والمخططة. المسؤوليةالسعي باجتهاد من قبل مدير مركز  .0
 وضع أهداف ممكنة يتم تحقيقها في حال وجود أداء فاعل وذو كفاءة مناسبة. .1
 المناسب إلرسال واستقبال تقارير األداء للمدراء.التوقيت  .4
الذي يساهم في تقدم المنشأة وازدهارها هو دور واضح  المسؤوليةأن يكون دور محاسبة  .7

 وسهل الفهم.

 :المسؤوليةمحاسبة  مقومات نظام

يعتمد النظام المحاسبي على عدة مقومات أساسية تتكون من مجموعة من األسس  
واإلجراءات واألدوات التي تعتبر بمثابة القاعدة التي يتركز عليها النظام المحاسبي في التطبيق 

ورغم أن كل نظام محاسبي له معايير خاصة لتطبيقه عمليًا حسب طبيعة المنشأة  العملي،
يعتمد باألساس على مجموعة  المسؤوليةإال أن أي نظام لمحاسبة  إدارتها، ومجال عملها وفلسفة

 .(م0210)يوسف، من المقومات األساسية التي تكون كقواعد رئيسية مشتركة 
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 :المسؤوليةوفيما يلي أهم المقومات لنظام محاسبة 

 أوال: الهيكل التنظيمي للمنشأة

يعتبر الهدف األساسي للتنظيم اإلداري في المنشأة هو تقسيمها إلى عدة أقسام مختلفة 
وبأنشطة فرعية متباينة حيث يتم توزيع العاملين على هذه األنشطة حسب التخصص 
والخبرة والمهارة وذلك الستحالة ممارسة بعض األنشطة بصورة جماعية أو ضمن مجموعة 

قسيم النشاط األساسي في الشركة إلى عدة أنشطة فرعية يتم ذلك عن طريق ت واحدة،عمل 
ويجدر اإلشارة إلى أنه قد تختلف أسس تقسيم النشاط في  أصغر،ومن ثم إلى وحدات 

 .(م0225)الرزي، المنشأة وذلك حسب نوع النشاط الذي تقوم به المنشأة 

حيث تكون هذه  فيها،ويتم تقسيم المنشأة إلى عدة وحدات إدارية وذلك حسب طبيعة النشاط 
ويعتبر هذا التقسيم الهيكل  مختلفين،الوحدات المختلفة من مسؤولية أشخاص إداريين 

وبناًء عليه فإنه يتم تقسيم اإلدارة العليا إلى مراكز مسؤولية متعددة  المنشأة،التنظيمي لكل 
منشأة عبارة وفي نهاية المطاف تكون ال فيها،الموجودة  المسؤوليةتشمل اإلدارة الدنيا بمراكز 

 & Anthony)عن مركز مسؤولية شامل لجميع المراكز واألقسام الموجودة فيها 
Govindarajan, 1998). 

ويعد الهيكل التنظيمي للمنشأة بمثابة القاعدة الرئيسية التي يبنى عليها نظام دقيق للمساءلة 
في المنشأة بموازنة تخطيطية ونظام للتقارير يتوافق مع  المسؤوليةيساعد في ربط مراكز 

 .(م0221)وادي، تسلسل الهيكل التنظيمي في المنشأة 

 المسؤوليةثانيًا: الموازنات التخطيطية وربطها مع مراكز 

تعرف الموازنة التخطيطية بأنها أسلوب وضع التقديرات القيمية والكمية لبرامج وأنشطة 
وهي عبارة عن تعبير كمي ونقدي للخطة الشاملة والمنسقة لعمليات  ة،مستقبليالمشروع لفترة 

وتستخدم الموازنة التخطيطية في عملية تخطيط ورقابة أعمال  معينة،المشروع خالل مدة 
المشروع حيث تعتبر ركن رئيسي في المحاسبة اإلدارية وبدأ استخدامها مع بداية التخطيط 

 .(م0222)الرماحي، ادات والنفقات في أعمال المشاريع التي توضع لإلير 

تتعدد أهداف الموازنة حيث تعتبر أداة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات كما لها أهداف 
 .(م0221)المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، اقتصادية واجتماعية أخرى كالتالي 
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التخطيط: إن عملية التخطيط التي تقوم بها المستويات اإلدارية المختلفة في   -1
حيث يتم دراسة المشكالت التي يتوقع  المستقبلية،المنشأة تقلل من حجم االنحرافات 

 حدوثها وابتكار الحلول لحلها.
تقسيم المهام على المراكز واألقسام المختلفة في المنشأة: وذلك عن طريق توزيع   -0

هام واألعمال على األقسام المختلفة في المنشأة حيث يتم التنسيق فيما بينهم الم
 والعمل باتجاه تحقيق األهداف المنشودة للوحدة االقتصادية الواحدة.

ينتج عنه العديد من المميزات  المسؤوليةإن إعداد الموازنات التخطيطية على مستوى مراكز 
 :(م0224، ش)هيتجر وماتولت منها

 .هدافوذلك عن طريق التخطيط المستمر لأل للموارد،االستغالل األمثل  (1
مما ينتج عنه انجاز المهام  ،المسؤوليةنشطة من قبل مسؤولين مراكز زيادة األ (0

 بكفاءة وفاعلية.
المختلفة عن طريق  المسؤوليةتحقيق أهداف موحدة وتجنب تعارضها بين مراكز  (1

تبادل المعلومات واآلراء وتقريب وجهات النظر بين المسؤولين في المراكز 
 المختلفة.

ذات الكفاءة األعلى وذلك عن طريق مقارنة األداء الفعلي  المسؤوليةتحديد مراكز  (4
حيث يتم االهتمام بشكل أكبر بهذه المراكز وتخصيص موارد إضافية  بالمخطط،

 مسؤولية ذات استغالل أمثل لموارد المنشأة.ألنها تعد مراكز 

يعتبر استخدام الموازنات التخطيطية التي تم اعدادها لكل مركز مسؤولية معيارًا للحكم 
على نتيجة األداء الفعلي ومن ثم تحديد االنحرافات التي تنتج عن االختالف بين األداء 

 .(م0211، وآخرون  )الغرايبةالمخطط واألداء الفعلي 

 (م0225)النجار،  آلتياستنتج النجار مجموعة من خصائص الموازنة وهي كاوقد 

كونها تعبر عن تقديرات كمية  مالية،تقوم الموازنة بترجمة أهداف المنشأة إلى قيم  .1
 وقيمية ألنشطة وبرامج المنشأة.

 تتعلق بفترة مستقبلية. وكاملة،تعد الموازنة بمثابة خطة شاملة  .0
وفي التوقيت  المناسبة،ة اإلدارة في اتخاذ الخطوات التصحيحية تساعد الموازنة التقديري .1

 المناسب.
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وذلك عن طريق ترجمة  والرقابة،تعتبر الموازنة أداة فعالة في عملية التخطيط والتنسيق  .4
حيث يتم التنسيق بينها  ،وكمية في عدة موازنات فرعية مالية،خطط المنشأة إلى بيانات 

من خالل  ،ثم الرقابة على تنفيذ هذه الخطط ،وتكوين موازنة واحدة تشمل كافة المنشأة
وذلك الكتشاف  ،تخطيطها ضمن الموازنة تم المقارنة بين النتائج الفعلية والتقديرات التي

وم بتصحيح يتم اتخاذ كافة االجراءات التي من شأنها أن تق حتى ،االنحرافات فيما بينها
 هذه االنحرافات في الوقت المناسب.

 ثالثًا: توافر نظام محاسبي كفوء 

في المنشأة يتطلب وجود نظام محاسبي مالي وتكاليفي  المسؤوليةإن تطبيق محاسبة 
وإداري وأن يكون نظام مالئم وفعال يساعد في قياس نتيجة األداء الفعلي لجميع 

 .(م0221)ميدة، ستوى كل مركز مسؤولية األنشطة الموجودة في المنشأة وعلى م
ويمكن تعريف النظام المحاسبي بأنه مجموعة من الوثائق والسجالت والتقارير 

 والتعليمات المستخدمة إلتمام الدورة المحاسبية أو لتحقيق هدف المحاسبة.
 :(م0225)حماد، يعتمد النظام المحاسبي على ثالثة عناصر رئيسية وهي كالتالي 

والمستندات المالية: وهي مدخالت النظام المحاسبي وتتمثل في الوثائق  .1
أو  ،وغيرها ،المستندات األصلية من فواتير إيصاالت قبض أو صرف

جراء  المستندات مستندات فرعية ناتجة عن المستند األصلي أو ترجمة
 متطلبات معايير المحاسبة.

 ،وسجل األستاذ السجالت المالية: حيث تنقسم إلى قسمين وهما سجل اليومية .0
 ويعبر عنها بالعملية المحاسبية أو عملية المعالجة والتشغيل.

التقارير المالية: تمثل الحلقة األخيرة في سلسة النظام المحاسبي أو الدورة  .1
المحاسبية حيث تعتبر مخرجات النظام المحاسبي ومن أمثلتها: قائمة المركز 

 المالي وقائمة الدخل.
وتحديد قيمتها بعد حدوثها ال يضمن أن ال تتكرر هذه إن اكتشاف االنحرافات 

لكن يمكن أن يتم اتخاذ خطوات مسبقة حتي تمنع حدوث هذه االنحرافات  ،االنحرافات مرة أخرى 
وتتمثل هذه الخطوات بأن يتم  ،مرة أخرى في المستقبل أو تقليل احتمالية حدوث هذه االنحرافات

 ،بزيادة الوعي لدى العاملين بوجود تكاليف ال يمكن تجاوزهاااللتزام بتحقيق أرقام الموازنة وذلك 
بمراقبة االنحرافات ومعرفة وتقوم اإلدارة  ،وهذا من شأنه تدعيم المنشأة في طريق تحقيق أهدافها

وتعمل على تدريب وتشجيع  ،األسباب التي أدت إلى حصولها ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها
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وتحرى  ،يصبح أكثر انتاجية وكفاءة وأن تضع نظام حوافز لهمالكادر الموجود في المنشأة حتى 
ها بعين االعتبارذالدقة في تقدير أرقام الموازنة ودراسة كافة التقديرات المتوقعة حيث يتم أخ

 ,Charles and George)ويتم تعديل الموازنة حسب النتائج السابقة   ،عند اعداد الموازنة 
2005). 

 للتقارير اْلداريةرابعًا: وجود نظام فعال 

حيث ال  ،المسؤوليةتعد تقارير األداء أو التقارير الرقابية من أهم مقومات نظام محاسبة  
إنما  ،فتحديد وتحليل الفروق ليس هدفًا في حد ذاته ،يستطيع النظام أن يحقق أهدافه إال بها

فبعد  ،أو هدفها هو وسيلة يتم من خاللها رفع الكفاية االقتصادية للمنشأة مهما كان نوعها
ثم يتم  ،أن يتم تحديد الفروق فإن الخطوة التي تليها أن يتم تحديد أسبابها والمسؤول عنها

ات تفيد في عملية عمل التقرير المناسب ورفعه للمستويات اإلدارية حيث يتضمن معلوم
الهدف من التقارير الرقابية هو توفير  فإنوبذلك  ،التصحيحية الالزمة اتخاذ القرارات

وتجاوز  ،األساس في عملية اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة األمور إلى مكانها الطبيعي
في عملية الرقابة  المسؤوليةوهنا يظهر دور محاسبة  ،كافة الفروق واالنحرافات الموجودة

لمختلفة حيث تتضمن على األداء في صورة تقارير يتم رفعها للمستويات اإلدارية ا
وتختلف تقارير األداء من حيث المحتوى وما يشمل من بنود  ،المعلومات الرقابية المناسبة

حيث سيعمل على تقويم  ،وتفصيالت باختالف المستوى اإلداري الذي سيتم تقديم التقرير له
 .(م0210)يوسف،  المسؤوليةاألداء في مركز 

لمنظمات أدى إلى وجود فجوة بين المستويات ن التوسع الكبير في حجم المنشآت واإ 
وهذا من شأنه يتطلب الربط بين مجال التنفيذ  ،اإلدارية والتطبيق الفعلي في مجال العمل

حيث  ،الفعلي والمستويات اإلدارية حتى تكون على دراية بحقيقة النشاط وطبيعة األداء
ظهرت الحاجة إلى استخدام التقارير كي تكون وسيلة رقابية على األعمال الفعلية في 

وبذلك تتمكن من قياس األداء وتحديد أوجه القصور واالنحرافات وبالتالي المساءلة  ،المنشأة
 ،حيث يتم اتخاذ قرارات تصحيحية وفي الوقت المناسب ،المحاسبية لكل شخص مسؤول

نظام للتقارير الرقابية بأنه يساعد اإلدارة على أداء وظائفها على أكمل ومن مميزات وجود 
)الجدبة، وجه وذلك بطريقة فعالة باإلضافة إلى مساعدتها في عملية التخطيط للمستقبل 

 .(م0225
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عن األنشطة التي تحدث داخل  المسؤوليةويتم محاسبة كل مدير مركز من مراكز  
حيث يشترك  ،ه األنشطة تحت نطاق حكمه ورقابتهالمركز الخاص فيه والتي تكون هذ

في وضع الموازنات الخاصة بمراكزهم ويتحملوا كافة  المسؤوليةمديرين جميع مراكز 
ويتم ذلك عن طريق إعداد التقارير  ،عن أي انحرافات تظهر بهذا الخصوص المسؤولية

ويجب أن يتم تقييم التي تقيس وتحلل أسباب انحرافات األداء الفعلي عن األداء المخطط. 
وتوصيل التقارير الرقابية عن طريق التغذية العكسية للمعلومات  ،أداء كل مركز مسؤولية

، وآخرون  )الغرايبةإلى كل مدير مركز مسؤولية في الوقت المناسب وبدون تأخير 
 .(م0211

أسباب وتعتبر التقارير الرقابية من الوسائل الرقابية المهمة إذا ما تم التعرف على  
وت ستخدم التقارير إلبالغ المسؤولين بها  ،انحرافات األداء الفعلي عن المعايير المحددة مقدماً 
ويعرف التقرير بشكل عام على أنه  ،ومتابعتها والقيام باإلجراءات التصحيحية المناسبة

بطريقة متسلسلة مع  ع معين أو مشكلة ما عرضًا تحليلياً "عرض للحقائق الخاصة بموضو 
)زيدان، االقتراحات التي تتماشى مع النتائج التي تم التوصل إليها بالدراسة والتحليل"  ذكر

 .(م0212

 خامسًا: وجود نظام حوافز فعال

يعد نظام الحوافز من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحسن األداء ورفع الكفاءة اإلنتاجية  
ام باألعمال الموكلة لهم على نحو حيث يتم تحفيز العاملين وتوجيههم وبالتالي القي ،للمنشأة
ويستمد نظام الحوافز أهميته من مدى االهتمام بالموارد البشرية التي تعتبر أحد  ،أفضل

عناصر اإلنتاج والتي تعمل على تحقيق أهداف المنشأة في حال تم استخدامها بكفاءة 
وع ّرفت الحوافز بأنها عبارة عن مجموعة من العوامل والمؤثرات الخارجية التي  ،وفعالية

وتدفعه ألداء مسؤولياته بأفضل صورة وذلك من خالل اشباع حاجاته ورغباته  ،تنشط الفرد
 .(م0221)الهيتي، المادية منها والمعنوية 

نتائجها عن طريق تحديد  يجب تدعيمفإنه  ،ولكي تكون تقارير األداء فعالة في المنشأة 
وتحديد االيجابيات واألشخاص  ،أسباب االنحرافات السلبية وذلك لمنع تكرارها في المستقبل

حتى يتم مكافأتهم حيث يعتبر هذا تشجيعًا لهم ولكافة الموظفين  ،المسؤولين عن القيام بها
داء وذلك في مرحلة في المنشأة لتحسين أدائهم بشكل دائم. وال بد من ربط نظام الحوافز باأل

 .(م0211، وآخرون  )الغرايبةالتخطيط وإعداد الموازنات 
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وتحدد المنشأة االقتصادية أنواع الحوافز التي ستعتمد عليها في تكوين نظام حوافز فعال     
)ميدة، حيث يتم تصنيف الحوافز في المنشأة إلى عدة مجموعات وهي كاآلتي  ،ومتكامل
 :(م0221

 حوافز مادية ومعنوية  .1
 حوافز جماعية وفردية .0
 حوافز مباشرة وغير مباشرة .1
 حوافز إيجابية وسلبية  .4

حيث تعمل على دفع الموظفين نحو  ،تعمل الحوافز إيجابية كانت أم سلبية وفق نظام محدد
وذلك وفق األداء المتوقع سابقًا حول كيفية تنفيذ الموظفين للمهام  ،تحسين أدائهم الوظيفي

فهل من األفضل استخدام الحوافز اإليجابية  ،وعندما يكون هناك ضعف في األداء ،وكلة لهمالم
أم ترهيبه من خالل استخدام حوافز سلبية كأداة  ،سواء مادية أو معنوية لتعزيز سلوك الموظف

لتقويم سلوك الموظف وإجباره على تحسين أداؤه. ومما ال شك فيه أن الحوافز اإليجابية أفضل 
لحوافز السلبية وذلك بسبب أثرها القوي على الفرد حيث تعمل على تحقيق مستوى األداء من ا

غير  ،وتتميز الحوافز اإليجابية أنها تعطي الموظف دفعة معنوية نحو األداء األفضل ،المطلوب
أن الحوافز السلبية تؤدي غالبًا إلى ردود أفعال انتقامية من الموظفين مثل سلوك غير مرغوب 

وعدم  ،الالمباالة وعدم االهتمام بالعمل وضعف روح المبادرة ،تخفيض جودة ونوعية المنتج ،فيه
وانعدام األمانة في العمل. لذلك على المدير أو المسؤول أن يكون حكيمًا في  ،المسؤوليةتحمل 

استخدام الحوافز اإليجابية أو السلبية وذلك لتحقيق األداء األفضل وتجنب األضرار غير 
 .(م0225)العكش، المرغوبة 

إن نظام الحوافز الفّعال يعمل على إشباع الحاجات المادية والمعنوية للعاملين في  
فعندما يشعر الفرد بأن اشباع حاجاته المادية  ،كذلك يساعد المنشأة في تحقيق أهدافها ،المنشأة

فإنه سيعمل بكل طاقته في  ،والمعنوية يرتبط بصورة مباشرة بتحقيق األهداف المخططة للمنشأة
سبيل تحقيق هذه األهداف وسيتعاون مع باقي الزمالء في المنشأة والعمل في بيئة إيجابية 
بكفاءة وفعالية من أجل رفع الكفاءة اإلنتاجية في المنشأة وتنميتها والتي سوف تعود بالفائدة 
على المنشأة ككل وبالتالي االمتيازات التي سوف ينالها بشكل خاص في حال تحقيق أهداف 

 .(م0210)يوسف، المنشأة سواء كانت  هذه االمتيازات مادية أو معنوية 
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 لثالثالمبحث ا
 اْلسَلمية بغزة ونظامها المحاسبيالجامعة 

 :مقدمة

 ،تعد الجامعة اإلسالمية بعزة بأنها مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات التعليم العالي 
معهد التطورًا عن  (م1251) سنةونشأت الجامعة  ،تعمل بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي

هي الوحيدة التي تخدم التعليم الجامعي  م(1221) سنةوبقت الجامعة حتى  ،الديني يفلسطينال
ورابطة  ،وتعتبر الجامعة اإلسالمية عضو في: اتحاد الجامعات العربية ،في قطاع غزة

 ،ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط ،واتحاد الجامعات اإلسالمية ،الجامعات اإلسالمية
 الجامعات العربية واألجنبية.وتربطها عالقات تعاون بالكثير من  ،واالتحاد الدولي للجامعات

وكلية  ،كلية الشريعة كاآلتي: هيو بدأت الجامعة اإلسالمية مسيرتها بثالث كليات  
م تسع كليات هي كلية التربية 0224وكلية اللغة العربية ثم أصبحت بحلول عام  ،أصول الدين

ثم  ،ا المعلوماتوكلية التجارة وكلية العلوم وكلية التمريض وكلية الهندسة وكلية تكنولوجي
وبذلك تكون قد  ،م0210وأخيرًا كلية العلوم الصحية عام  ،م0225افتتحت كلية الطب عام 

 كلية. 11إلى وصلت عدد كليات الجامعة اإلسالمية 

وتطورت الجامعة اإلسالمية على عدة أصعدة حيث تطورت الهيئة اإلدارية واألكاديمية  
باإلضافة إلى تطور مرافقها  ،يها والخريجين منها أيضاً وكذلك أعداد الطلبة الملتحقين ف ،فيها

 وخدماتها في مجالي البحث العلمي والتنمية المجتمعية.

 الجو المناسب لطلبتها من الناحية األكاديمية واإلسالميةر يتوفتعمل الجامعة على  
توفر و  ،حياتهوظروف الشعب الفلسطيني  لتقاليد بالقيم اإلسالمية ومالئماً  يلتزم طالبها بحيث

الجانب  كما وتركز الجامعة على  ،السمو بالعملية التعليمية الجامعة جميع إمكانياتها من أجل
وسائل التكنولوجيا  واستخدام وتعمل الجامعة على مواكبة التطور ،والجانب النظري التطبيقي 

 م(.6102، على اْلنترنت)موقع الجامعة اْلسَلمية بغزة  لعملية التعليميةتقديم الخدمات لفي  حديثةال

 المجالس والهيئات التأسيسية:

عدد من المجالس والهيئات التأسيسية واإلدارية التي  من بغزة لجامعة اإلسالمية تتكون ا 
)موقع الجامعة  المسيرة التعليمية بحيث تدير وترعى شئون الجامعة منها عمل على دعم ت

 :(م6102، اْلسَلمية بغزة على اْلنترنت
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يعد مجلس األمناء مسؤول عن اعتماد مشاريع األنظمة واللوائح  األمناء:مجلس  .0
وإقرار ترسيه  ،وإقرار افتتاح الكليات واألقسام ،زنة والحسابات الختامية والتقاريروالموا

 المناقصات الخاصة بالمباني والمشتريات حسب النظام.

ومن أهم  ،يتكون مجلس الجامعة من رئيس الجامعة ونوابه والعمداء مجلس الجامعة: .6
وإقرار  ،صالحياته تنفيذ السياسة العامة للجامعة والتنسيق بين الكليات والمراكز العلمية

وإقرار الخطط الدراسية  ،سياسة قبول الطالب وتحديد أعدادهم في كل كلية أو برنامج
واقتراح إنشاء أو دمج الكليات أو األقسام أو  ،ومتطلبات الدرجات العلمية المختلفة

كما يقوم المجلس بمناقشة الموازنة السنوية للجامعة وتقييم األداء  ،البرامج أو المراكز
 بشكل دوري مما يضمن تطويرها.

 :الجامعة غايات

 .الجودة لمعايير وفقاً  الجامعة في التعليمية البرامج مستوى  رفع .4

 .المستدامة التنمية تحقيق اتجاه في واستثماره ودعمه العلمي بالبحث االرتقاء .2

 .المجتمع وتنمية خدمة في الجامعة دور تعزيز .3

 .وتقنياً  إدارياً  المؤسسي األداء كفاءة ورفع ضبط .1

 .والعاملين للطلبة المقدمة الخدمات ومستوى  الجامعة ببيئة االرتقاء .5

)موقع الجامعة اْلسَلمية بغزة على  .والدولية واإلقليمية المحلية المؤسسات مع الشراكة تدعيم .6
 (.م6102، اْلنترنت

 مرافق الجامعة:

تضم الجامعة عددًا كبيرًا من المختبرات العلمية تتوفر فيها أفضل األجهزة العلمية  
وتحرص الجامعة على  ،الالزمة للدراسة العلمية وإجراء التجارب إلى جانب الدراسة النظرية

وتهتم  ،وتعنى باستخدام وسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية ،تحديث مختبراتها بشكل مستمر
وتوفر الجامعة عددًا كبيرًا من مختبرات الحاسوب  ،اهتمامًا خاصًا بتوسيع استخدام الحاسوب

كما تقدم الجامعة لطلبتها خدمة اإلنترنت لتمكينهم من  ،لخدمة العملية التعليمية والبحث العلمي
كما تقدم  ،ومراكز األبحاث والحصول على المعلومات من مختلف المصادراالتصال بالمكتبات 
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 ،المكتبة خدماتها للطبلة والباحثين حيث يتوفر بالجامعة عدد كبير من المواد العلمية المختلفة
 :(م6102، )موقع الجامعة اْلسَلمية بغزة على اْلنترنت وأهم المرافق التي تشملها الجامعة

 المجهزة العلمية المختبرات من عدداً  الجامعة تضم: والخدمات التقنيةالجامعية  المختبرات .4
 تحديثها باستمرار، كما وتهتم على وتحرص العملية التجارب إلجراء الالزمة باألدوات
 . إلكترونياً  معامالتها إنجاز ويتم التكنولوجيات، استخدام بتوسيع الجامعة

 والدوريات والمراجع الكتب من اآلالف عشرات المركزية بالمكتبة يتوفر: المركزية المكتبة .2
 في البحث وتتيح خدماتها في التكنولوجيا وتستخدم اإللكترونية، المعلومات ومصادر
 . ويسر سهولة بكل مصادرها أو للمعلومات للوصول اإلنترنت عبر مقتنياتها

 عليها يقوم مجهزةعيادة  خالل من خدماتها بالجامعة الطبية العيادة تقدم: الصحية الرعاية .3
 . الصحية الرعاية لتوفير الصحيين والعاملين األطباء من مؤهل فريق

 وإعداد مواهبهم وصقل الشبابية الطاقات اإلسالمية الجامعة ترعى: الطَلبية األنشطة .1
 . المختلفة األنشطة خالل الالزمة من بالمهارات وتزويده الجامعية للحياة الطالب

 أوقاتهم وشغل الرياضية الطلبة ميول تنمية على الجامعة تحرص: الرياضية األنشطة .5
 .رياضية برامج ووضع المفيدة باألنشطة

الجامعة على عدد من المراكز والوحدات التي تخدم الجامعة وطلبتها بشكل خاص  وتحتوي 
 أهمها: ،وتخدم المجتمع بشكل عام

 عمادة التعليم المستمر وخدمة المجتمع .4

 للمكفوفين مركز التقنيات المساعدة .2

 مركز ايوان لعمارة التراث .3

 مركز التاريخ الشفوي  .1

 مركز القرآن الكريم .5

 مركز الدراسات البيئية والريفية .6

 مركز األبحاث والمشاريع .9

 مختبر المواد والتربة .8

 وحدة البحوث والدراسات التجارية .7
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عددالخريجين

عددالمسجلين

 حاضنة األعمال والتكنولوجيا .41

 تطور أعداد الطلبة في الجامعة اْلسَلمية بغزة:
هناك تطور في أعداد الطلبة المسجلين في الجامعة اإلسالمية والخريجين، ولعل من         

أسبابه هو التطور التكنولوجي للجامعة وتسهيل الخدمات المقدمة للطلبة والجودة التعليمية 
 العالية.

 

 
 

 

 

 
 (: تطور أعداد الطلبة في الجامعة اْلسَلمية بغزة7.0شكل )

 (م2145المصدر: )عمادة القبول والتسجيل، 

 :ْلدارية بالجامعة اْلسَلمية بغزةأعضاء الهيئتين األكاديمية وا

 أعضاء الهيئة األكاديمية بالجامعة تصنيف اآلتيأعضاء الهيئة األكاديمية: يبين الجدول  .4
 .حسب الوصف الوظيفي

 (: عدد أعضاء الهيئة األكاديمية2.1جدول )
 

 الرتبة

 الجنس
 أستاذ

 أستاذ

 مشارك

 أستاذ

 مساعد
 إجمالي معيد مدرس محاضر

 943 10 11 11 101 95 59 ذكر

 93 9 11 1 10 2 1 أنثى

 م(2146 المصدر: )دائرة شئون الموظفين،
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 عدد أعضاء الهيئة اإلدارية بالجامعة. تيأعضاء الهيئة اإلدارية: يبين الجدول اآل .2
 اْلدارية(: عدد أعضاء الهيئة 2.2جدول )



 الرتبة

 الجنس
 مدير

 قائم

 بأعمال مدير
 إجمالي رئيس قسم مساعد مدير

 93 29 7 9 15 ذكر

 3 1 2 - - أنثى

 39 25 5 9 15 المجموع
 

 م(2146المصدر: )دائرة شئون الموظفين، 

عدد أعضاء الهيئة األكاديمية  آلتياألكاديميين ويشغلون مناصب إدارية: يبين الجدول ا .3
 ويشغلون مناصب إدارية:

 (: عدد أعضاء الهيئة األكاديمية ويشغلون مناصب إدارية2.2جدول )


 الرتبة

 الجنس
رئيس 
 الجامعة

نائب 
 الرئيس

مساعد نائب 
نائب  عميد الرئيس

 عميد
رئيس 
 إجمالي مدير قسم

 12 1 17 01 15 5 4 1 ذكر

 3 - 1 - 1 1 - - أنثى

 37 1 11 01 15 1 4 1 المجموع

 

 (م2146المصدر: )دائرة شئون الموظفين، 

 النظام المحاسبي في الجامعة اْلسَلمية:

 ،يتكون النظام المحاسبي في الجامعة من مئات الحسابات في الدليل المحاسبي 
ويعتمد النظام المحاسبي  ،ويستخدم الوسائل والتقنيات الحديثة في تشغيل البيانات ومعالجتها

على عدد من الحسابات المالية التي تقيس تكلفة المدخالت من الرواتب واألجور والمصاريف 
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اإلدارية واللوازم وغيرها دون قياس تكلفة مخرجات العملية التعليمية للكليات والمتمثلة بالبرامج 
الجامعة عدد من التقارير  وينتج عن النظام المحاسبي في ،العملية والتخصصات التي تمنحها

 :م(2119)عدس، المالية باإلضافة إلى الحسابات الختامية نذكر منها التقارير التالية 
 قائمة المصاريف لكل كلية على حدة: .4

على بيانات  احصائي يحتوي يتم إعداد هذا التقرير بشكل آلي بمجرد طلبه وهو تقرير  
عتمد للكلية محل التقرير للتأكد من عدم تجاوز اجمالية تستخدم للمقارنة ببند الموازنة الم

التقرير على العناصر  ويحتوي  ،الكلية لمخصصاتها عند طلب صرف نفقات اضافية
 التالية:

 اجمالي الرواتب والعالوات والمكافآت.. أ

 التعويضات والمساهمات باالدخار والتأمين الصحي.. ب

 مل والمؤتمرات.إجمالي نفقات السفر والتمثيل ولوازم الندوات وورش الع. ت

 إجمالي اللوازم والمواد مثل القرطاسية والمطبوعات ولوازم المختبرات.. ث

 حساب اْليرادات والمصروفات لكل كلية على حدة: .6

هذا التقرير على نفس عناصر التقرير السابق ويضاف إليه المصاريف  يحتوي 
فة إلى إيرادات باإلضا ،الرأسمالية كالتجهيزات بمختلف أنواعها مثل األثاث واألجهزة

الكلية سواء كانت من رسوم الطلبة خالل الفصول الدراسية أو إيرادات األنشطة األخرى 
ويستخدم هذا التقرير ألغراض إحصائية فقط للتعرف على درجة نمو  ،إن وجدت

 اإليرادات والمصروفات الخاصة بالكلية من خالل مقارنته بتقارير السنوات السابقة.
 العام:تقرير المصروفات  .3

ويتكرر دوريًا مرتين في العام  ،يتم إعداد هذا التقرير بعد نهاية كل فصل دراسي
ويحتوي على جميع بنود المصروفات بشكل إجمالي على مستوى الجامعة سواء كانت 

وي ستخدم لتحديد االنحرافات السلبية  ،تخص الكليات بشكل مباشر أو كانت بنود عامة
ى مستوى كل بند مصروف من خالل مقارنته ببند واإليجابيات بشكل إجمالي عل

 الموازنة المستحق عن الفترة المعد عنها التقرير.



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث واْلطار العملي
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 الفصل الثالث

 الدراسة واْلطار العمليمنهجية 

 :تمهيد
يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من  رئيساً  تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محوراً 

الدراسة، وعن طريقها يـتم الحصـول علـى البيانـات المطلوبـة إلجـراء التحليـل اإلحصـائي للتوصـل 
إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسـة، وبالتـالي تحقـق 

 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

الدراسـة، وكـذلك وعينـة ومجتمـع  متبـعنهج الللمـ تناول هذا الفصل وصـفاً لك وبناء على ذ
وينتهـي  ،، ومـدى صـدقها وثباتهـاوكيفية بنائها وتطويرهـاإعدادها أداة الدراسة المستخدمة وطريقة 

 اواســتخالص النتــائج، وفيمــلبيانــات الفصــل بالمعالجــات اإلحصــائية التــي اســتخدمت فــي تحليــل ا
 اءات.يلي وصف لهذه اإلجر 

 منهج الدراسة:
 الذي يحاول التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله من

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح

"المنهج الذي يسعى لوصف  بأنه التحليلي الوصفي المنهج (م0225) الحمداني ويعرف
الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف  أوالظواهر أو األحداث المعاصرة، 

وتتطلب معرفة المشاركين في  ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
  .التي نستعملها لجمع البيانات" واألوقاتندرسها  الدارسة والظواهر التي
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 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية  تمت : حيث المصادر الثانوية .4
والتــــي تتمثــــل فــــي الكتــــب والمراجــــع العربيــــة واألجنبيــــة ذات العالقــــة، والــــدوريات والمقــــاالت 
والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحـث والمطالعـة فـي 

 مواقع اإلنترنت المختلفة.

: لمعالجـــة الجوانـــب التحليليـــة لموضـــوع الدراســـة لجـــأ الباحـــث إلـــى جمـــع األوليـــة المصـــادر .2
كـــأداة رئيســـة للدراســـة، التـــي صـــممت خصيصـــاً لهـــذا  االســـتبانةالبيانـــات األوليـــة مـــن خـــالل 

 الغرض.

  الدراسة:مجتمع 
على مشكلة  ، وبناءً قيد الدراسةاهرة مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظ

في  المسؤوليةاألفراد العاملين في مراكز دافها فإن المجتمع المستهدف يتكون من الدراسة وأه
الجامعة اإلسالمية والمتمثلين في التالي: )رئيس/ نائب/ مساعد رئيس الجامعة، عميد، نائب 

 .( موظف175عميد، مدير، رئيس قسم(، والبالغ عددهم )

 عينة الدراسة: 

على مجتمع الدراسة  استبانة 421استخدام طريقة العينة عشوائية، حيث تم توزيع  تم
 %.71.49بنسبة  استبانة 443وقد تم استرداد 

 :أداة الدراسة
مدى إمكانية تطبيق محاسبة المسؤولية في مؤسسات التعليم " حول استبانةتم إعداد 
 "بغزة()دراسة حالة: الجامعة اإلسالمية العالي الفلسطينية 

 الدارسة من قسمين رئيسيين: استبانةتتكون 

الجنس، الفئة الوظيفية، )المستجيبين وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن القسم األول: 
 (.دمةالمؤهل العلمي، سنوات الخ
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 مجاالت: 5فقرة، موزع على  17، ويتكون من مجاالت الدراسةوهو عبارة عن  القسم الثاني:

 .( فقرات41من ) ن ويتكو ، الهيكل التنظيميالمجال األول: 

 ( فقرات.7من ) ن ، ويتكو المجال الثاني: نظام الموازنات التخطيطية

 .( فقرات41من ) ن ، ويتكو المجال الثالث: النظام المحاسبي

 .( فقرات41ويتكون من )، نظام التقاريرالمجال الرابع: 

 .( فقرات41ويتكون من )، نظام الحوافزالمجال الخامس: 

لفقرات االستبيان بحيث كلما اقتربت الدرجة من  41-4وقد تم استخدام المقياس من 
 (3.1) تي رقماآلجدول دل على الموافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح، وال 41

 :يوضح ذلك

 االستبانةالمقياس المستخدم في درجات : (3.1جدول )

 االستجابة
موافق 
بدرجة 
 قليلة جدا

 
موافق 

بدرجة كبيرة 
 جدا

 12 2 1 5 5 7 4 1 0 1 الدرجة

 

 :االستبانةصدق 
(، م2141 يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي، االستبانةصدق     

كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من 
ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من 

 بطريقتين: االستبانة(. وقد تم التأكد من صدق 2114، )عبيدات وآخرون 
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 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": -4

في متخصصين في المحاسبة و  9على مجموعة من المحكمين تألفت من  االستبانةتم عرض  
(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء 2اإلحصاء وأسماء المحكمين بالملحق رقم )

ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته 
 (.4انظر الملحق رقم ) -النهائية 

 صدق المقياس: -6

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

مع المجال  االستبانةمدى اتساق كل فقرة من فقرات بأنه االتساق الداخلي  صدق يعرف
عن وذلك  ستبانةحساب االتساق الداخلي لالعملية الباحث ب حيث قامهذه الفقرة،  له تتبعالذي 
والدرجة الكلية  االستبانةحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت  طريق

 للمجال نفسه.

" والدرجة  الهيكل التنظيمي( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3.2جدول )يوضح 
  α≤ 1.15الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 بر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.وبذلك يعت

 " والدرجة الكلية للمجال الهيكل التنظيمي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (2.2جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
َلرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 660. يوجد للجامعة هيكل تنظيمي وإداري واضح.  .1

0.  
يتم تقسيم العمل بشكل واضح بين المستويات اإلدارية المختلفة في 

 الجامعة.
.789 *0.000 

1.  
يتضمن الهيكل التنظيمي للجامعة تحديدًا دقيقًا وواضحًا لمراكز 

 المسؤولية
.738 *0.000 

 0.000* 794. في الهيكل التنظيمي للجامعة. المسؤوليةيوجد وصف واضح لمراكز   .4

التغير في الهيكل التنظيمي يتوافق مع التغيير في استراتيجية   .7
 الجامعة.

.739 *0.000 
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 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
َلرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

العمل بشكل واضح في كل مركز مسؤولية في يتم تحديد طبيعة   .5
 الجامعة.

.883 *0.000 

 0.000* 652. يوجد مدير مختص لكل مركز مسؤولية في الجامعة.  .5
 0.000* 755. هناك وصف وظيفي محدد لكل وظيفة في الجامعة.  .1

2.  
يتم تفويض واضح لسلطة اتخاذ القرارات للمسؤولين في مراكز 

 المختلفة. المسؤولية
.757 *0.000 

 0.000* 637. لدى الموظفين الكفاءة والخبرة الكافية للقيام بالمهام التي كلفوا بها.  .12

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

"  نظام الموازنات التخطيطية ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "3.3جدول )يوضح 
 1.15والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

≥α  .وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه 

نظام الموازنات التخطيطية " والدرجة الكلية  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (2.2جدول )
 للمجال

مل الفقرة م
معا

 
ن  و
رس
بي

 
باط
َلرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

تعتمد الجامعة على الموازنات التخطيطية في تخطيط اإليرادات والتكاليف لمراكز   .1
 0.000* 782. .المسؤولية

 0.000* 661. يتم ربط التكاليف واإليرادات الفعلية باألشخاص المسؤولين عنها.  .0

بمركز مسؤولية محدد عن الموازنة يمكن فصل الموازنة التخطيطية الخاصة   .1
 0.000* 800. اإلجمالية.

بإعداد الموازنة التخطيطية وفقًا إلطار  المسؤوليةيساهم المسؤولون في مراكز   .4
 0.000* 813. مسؤولية كل منهم.

 0.000* 818. في إعداد الموازنة التخطيطية. المسؤوليةيشترك الموظفون في مختلف مراكز   .7
 0.000* 820. الموازنات التخطيطية المعدة بالمرونة الكافية لمواجهة أي تغيرات طارئة.تتميز   .5

يوجد ربط نظام الموازنة التخطيطية بنظام حوافز ومكافآت للموظفين في مختلف   .5
 0.000* 813. المستويات اإلدارية للجامعة.
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األداء الفعلي مع يتم استخدام الموازنات التخطيطية كأحد األساليب المهمة لتقييم   .1
 0.000* 882. األداء المخطط له

 0.000* 820. .المسؤوليةهناك ربط الموازنات التخطيطية بمراكز اإلشراف و   .2

 .α ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" والدرجة  النظام المحاسبي ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "3.1جدول )يوضح 
  α≤ 1.15الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 وضع لقياسه. وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما

 النظام المحاسبي " والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (2.3جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
َلرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

تتوفر سجالت مالية ودفاتر محاسبية وتسجل فيها كافة المعامالت التي تحدث   .1
 0.000* 728. في الجامعة.

يمكن معرفة إجمالي التكاليف التي تخص مركز مسؤولية معين في الوقت   .0
 0.000* 650. الالزم.

المستخدمة حاليًا مع طبيعة النشاط في تتناسب أنظمة المعلومات المحاسبية   .1
 0.000* 859. الجامعة.

 0.000* 782. ي راعي ربط بين النظام المحاسبي بالهيكل التنظيمي للجامعة.  .4
 0.000* 842. القواعد والسياسات المحاسبية المستخدمة في الجامعة واضحة ومفهومة.  .7
 0.000* 704. مسؤولية في الجامعة.هناك حصر وتسجيل لكافة التكاليف في كل مركز   .5
 0.000* 827. يتم حصر وتسجيل كافة اإليرادات لكل مركز مسؤولية في الجامعة.  .5

يوجد ربط بين الهيكل التنظيمي والنظام المحاسبي ونظام الموازنات التخطيطية   .1
 0.000* 785. في الجامعة.

المعامالت المالية التي البيانات المالية للجامعة في نهاية الفترة تعكس كافة   .2
 0.000* 723. وقعت خالل الفترة.

يتم االفادة من مخرجات النظام المحاسبي من تقارير مالية في عملية ترشيد   .12
 0.000* 560. اتخاذ القرارات في الجامعة.

 .α≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

" والدرجة  نظام التقارير فقرة من فقرات مجال "( معامل االرتباط بين كل 3.5جدول )يوضح 
 α≤ 1.15الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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 " والدرجة الكلية للمجال نظام التقارير معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (2.3جدول )

 الفقرة م
ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
َلرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 790. يسمح نظام التقارير المتبع في الجامعة بقياس وتقييم األداء بسهولة.  .1
 0.000* 739. تعد تقارير األداء بشكل واضح ودقيق وسهل الفهم.  .0
 0.000* 743. في تصميم شكل التقرير. المسؤوليةتشارك مراكز   .1
 0.000* 803. يعد تقرير في كل مركز مسؤولية.  .4

7.  
في إعداد تقارير األداء  المسؤوليةيراعى تسلسل خطوط السلطة و 

 0.000* 836. ورفعها.

5.  
يوجد وصف للمعلومات التي يجب أن يتضمنها تقارير األداء في 

 .المسؤوليةمراكز 
.854 *0.000 

5.  
تعمل الجامعة على إعداد تقييم دوري ألداء الموظفين في مراكز 

 .المسؤولية
.680 *0.000 

 0.000* 727. يتم ربط التقارير باألشخاص المسؤولين عن البيانات الواردة فيها.  .1
 0.000* 862. على التقارير بصورة دورية. المسؤوليةتحصل مراكز   .2

12.  
االنحرافات المهمة بعد وضع وسائل تقوم الجامعة بمتابعة تصحيح 

 0.000* 794. عالجها.

 .α  ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

" والدرجة  نظام الحوافز ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "3.6جدول )يوضح 
 α≤ 1.15الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

 " والدرجة الكلية للمجال نظام الحوافز معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (2.3جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
َلرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 825. نظام الحوافز في الجامعة فعال ويعمل على تحسين أداء الموظفين.  .1

تعتمد الجامعة نظام واضح للحوافز يشجع الموظفين على تحقيق األداء   .0
 0.000* 884. .المسؤوليةالمطلوب في مراكز 

 0.000* 901. الموظفين لألهداف المخططة مسبقًا.تمنح اإلدارة حوافز مادية عند وصول   .1
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 0.000* 867. ال تتأثر الحوافز بالعالقات الشخصية.  .4

تقوم اإلدارة بمنح حوافز معنوية عند وصول الموظفين لألهداف المخططة   .7
 0.000* 806. مسبقًا.

 0.000* 856. يتوافر رضا لدى الموظفين عن نظام الحوافز والمكافآت  .5

الجامعة على إعادة النظر بشكل دوري في نظام الحوافز المعمول به تعمل   .5
 0.000* 893. في الجامعة.

 0.000* 861. تمنح الحوافز على أسس موضوعية وعادلة وعلى أساس الكفاءة.  .1
 0.000* 867. يتم منح الحوافز بصورة مستمرة.  .2

 0.000* 378. تشجع الحوافز والمكافآت والعالوات على أداء أفضل للموظفين.  .12

 .α  ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي 
تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية 

 وقد تم ذلك على النحو اآلتي: ،االستبانةلفقرات 

عند دالة إحصائيًا  االستبانة( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 3.9يبين جدول )
 صادقه لما وضعت لقياسه. االستبانةوبذلك تعتبر جميع مجاالت  α≤ 1.15مستوى معنوية 

 ستبانةوالدرجة الكلية لَل االستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت : (2.3جدول )

 بيرسون معامل  المجال
 لَلرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 874. الهيكل التنظيمي.
 0.000* 876. .نظام الموازنات التخطيطية

 0.000* 695. .النظام المحاسبي
 0.000* 919. نظام التقارير.
 0.000* 770. نظام الحوافز.

 .α  ≤ 0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *                 
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  :Reliability االستبانةثبات 

 مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنهو  االستبانةيقصد بثبات       

، ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم متتالية
ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة  فيها، أو

 (. م2141 )الجرجاوي،

 Cronbach'sكرونباخ الدراسة من خالل معامل ألفا  استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

Alpha Coefficient( 3.8، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 

 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات : (2.3جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.950 0.903 10 الهيكل التنظيمي.
 0.964 0.929 9 .نظام الموازنات التخطيطية

 0.954 0.910 10 .النظام المحاسبي
 0.963 0.927 10 نظام التقارير.
 0.955 0.911 10 نظام الحوافز.

 0.983 0.966 49 جميع المجاالت معا

 الصدق الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*     

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال 3.8واضح من النتائج الموضحة في جدول )
وكذلك قيمة (. 0.966) االستبانة(، بينما بلغت لجميع فقرات 0.903،0.929)حيث تتراوح بين 

(، بينما بلغت لجميع فقرات 0.950،0.964الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح )
  ( وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائيًا.0.983) االستبانة

(. ويكون الباحث قد تأكد من 4في صورتها النهائية كما هي في الملحق ) االستبانةوبذلك تكون 
وصــالحيتها لتحليــل  االســتبانةراســة ممــا يجعلــه علــى ثقــة تامــة بصــحة الد اســتبانةصــدق وثبــات 

 النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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 األساليب اْلحصائية المستخدمة:
ـــغ وتحليـــل   Statisticalمـــن خـــالل برنـــامج التحليـــل اإلحصـــائي  االســـتبانةقـــام الباحـــث بتفري

Package for the Social Sciences (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف- اختبار كولمجوروف تم استخدام
فـي جـدول ، وكانـت النتـائج كمـا هـي مبينـة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مـن عدمـه

(3.7.) 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار : (2.3جدول )
 (.Sig)القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال

 0.122 1.182 الهيكل التنظيمي.
 0.238 1.008 .نظام الموازنات التخطيطية

 0.223 1.047 .النظام المحاسبي
 0.095 1.234 نظام التقارير.
 0.204 1.109 نظام الحوافز.
 0.114 1.220 االستبانةجميع مجاالت 

 مجاالتجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 3.7واضح من النتائج الموضحة في جدول )
هذه المجاالت يتبع التوزيع وبذلك فإن توزيع البيانات ل 0.05مستوى الداللة من  أكبرالدراسة 

 فرضيات الدراسة.  لتحليل البيانات واختبارتم استخدام االختبارات المعلمية  حيثالطبيعي 

 وقد تم استخدام األدوات اْلحصائية التالية:

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1

 واالنحراف المعياري. المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2

 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3

الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف .1
 .إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
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( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5
استخدمه الباحث لحساب االتساق  . وقديقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين

 .ستبانةالداخلي والصدق البنائي لال

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار   .6
أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد استخدمه الباحث  6قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي 

 االستبانة.قرات للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من ف

( لمعرفــة مــا إذا كــان Independent Samples T-Test) فــي حالــة عينتــين Tاختبــار  .9
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تهناك فروقا

( ( One Way Analysis of Variance -ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .8
داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات 

استخدمه الباحث للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات  البيانات.
 فأكثر.

  

 



 

 

 

 

 الرابعلفصل ا

 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 ومناقشتها
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 :تمهيد
، وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضًا ل

والتي تم التوصل إليها من خالل  االستبانةاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
الجنس، )التي اشتملت على البيانات الشخصية عن المستجيبين تحليل فقراتها، والوقوف على 

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات ة(، دمالمؤهل العلمي، سنوات الخالفئة الوظيفية، 
إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية  الدراسة، استبانةالمتجمعة من 

(SPSS)  .للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل 

 :البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اْلحصائي 
 البيانات الشخصية وفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 الجنس عينة الدراسة حسبتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 3.4)جدول 
 النسبة المئوية % العدد الجنس

 97.3 110 ذكر
 2.7 3 أنثى

 100.0 113 المجموع
 

 إنــاث %2.7بينمــا  ذكــور، مــن عينــة الدراســة% 97.3( أن مــا نســبته 1.4)يتضــح مــن جــدول     
ر مــن عــدد الموظفــات اإلنــاث ثــوذلــك ألن عــدد المــوظفين الــذكور فــي الجامعــة اإلســالمية بغــزة أك

 .سبة كبيرة وخاصة في المناصب العليابن
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 عينة الدراسة حسب الفئة الوظيفيةتوزيع 

 عينة الدراسة حسب الفئة الوظيفية(: توزيع 3.2جدول )

 النسبة المئوية % العدد الفئة الوظيفية
 48.7 55 أكاديمي بمنصب إداري 

 51.3 58 إداري 
 100.0 113 المجموع

 

أكــــاديمي  فئــــتهم الوظيفيــــة الدراســــة مــــن عينــــة% 48.7( أن مــــا نســــبته 1.2)يتضــــح مــــن جــــدول 
التنــوع فــي الفئــة  ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى ،فئــتهم الوظيفيــة إداري  %51.3بينمــا  ،بمنصــب إداري 
 الدراسة مما يعطي نتائج أكثر قوة للدراسة. الوظيفية لعينة

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع 

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي(: توزيع 3.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 17.7 20 بكالوريوس
 38.1 43 ماجستير
 44.2 50 دكتوراه 
 100.0 113 المجموع

 

، بكــالوريوسمــؤهلهم العلمــي  الدراســة مــن عينــة% 17.7( أن مــا نســبته 1.3)يتضــح مــن جــدول 
. خالصـة ممـا سـبق أن دكتـوراه مـؤهلهم العلمـي  %44.2، بينمـا ماجسـتيرمؤهلهم العلمي  38.1%

لألشـخاص المـؤهلين مـن حملـة الـدكتوراه بشـكل  المسـؤوليةمراكـز و  العليا مناصبالالجامعة تمنح 
واألشـــخاص المـــؤهلين مـــن حملـــة الماجســـتير يشـــكلون نســـبة أكبـــر مـــن حملـــة  ،أكبـــر مـــن غيـــرهم

 ، وهذا يؤدي إلى زيادة الثقة بنتائج الدراسة.البكالوريوس
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 ةدمعينة الدراسة حسب عدد سنوات الختوزيع 

 ةدمعينة الدراسة حسب عدد سنوات الختوزيع  (:3.3جدول )
 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة

 11.5 13 سنوات 12من أقل 
 30.1 34 سنة 17إلى أقل من  12من 
 34.5 39 سنة 02إلى أقل من  17من 

 23.9 27 سنة فأكثر 02
 100.0 113 المجموع

 12أقل من سنوات خدمتهم  من عينة الدراسة% 11.5ما نسبته ( أن 1.1يتضح من جدول )
% تتراوح سنوات 34.5، سنة 17إلى أقل من  12من تتراوح سنوات خدمتهم  %30.1، سنوات

وذلك  ،سنة فأكثر 02% سنوات خدمتهم 23.9بينما  سنة، 02إلى أقل من  17من خدمتهم 
 .المسؤوليةمراكز و  المناصب العليا بسبب تجدد المناصب واتباعها التسلسل اإلداري في

 :اختبار فرضيات الدراسة
لمعرفة ما إذا كانت متوسط لعينة واحدة  Tتم استخدام اختبارالختبار فرضيات الدراسة 

 Sig > 0.05إذا كانت ف. أم ال 6درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 
(Sig  فإن 0.05أكبر من ) متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهريًا

 ان( ف0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05، أما إذا كانت 6عن موافق بدرجة متوسطة وهى 
، وفي هذه الحالة يمكن تحديد رجة الموافقة المتوسطةعن دجوهريًا  األفراد يختلفآراء متوسط 

وذلك  .الموافقة المتوسطةما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة 
ن المتوسط الحسابي لإلجابة موجبة فمعناه أقيمة االختبار من خالل قيمة االختبار فإذا كانت 

 .ة الموافقة المتوسطة والعكس صحيحيزيد عن درج

تنظيمـي معـد وفقـًا ل سـس العلميـة عنـد مسـتوى  هيكـل يتـوفر لـدى الجامعـة الفرضية األولـى:
 .α ≤ 0.0.داللة 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة  Tتم استخدام اختبار 
 (.1.5النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6 المتوسطة وهيالموافقة 
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 لكل فقرة من فقرات مجال "الهيكل التنظيمي" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (3.3جدول )

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ي   ر
عيا
الم
ف 
حرا
االن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت
ا

 

1.  
يوجد للجامعة هيكل تنظيمي وإداري 

 1 0.000* 31.04 87.17 0.93 8.72 واضح.

0.  
يتم تقسيم العمل بشكل واضح بين 

 المستويات اإلدارية المختلفة في الجامعة.
8.34 0.99 83.36 25.15 *0.000 3 

1.  
يتضمن الهيكل التنظيمي للجامعة تحديدًا 

 المسؤوليةدقيقًا وواضحًا لمراكز 
8.30 1.07 83.01 22.90 *0.000 5 

4.  
في  المسؤوليةيوجد وصف واضح لمراكز 

 الهيكل التنظيمي للجامعة.
8.22 1.12 82.21 21.16 *0.000 6 

التغير في الهيكل التنظيمي يتوافق مع   .7
 التغيير في استراتيجية الجامعة.

7.58 1.60 75.84 10.51 *0.000 10 

5.  
يتم تحديد طبيعة العمل بشكل واضح في 

 مركز مسؤولية في الجامعة.كل 
8.03 1.36 80.27 15.85 *0.000 7 

5.  
يوجد مدير مختص لكل مركز مسؤولية 

 في الجامعة.
8.34 1.39 83.36 17.92 *0.000 3 

1.  
هناك وصف وظيفي محدد لكل وظيفة 

 2 0.000* 18.05 83.45 1.38 8.35 في الجامعة.

2.  
يتم تفويض واضح لسلطة اتخاذ القرارات 

 المختلفة. المسؤوليةللمسؤولين في مراكز 
7.88 1.26 78.76 15.81 *0.000 8 

12.  
لدى الموظفين الكفاءة والخبرة الكافية 

 للقيام بالمهام التي كلفوا بها.
7.79 1.33 77.88 14.26 *0.000 9 

  0.000* 24.87 81.53 0.92 8.15 جميع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 :اآلتي( يمكن استخالص 1.5من جدول )

 8.72يوجد للجامعة هيكل تنظيمي وإداري واضح " يساوي للفقرة األولى " المتوسط الحسابي  -
 31.04االختبار %، قيمة 87.17( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 12)الدرجة الكلية من 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية  وأن
أعلى درجة حصلت على على هذه الفقرة، وقد احتلت هذه الفقرة المرتبة األولى و  قبل أفراد العينة

 من بين فقرات مجال الهيكل التنظيمي.

التغير في الهيكل التنظيمي يتوافق مع التغيير في  " الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
%، قيمة االختبار 75.84أي أن المتوسط الحسابي النسبي  7.58استراتيجية الجامعة " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 10.51
هذه الفقرة على المرتبة األخيرة من بين فقرات  تحصل على هذه الفقرة وقد من قبل أفراد العينة

 مجال الهيكل التنظيمي.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 8.15بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
، 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 24.87%، قيمة االختبار81.53يساوي 

الهيكل التنظيمي" دال إحصائيًا عند "  لذلك يعتبر مجال 2.20لمعياري يساوي واالنحراف ا
درجة االستجابة لهذا المجال يختلف  مما يدل على أن متوسط، α ≤ 2.27مستوى داللة 

جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد 
 وبناًء عليه يتم قبول هذه الفرضية. العينة على فقرات هذا المجال

تنظيمـي معــد وفقـًا ل ســس العلميـة عنــد مســتوى  هيكــل نتيجـة الفرضــية: يتـوفر لــدى الجامعـة
 .α ≤ 0.0.داللة 

( في أنه م2119 ،مرتجىكدراسة ) السابقة هذه النتائج مع بعض الدراسات وقد اتفقت 
ويرجع ذلك بسبب استخدام نفس مجتمع وعينة  ،يوجد للمؤسسة هيكل تنظيمي وإداري واضح

يتم تقسيم العمل بشكل واضح بين في أنه  (م2117 ،جودة وآخرون ودراسة ) ،وأداة الدراسة
وذلك بسبب تطبيق هذه الدراسة على مجتمع مشابه مؤسسة المستويات اإلدارية المختلفة في ال

يتضمن الهيكل بأنه  (م0217 ،ودراسة )كنزة (م0217 ،عليودراسة ) ،لمجتمع الدراسة الحالية
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ويرجع ذلك إلى التشابه في منهجية  ،المسؤوليةتحديدًا دقيقًا وواضحًا لمراكز  لمؤسسةالتنظيمي ل
 .اتوأداة الدراس

لدى الموظفين أنه  (م0215 ،صالحواختلفت النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ) 
ويرجع هذا االختالف إلى وجود اختالف في  ،التي كلفوا بهاة للقيام بالمهام الكفاءة والخبرة الكافي

واختلف أيضا مع  ،البنوك في السودانمجتمع وعينة الدراسة حيث تم تطبيق الدراسة على 
تفويض واضح لسلطة اتخاذ القرارات للمسؤولين ( في أن هناك مAllahverdi، 0214دراسة )

 حيث تم تطبيق هذه الدراسة وذلك بسبب اختالف مكان تطبيق الدراسة ،المسؤوليةفي مراكز 
 .تركيا في على الشركات

تخطيطية معد وفقًا ل سس العلمية عند نظام موازنات  الفرضية الثانية: يتوفر لدى الجامعة
 .α ≤ 0.0.مستوى داللة 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 
 (.4.6النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6المتوسطة  وهي 

لكل فقرة من فقرات مجال " نظام الموازنات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (4.6جدول )
 التخطيطية"
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1.  
تعتمد الجامعة على الموازنات التخطيطية 
في تخطيط اإليرادات والتكاليف لمراكز 

 .المسؤولية
7.67 1.20 76.73 14.83 *0.000 1 

يتم ربط التكاليف واإليرادات الفعلية   .0
 عنها.باألشخاص المسؤولين 

7.50 1.56 74.96 10.20 *0.000 2 

1.  
يمكن فصل الموازنة التخطيطية الخاصة 
بمركز مسؤولية محدد عن الموازنة 

 اإلجمالية.
7.35 1.81 73.45 7.89 *0.000 4 

 3 0.000* 9.95 74.42 1.54 7.44 المسؤوليةيساهم المسؤولون في مراكز   .4
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بإعداد الموازنة التخطيطية وفقًا إلطار 
 مسؤولية كل منهم.

7.  
يشترك الموظفون في مختلف مراكز 

 في إعداد الموازنة التخطيطية. المسؤولية
6.96 1.76 69.65 5.84 *0.000 8 

5.  
تتميز الموازنات التخطيطية المعدة بالمرونة 

 الكافية لمواجهة أي تغيرات طارئة.
7.24 1.68 72.39 7.83 *0.000 5 

5.  
بنظام  يوجد ربط نظام الموازنة التخطيطية

حوافز ومكافآت للموظفين في مختلف 
 المستويات اإلدارية للجامعة.

6.79 1.87 67.88 4.48 *0.000 9 

1.  
يتم استخدام الموازنات التخطيطية كأحد 
األساليب المهمة لتقييم األداء الفعلي مع 

 األداء المخطط له
7.00 1.72 70.00 6.17 *0.000 7 

بمراكز هناك ربط الموازنات التخطيطية   .2
 .المسؤوليةاإلشراف و 

7.17 1.64 71.68 7.56 *0.000 6 

  0.000* 9.95 72.35 1.32 7.24 جميع فقرات المجال معاً  

 .α  ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
 :اآلتي( يمكن استخالص 4.6من جدول )

تعتمد الجامعة على الموازنات التخطيطية في تخطيط للفقرة األولى " المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط 12)الدرجة الكلية من  7.67" يساوي  المسؤوليةاإليرادات والتكاليف لمراكز 

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية  وأن 14.83االختبار %، قيمة 76.73الحسابي النسبي 
على هذه الفقرة وقد  وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة 0.000

 حصلت هذه الفقرة على المرتبة األولى من بين فقرات مجال الموازنات التخطيطية.

يوجد ربط نظام الموازنة التخطيطية بنظام حوافز ومكافآت  " السابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي  6.79المستويات اإلدارية للجامعة " يساوي  للموظفين في مختلف
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وهذا  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 4.48%، قيمة االختبار 67.88النسبي 
، وجاءت هذه الفقرة في يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 فقرات مجال نظام الموازنات التخطيطية.المرتبة األخيرة من بين 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 7.24بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 9.95%، قيمة االختبار 72.35يساوي 

" دال  التخطيطيةنظام الموازنات  " لذلك يعتبر مجال 1.10 يساوي  االنحراف المعياري و 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا ، α ≤ 2.27إحصائيًا عند مستوى داللة 

المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة 
 وبناًء عليه يتم قبول هذه الفرضية. ،من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال

تخطيطية معد وفقًا ل سس العلمية ات ــام موازنــنتيجة الفرضية: يتوفر لدى الجامعة نظ
1.13 ≥ α. 

( م0211 ،وآخرون  الغرايبةوقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة ) 
على الموازنات التخطيطية في تخطيط اإليرادات والتكاليف لمراكز  االعتماد ه يتمفي أن

( م0221 ،كالبودراسة ) ،للدارسة مماثلةاستخدم أداة دراسة ومنهجية وذلك بسبب  ،المسؤولية
 ،بإمكانية فصل الموازنة التخطيطية الخاصة بمركز مسؤولية محدد عن الموازنة اإلجمالية

 ويرجع ذلك إلى تشابه المنهجية وأداة الدراسة.

( في أن الجامعة تعتمد م0225 ،مرتجيواختلفت النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ) 
 ذلك إلىيرجع  ،المسؤوليةالتخطيطية في تخطيط اإليرادات والتكاليف لمراكز  الموازناتعلى 

عدد من الجامعات وليس جامعة واحدة. الدراسة على  هذه حيث تم تطبيقاختالف عينة الدراسة 
وذلك بسبب اختالف عينة  ،( حول وجود نظام موازنات تخطيطيةم0225 ،ودراسة )الجدبة

 الدراسة حيث تم تطبيقها على أفراد في األجهزة الحكومية.

محاسبي معد وفقًا ل سس العلمية عند مستوى نظام  الفرضية الثالثة: يتوفر لدى الجامعة -
 .α ≤ 0.0.داللة 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 
 (.1.9النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6 المتوسطة وهي
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 لكل فقرة من فقرات مجال "النظام المحاسبي" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (3.3جدول )
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1.  
تتوفر سجالت مالية ودفاتر محاسبية وتسجل 
فيها كافة المعامالت التي تحدث في 

 الجامعة.
8.81 1.22 88.05 24.52 *0.000 1 

0.  
يمكن معرفة إجمالي التكاليف التي تخص 

 مركز مسؤولية معين في الوقت الالزم.
8.61 1.29 86.11 21.48 *0.000 2 

1.  
تتناسب أنظمة المعلومات المحاسبية 
المستخدمة حاليًا مع طبيعة النشاط في 

 الجامعة.
8.47 1.07 84.69 24.54 *0.000 5 

4.  
ي راعي ربط بين النظام المحاسبي بالهيكل 

 التنظيمي للجامعة.
8.22 1.35 82.21 17.52 *0.000 9 

7.  
المحاسبية المستخدمة في القواعد والسياسات 

 الجامعة واضحة ومفهومة.
8.19 1.45 81.86 15.97 *0.000 10 

هناك حصر وتسجيل لكافة التكاليف في كل   .5
 مركز مسؤولية في الجامعة.

8.38 1.16 83.81 21.82 *0.000 7 

5.  
يتم حصر وتسجيل كافة اإليرادات لكل مركز 

 مسؤولية في الجامعة.
8.45 1.48 84.51 17.58 *0.000 6 

1.  
يوجد ربط بين الهيكل التنظيمي والنظام 
المحاسبي ونظام الموازنات التخطيطية في 

 الجامعة.
8.24 1.20 82.39 19.88 *0.000 8 

2.  
البيانات المالية للجامعة في نهاية الفترة 
تعكس كافة المعامالت المالية التي وقعت 

 خالل الفترة.
8.57 1.00 85.66 27.31 *0.000 3 

12.  
االفادة من مخرجات النظام المحاسبي  يتم

من تقارير مالية في عملية ترشيد اتخاذ 
 القرارات في الجامعة.

8.48 1.17 84.78 22.60 *0.000 4 

  0.000* 27.96 84.41 0.93 8.44 جميع فقرات المجال معاً 
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 .α  ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
 :اآلتي( يمكن استخالص 4.5من جدول )

تتوفر سجالت مالية ودفاتر محاسبية وتسجل فيها كافة للفقرة األولى " المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط 12)الدرجة الكلية من  8.81المعامالت التي تحدث في الجامعة " يساوي 

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية  وأن 24.52االختبار %، قيمة 88.05الحسابي النسبي 
على هذه الفقرة،  وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة 0.000

وحصلت هذه الفقرة على المرتبة األولى من بين فقرات مجال النظام المحاسبي من حيث درجة 
 الموافقة عليها.

القواعد والسياسات المحاسبية المستخدمة في الجامعة  " الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
%، قيمة االختبار 81.86أي أن المتوسط الحسابي النسبي  8.19واضحة ومفهومة " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 15.97
ت هذه الفقرة المرتبة األخيرة من بين فقرات مجال على هذه الفقرة وقد احتل من قبل أفراد العينة

 النظام المحاسبي من حيث درجة الموافقة عليها.
 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 8.44بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 27.96%، قيمة االختبار84.41يساوي 

" دال إحصائيًا عند النظام المحاسبي"لذلك يعتبر مجال  2.21 يساوي  المعياري واالنحراف 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف ، α ≤ 2.27مستوى داللة 

جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل 
 وبناًء عليه يتم قبول هذه الفرضية. ،المجالأفراد العينة على فقرات هذا 

محاسبي معد وفقًا ل سس العلمية عند مستوى نظام يتوفر لدى الجامعة نتيجة الفرضية: 
 .α ≤ 1.13داللة 

بأنه يتم  (م0221 ،كالبوقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )   
مركز مسؤولية وذلك بسبب اتباع الدراسة نفس اإليرادات والتكاليف لكل كافة  تسجيلو حصر 

 بوجود نظام محاسبي فعال وأكثر (م0222 ،ودراسة )مكي ،الدارسةوتشابه عينة  المنهجية
 ،حوري ودراسة ) ،ويرجع ذلك إلى تقارب مجتمع الدراسةتطبيقًا  المسؤوليةمقومات محاسبة 

بأن درجة تطبيق نظام محاسبي من حيث التطور والشمول كانت عالية وذلك بسبب  (م0211
الدراسة على عدد من الجامعات  تم تطبيق هذهتطبيق الدراسة على مجتمع مشابه حيث 

 .األردنية
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( بأن النظام م0225 ،الجدبةكدراسة )واختلفت النتائج مع بعض الدراسات السابقة 
التي تعاني  وهذا بسبب تطبيق الدراسة على المؤسسات الحكوميةالمحاسبي بحاجة إلى تطوير 

 .من ضعف النظام المحاسبي فيها
 
عند مستوى  الفرضية الرابعة: يتوفر لدى الجامعة نظام تقارير معد وفقًا ل سس العلمية -

  .α ≤ 1.13داللة 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 

 (.4.8النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6 المتوسطة وهي
 لكل فقرة من فقرات مجال " نظام التقارير " (.Sig)الحسابي وقيمة االحتمال  المتوسط :(4.8جدول )
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1.  
يسمح نظام التقارير المتبع في الجامعة 

 بقياس وتقييم األداء بسهولة.
7.98 1.04 79.82 20.19 *0.000 2 

0.  
تعد تقارير األداء بشكل واضح ودقيق 

 وسهل الفهم.
7.94 1.46 79.38 14.12 *0.000 6 

1.  
في تصميم شكل  المسؤوليةتشارك مراكز 

 التقرير.
7.49 1.70 74.87 9.29 *0.000 9 

 8 0.000* 12.31 77.88 1.54 7.79 يعد تقرير في كل مركز مسؤولية.  .4

7.  
 المسؤوليةيراعى تسلسل خطوط السلطة و 

 في إعداد تقارير األداء ورفعها.
7.97 1.35 79.73 15.59 *0.000 4 

5.  
يوجد وصف للمعلومات التي يجب أن 
يتضمنها تقارير األداء في مراكز 

 .المسؤولية
7.81 1.35 78.14 14.32 *0.000 7 

5.  
تعمل الجامعة على إعداد تقييم دوري 

 1 0.000* 19.02 82.30 1.25 8.23 .المسؤوليةألداء الموظفين في مراكز 

1.  
يتم ربط التقارير باألشخاص المسؤولين 

 الواردة فيها.عن البيانات 
7.98 1.37 79.82 15.39 *0.000 2 

 5 0.000* 11.95 79.65 1.75 7.96على التقارير  المسؤوليةتحصل مراكز   .2
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 بصورة دورية.

12.  
تقوم الجامعة بمتابعة تصحيح االنحرافات 

 المهمة بعد وضع وسائل عالجها.
7.45 1.66 74.51 9.30 *0.000 10 

  0.000* 17.43 78.61 1.13 7.86 جميع فقرات المجال معاً 
 .α  ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 :اآلتي( يمكن استخالص 4.8من جدول )

تعمل الجامعة على إعداد تقييم دوري ألداء الموظفين في للفقرة السابعة " المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 12)الدرجة الكلية من  8.23" يساوي  المسؤوليةمراكز 
وهذا يعني أن  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية  وأن19.02االختبار %، قيمة 82.30

على هذه الفقرة وقد احتلت هذه الفقرة المرتبة  هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة
 رير اإلدارية من حيث درجة موافقة أفراد العينة عليها.األولى من بين فقرات مجال نظام التقا

تقوم الجامعة بمتابعة تصحيح االنحرافات المهمة بعد وضع  " العاشرةللفقرة المتوسط الحسابي  -
%، قيمة االختبار 74.51أي أن المتوسط الحسابي النسبي  7.45وسائل عالجها " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 9.30
هذه الفقرة على المرتبة األخيرة من حيث درجة  تعلى هذه الفقرة وحصل من قبل أفراد العينة

  الموافقة عليها من بين فقرات مجال نظام التقارير اإلدارية.

لحسابي النسبي ، وأن المتوسط ا7.86بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
، 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 17.43%، قيمة االختبار 78.61يساوي 

نظام التقارير " دال إحصائيًا عند " لذلك يعتبر مجال  ،1.11 يساوي  واالنحراف المعياري 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف ، α ≤ 2.27مستوى داللة 

عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد  جوهرياً 
 ونباًء عليه يتم قبول هذه الفرضية. ،العينة على فقرات هذا المجال
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عند مستوى  معد وفقًا ل سس العلمية إدارية نتيجة الفرضية: يتوفر لدى الجامعة نظام تقارير
 .α ≤ 1.13داللة 

نظام بأن   (م0215 ،الحصهذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )وقد اتفقت     
ويرجع ذلك  جودة تقييم األداء مما يدل على بقياس وتقييم األداء بسهولة يسمح  التقارير المتبع 

من  المسؤوليةمحاسبة  نظام بأن تطبيق (مSafa، 2012ودراسة ) ،ةالدارس وأداة  عينةلتشابه 
تحديد مسؤولية كل مدير و وأسبابها  اتلعثور على االنحرافا يعمل على فعالخالل نظام تقارير 

حيث اتبعت هذه الدراسة نفس المنهج  ،افات ومدى تحقيقه ألهداف المنظمةعن هذه االنحر 
عالقة ذات داللة إحصائية بين محاسبة جود بو  (مOkoye، 2011ودراسة ) ،واألسلوب
وذلك  ،للموظفينعلى األداء اإلداري تأثير  المسؤوليةواألداء اإلداري وأن لمحاسبة  المسؤولية

 بسبب تشابه مجتمع الدراسة.
م حوافز معد وفقًا ل سس العلمية عند مستوى نظايتوفر لدى الجامعة الفرضية الخامسة: 

 .α ≤ 1.13داللة 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 
 (.1.7النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6 المتوسطة وهي

 لكل فقرة من فقرات مجال " نظام الحوافز " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (: 3.3جدول )
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1.  
نظام الحوافز في الجامعة فعال ويعمل 

 على تحسين أداء الموظفين.
6.59 2.10 65.93 3.00 *0.003 3 

0.  
تعتمد الجامعة نظام واضح للحوافز 
يشجع الموظفين على تحقيق األداء 

 .المسؤوليةالمطلوب في مراكز 
6.45 1.98 64.51 2.43 *0.017 4 

1.  
تمنح اإلدارة حوافز مادية عند وصول 

 7 0.215 1.25 62.39 2.04 6.24 الموظفين لألهداف المخططة مسبقًا.

 6 0.032* 2.17 64.07 2.00 6.41 ال تتأثر الحوافز بالعالقات الشخصية.  .4
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7.  
تقوم اإلدارة بمنح حوافز معنوية عند 

المخططة وصول الموظفين لألهداف 
 مسبقًا.

6.76 1.93 67.61 4.20 *0.000 2 

5.  
يتوافر رضا لدى الموظفين عن نظام 

 الحوافز والمكافآت
5.80 2.19 57.96 -0.99 0.325 8 

5.  
تعمل الجامعة على إعادة النظر بشكل 
دوري في نظام الحوافز المعمول به في 

 الجامعة.
5.73 2.20 57.35 -1.29 0.201 9 

أسس موضوعية  تمنح الحوافز على  .1
 وعادلة وعلى أساس الكفاءة.

6.44 2.06 64.42 2.28 *0.024 5 

 10 0.172 1.37- 57.26 2.12 5.73 يتم منح الحوافز بصورة مستمرة.  .2

12.  
تشجع الحوافز والمكافآت والعالوات على 

 أداء أفضل للموظفين.
7.75 1.72 77.52 10.80 *0.000 1 

  0.007* 2.73 63.90 1.52 6.39 جميع فقرات المجال معاً 

 .α  ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:4.2من جدول )

تشجع الحوافز والمكافآت والعالوات على أداء أفضل للفقرة العاشرة " المتوسط الحسابي  -
%، 77.52( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 12)الدرجة الكلية من  7.75للموظفين " يساوي 

وهذا يعني أن هناك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  10.80 قيمة االختبار 
على هذه الفقرة، واحتلت هذه الفقرة المرتبة األولى من  موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة

 فز.بين فقرات مجال نظام الحوا

أي أن  5.73يتم منح الحوافز بصورة مستمرة " يساوي  " التاسعةللفقرة المتوسط الحسابي  -
 (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 1.37-%، قيمة االختبار 57.26المتوسط الحسابي النسبي 
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مما يدل ، α ≤ 2.27لذلك تعتبر الفقرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.172تساوي 
متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا  على أن

، وقد حصلت هذه يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
 الفقرة على المرتبة األخيرة من فقرات مجال نظام الحوافز.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.39بي يساوي بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسا -
، 0.007تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 2.73%، قيمة االختبار63.90يساوي 

نظام الحوافز " دال إحصائيًا عند " لذلك يعتبر مجال    ،1.70 يساوي  واالنحراف المعياري 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف ، α ≤ 2.27مستوى داللة 

من قبل  متوسطةجوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة 
 وبناًء عليه يتم قبول هذه الفرضية. ،أفراد العينة على فقرات هذا المجال

م حوافز معد وفقًا ل سس العلمية عند مستوى داللة نظا نتيجة الفرضية: يتوفر لدى الجامعة 
1.13 ≥ α. 

( بأنه ال يتم منح م0222 ،مكيوقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ) 
 ،الحوافز بشكل مستمر حيث يتصف نظام الحوافز بالضعف في المنظمات األهلية الفلسطينية

 أداة الدراسة.و ويرجع ذلك التباع نفس منهجية 

 أنه يوجد( م0221 ،)كالب مع بعض الدراسات كدراسة السابقة اختلفت النتائجوقد 
كما  موافقة بدرجة كبيرة على هذا المجالالكانت  حيث نظام حوافز فعال في بنك فلسطين

سطينية يتوفر فيها نظام (  ذلك بأن الشركات الصناعية الفلم0225 ،دعمت دراسة )الرزي 
بينما كانت الموافقة متوسطة على وجود نظام  ،كبيرة جدا ممتاز وكانت درجة الموافقة حوافز

 .راسةدي هذه الحوافز فعال ف
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 االستبانةتحليل جميع فقرات 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجـة الموافقـة  Tتم استخدام اختبار 

 (.1.41النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 6وهي المتوسطة 

 االستبانةلجميع فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال (: 3.44جدول )

 البند
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 2 0.000* 24.87 81.53 0.92 8.15 الهيكل التنظيمي.
 4 0.000* 9.95 72.35 1.32 7.24 .نظام الموازنات التخطيطية

 1 0.000* 27.96 84.41 0.93 8.44 .النظام المحاسبي
 3 0.000* 17.43 78.61 1.13 7.86 نظام التقارير.
 5 0.007* 2.73 63.90 1.52 6.39 نظام الحوافز.
  0.000* 17.99 76.24 0.96 7.62 االستبانةجميع فقرات 

 .α  ≤ 0.0.مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

)الدرجـة الكليـة  7.62سـاوي ي االسـتبانةفقـرات المتوسط الحسابي لجميع تبين أن ( 1.41جدول )
القيمـــــة وأن  17.99 ، قيمــــة االختبــــار%76.24 ( أي أن المتوســــط الحســــابي النســـــبي41مــــن 

وهـــذا يعنـــي أن هنـــاك   1.76 يســـاوي  واالنحـــراف المعيـــاري   0.000تســـاوي  (Sig).االحتماليـــة 
 .بشكل عام االستبانةفقرات  من قبل أفراد العينة على بدرجة كبيرة موافقة

ــــاك اهتمــــام   ــــائج الســــابقة أن هن ــــر يتضــــح مــــن النت بالنظــــام المحاســــبي فــــي الجامعــــة أكب
الجامعـــة بأهميـــة النظـــام  إدراكويرجـــع ذلـــك إلـــى  ،مـــن بـــين المجـــاالت األخـــرى  اإلســـالمية بغـــزة

حيث ال يمكن االستغناء عن النظام المحاسـبي بـأي حـال مـن  ،المحاسبي وتطويره بشكل مستمر
مجـــاالت بـــين رجـــة موافقـــة مـــن فيمـــا يالحـــظ أن نظـــام الحـــوافز قـــد حصـــل علـــى أقـــل د ،األحـــوال

ذلــك إلــى مــرور الجامعــة اإلســالمية بأزمــة ماليــة أثــرت بشــكل كبيــر علــى نظــام  وويعــز  ،االســتبانة
 الحوافز بشكل سلبي مما عكس ذلك على النتائج السابقة.
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( حيـث حصـل مجـال م2117 ،مكيوقد اتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ) 
ويرجـع ذلـك  ،دراسـتينالنظام المحاسبي على أكبر درجة موافقة من بـين المجـاالت األخـرى فـي ال

( كـان فيهـا أيضـا النظـام م2119 ،)مرتجـىودراسة  ،إلى تشابه أداة الدراسة واتباع نفس المنهجية
المحاســـبي صـــاحب أعلـــى درجـــة موافقـــة مـــن بـــين محـــاور الدراســـة. وذلـــك بســـبب تشـــابه مجتمـــع 

 الدراسة حيث طبقت هذه الدراسة على الجامعات في قطاع غزة.

الهيكــل  جانــب( مــن م2118 ،كــالبالدراســات الســابقة كدراســة )وقــد اختلفــت مــع بعــض  
حيث حصل هذا المجال علـى أعلـى درجـة موافقـة مـن بـين المجـاالت بنك فلسطين  التنظيمي في

عــــن الهيكــــل الجامعــــة اإلســــالمية بغــــزة  فــــيويرجــــع ذلــــك الخــــتالف الهيكــــل التنظيمــــي  ،ى األخــــر 
 بنك فلسطين المحدود.التنظيمي في 

بين متوسط استجابات المبحوثين  الفرضية السادسة: توجد فروقات ذات داللة إحصائية 
في الجامعة اْلسَلمية بغزة تعزى إلى للبيانات  المسؤوليةحول مدى إمكانية تطبيق محاسبة 

( عند مستوى دمةالشخصية اآلتية: )الجنس، الفئة الوظيفية، المؤهل العلمي، سنوات الخ
 .α ≤ 1.13داللة 

" لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية لعينتــين مســتقلتينT" م اســتخدام اختبــار تــ
وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام اختبـار " 

" لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية وهــذا االختبــار معلمــي التبــاين األحــادي 
 متوسطات أو أكثر. 3لمقارنة  يصلح

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

بين متوسط استجابات المبحوثين حول مدى إمكانية  ات ذات داللة إحصائيةتوجد فروق -
الجنس عند مستوى  في الجامعة اْلسَلمية بغزة تعزى إلى المسؤوليةتطبيق محاسبة 

 .α ≤ 1.13داللة 

 -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 1.44الموضحة في جدول )من النتائج 
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا،  0.05أكبر من مستوى الداللة " لعينتين مستقلتين 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة 
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ويعزو الباحث ذلك إلى  ،الجنسالدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 
% في حين كانت نسبة اإلناث 79.3وقد بلغت  أن نسبة الذكور من المبحوثين كانت المسيطرة

 .حيث يغلب رأي الذكور على رأي اإلناث ،مما يعطي لونًا واحدًا على تكوين االستبانة 2.9%

 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  T(: نتائج اختبار" 3.44جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.724 0.354 7.97 8.16 الهيكل التنظيمي.

 0.683 0.410 6.93 7.24 .نظام الموازنات التخطيطية

 0.522 0.643 8.10 8.45 .النظام المحاسبي

 0.752 0.317- 8.07 7.86 التقارير. نظام

 0.654 0.449 6.00 6.40 نظام الحوافز.

 0.713 0.368 7.42 7.63 جميع المجاالت معا

 

بين متوسط استجابات  α  ≤ 0.0.مستوى داللة عند توجد فروقات ذات داللة إحصائية  -
في الجامعة اْلسَلمية بغزة  المسؤوليةالمبحوثين حول مدى إمكانية تطبيق محاسبة 

 الفئة الوظيفية. تعزى إلى

 ( يمكن استنتاج ما يلي:4.10من النتائج الموضحة في جدول )

لعينتــين مســتقلتين " أقــل مــن مســتوى  - Tالمقابلــة الختبــار" (.Sig)تبــين أن القيمــة االحتماليــة 
لمجــــال " نظــــام الحــــوافز "، وبــــذلك يمكــــن اســــتنتاج أنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة  0.05الداللــــة 

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى الفئة الوظيفيـة وذلـك 
الخـتالف وجهـات النظـر بـين ويرجع ذلك  ،أكاديمي بمنصب إداري  لصالح الذين فئتهم الوظيفية

 في الجامعة. حول مجال نظام الحوافز والمناصب العليا المسؤوليةموظفي مراكز 

أكبر  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05مستوى الداللة  من
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الفئة  هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلىمتوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 
والمناصب العليا في الجامعة لديهم نفس النظرة  المسؤوليةحيث أن أصحاب مراكز  ،الوظيفية

 المجاالت والمجاالت بصورة مجتمعة.إلى باقي 

 الفئة الوظيفية –لعينتين مستقلتين "  -  T(: نتائج اختبار" 3.42جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

أكاديمي 
بمنصب 
 إداري 

 إداري 

 0.673 0.424 8.12 8.19 الهيكل التنظيمي.
 0.097 1.673 7.03 7.45 .نظام الموازنات التخطيطية

 0.942 0.073 8.43 8.45 .النظام المحاسبي
 0.157 1.423 7.71 8.02 نظام التقارير.

 0.039* 2.092 6.10 6.69 الحوافز.نظام 
 0.128 1.533 7.49 7.77 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات المبحوثين حول مدى إمكانية  -
عند  المؤهل العلمي في الجامعة اْلسَلمية بغزة تعزى إلى المسؤوليةتطبيق محاسبة 
 .α ≤ 1.13مستوى داللة 

المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 4.11من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  0.05التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة 
ويرجع ذلك إلى أن النسبة الغالبة من  ،لمجاالت تعزى إلى المؤهل العلميالدراسة حول هذه ا

 سة كانت من حملة الشهادات العليا.عينة الدرا
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 المؤهل العلمي –التباين األحادي " اختبار" نتائج  (:30.4جدول )
 المتوسطات المجال

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
Si

g
). 

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

 0.128 2.095 8.19 7.97 8.46 الهيكل التنظيمي.

 0.082 2.563 7.39 6.89 7.58 .نظام الموازنات التخطيطية

 0.555 0.593 8.42 8.37 8.64 .النظام المحاسبي

 0.184 1.717 7.99 7.61 8.08 نظام التقارير.

 0.217 1.550 6.66 6.12 6.30 نظام الحوافز.

 0.148 1.942 7.74 7.40 7.82 جميع المجاالت معا

 

توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات المبحوثين حول مدى إمكانية  -
عند  ةدمسنوات الخ في الجامعة اْلسَلمية بغزة تعزى إلى المسؤوليةتطبيق محاسبة 
 .α ≤ 1.13مستوى داللة 

المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 4.14من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  0.05التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن نسبة  ،ةخدمالدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى عدد سنوات ال

هذا  فيوقات او اختالفات سنوات فأعلى مما يقلل من وجود فر  12سنوات الخدمة األكبر كانت 
 .الجانب
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 الخدمةعدد سنوات  –" اختبار " التباين األحادينتائج  (:30.3جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
01 
 سنوات

إلى  01
أقل من 
03 
 سنة

إلى  03
أقل من 
71 
 سنة

71 
سنة 
 فأكثر

 0.203 1.561 8.40 8.18 7.90 8.22 الهيكل التنظيمي.
 0.063 2.498 7.74 7.28 6.85 7.04 .نظام الموازنات التخطيطية

 0.617 0.600 8.61 8.44 8.29 8.48 .النظام المحاسبي
 0.220 1.497 8.16 7.92 7.56 7.86 نظام التقارير.
 0.124 1.959 6.83 6.47 5.92 6.47 نظام الحوافز.

 0.075 2.365 7.95 7.67 7.31 7.63 جميع المجاالت معا

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات
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 الخامسالفصل 

 والتوصيات النتائج
 تمهيد:
استعراض الجانب النظري بعد استكمال الجانب النظري والعملي لهذه الدراسة حيث تم  

واجراء الجانب العملي واختبار الفرضيات حول مدى إمكانية تطبيق محاسبة  ،لمتغيرات الدراسة
سيتم عرضها في هذا انبثقت مجموعة من النتائج والتي  ،في الجامعة اإلسالمية بغزة المسؤولية
كما  ،تبلورت عنها مجموعة من التوصيات سيتم عرضها في هذا الفصل أيضا والتيالفصل 

سيتم عرض مجموعة من الدراسات المستقبلية المقترحة حتى تكون حجر األساس للباحثين في 
 هذا المجال.

  أواًل: النتائج

تم التوصل إلى مجموعة من النتائج فيما  ،في ضوء تحليل واختبار فرضيات الدراسة 
 يلي أهمها:

حصلت وجود   حيث ،المسؤوليةمحاسبة تطبيق  يتوفر لدى الجامعة اإلسالمية بغزة مقومات -4
نظام محاسبي معد وفقًا لألس العلمية على أعلى درجة موافقة، بينما حصل مجال نظام 

 الحوافز على أقل درجة موافقة.

في الجامعة اإلسالمية بغزة  المسؤوليةحول مدى إمكانية تطبيق محاسبة  فروق  ال توجد -2
 عندالمؤهل العلمي، سنوات الخدمة(. )الجنس،  في: والمتمثلة الديمغرافية للمتغيرات تعزى 

 .1.15 داللة مستوى 

 في الجامعة اإلسالمية بغزة تعزى  المسؤوليةفروق حول مدى إمكانية تطبيق محاسبة  توجد -3
 .1.15 داللة مستوى  عند( الفئة الوظيفية) في: والمتمثلة الديمغرافية للمتغيرات

ستوى سس العلمية عند مألهيكل تنظيمي معد وفقًا ل الجامعة اإلسالمية بغزة يتوفر لدى -4
  .α ≤ 2.27داللة 

يتوفر لدى الجامعة اإلسالمية بغزة نظام موازنات تخطيطية معد وفقًا لألسس العلمية عند  -7
 .α ≤ 2.27مستوى داللة 

يتوفر لدى الجامعة اإلسالمية بغزة نظام محاسبي معد وفقًا لألسس العلمية عند مستوى  -5
 α ≤ 2.27داللة 
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يتوفر لدى الجامعة اإلسالمية بغزة نظام تقارير إدارية معد وفقًا لألسس العلمية عند مستوى  -5
 .α ≤ 2.27داللة 

يتوفر لدى الجامعة اإلسالمية بغزة نظام حوافز معد وفقًا لألسس العلمية عند مستوى داللة  -1
2.27 ≥ α. 

 ثانيًا: التوصيات

وفقًا للنتائج السابقة يقدم الباحث أهم التوصيات التي خلص بها آماًل من إدارة الجامعة  
 ،بشكل أفضل في الجامعة اإلسالمية بغزة المسؤوليةتطبيق محاسبة بالعمل بها مما يساهم 

 حيث كانت التوصيات كاآلتي:

 العمل على توافق التغيير في الهيكل التنظيمي للجامعة مع التغيير في استراتيجيتها. -1
 المسؤوليةإعطاء المزيد من التفويض والصالحيات التخاذ القرارات لمسؤولين ومدراء مراكز  -0

 المختلفة.
مكافآت للموظفين في مختلف و  الموازنات التخطيطية بنظام حوافزأن يتم ربط نظام  -1

 المستويات اإلدارية للجامعة.
في إعداد الموازنات  وزيادة إشراكهم المسؤوليةلموظفين في مراكز لتشجيع اإلدارة  -4

 التخطيطية.
التخطيطية كأحد األساليب المهمة لتقييم األداء الفعلي مع  تاستخدام الموازنا االعتماد على -7

 األداء المخطط له.
 في كل مركز مسؤولية في الجامعة. اإلدارية العمل على اعداد التقارير -5
 .أن يتم منح الحوافز والمكافآت للموظفين بصورة مستمرة -5
 جامعة.العمل على تطوير نظام الحوافز والمكافآت والعالوات المعمول به في ال -1
 اإلدارة منح حوافز مادية للموظفين عند تحقيقهم لألهداف المخططة. قيام -2

منح الحوافز والمكافآت على أسس موضوعية وعادلة وعلى أساس  اإلدارة على دعم -12
 الكفاءة.
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 الدراسات المستقبلية المقترحة:
الفلسطينية إطار مقترح لتطبيق محاسبة المسؤولية  في شركة االتصاالت الخلوية  -1

 "جوال".

أثر تطبيق نظام محاسبة المسؤولية على الشركات المساهمة المدرجة في بورصة  -0
 فلسطين.

مدى تطبيق مقومات محاسبة المسؤولية في شركة توزيع الكهرباء بغزة وأثرها في ربحية  -1
 الشركة وكفاءتها.



 
 

 
 
 

 المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -

أوالً:المراجعالعربية:

ـــرزاق، صـــالح. )آل آدم، يوحنـــا، و  ـــة(. م2111عبـــد ال ـــة والسياســـات اإلداريـــة الحديث . 4ط، المحاســـبة اإلداري
 عمان: دار الحامد للنشر.

مدخل معاصر في التخطـيط والرقابـة  –المحاسبة اإلدارية م(. 2114حجاج، أحمد حامد. )، مكرم، و باسيلي
 عمان: دار الفرقان. .3ط. وتقويم األداء

دور الموازنة المرنة في تطبيـق محاسـبة المسـؤولية وتعزيـز كفـاءة القـرارات اإلداريـة م(. 2145، أحمد. )التتر
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. وتقييم أدائها

)رســالة ماجســتير  محاســبة المســؤولية فــي الشــركات المســاهمة الصــناعية األردنيــةم( 4777، نائــل. )جبريــل
 .، عمانغير منشورة(. جامعة آل البيت

 بـالقوائم االجتماعيـة المسـؤولية عـن المحاسـبي واإلفصـاح القيـاس تطبيـق مـدىم(. 0225. )يوسـف، جربـوع
 .12-1(، 0)17، اإلسالمية الجامعة مجلةة. غز  بقطاع الشركات في المالية

 : مطبعة أبناء الجراح.غزة. 0ط. القواعد المنهجية لبناء االستبيان(. م0212، زياد. )الجرجاوي 

 .دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان: 1ط محاسبة التكاليف المعيارية.م(. 0211جمعة، أحمد. )

مدى تطبيق محاسبة المسؤولية فـي الفنـادق (. م2144، عبد الحكيم. الشيخ، عماد. السبوع، سليمان. )جودة
 .23-4(، 2)7، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية. األردنية

عمــان: دار . 4ط .قيــاس بنــود قائمــة المركــز المــالي ســس المحاســبة الماليــة:أ(. م2111، أســامة. )الحــارس
 الحامد للنشر. ومكتبة

محاســبة التكــاليف فــي المجــال اإلداري.  (.م4779الخطيــب، صــبحي. )و  ومبــارك، صــالح  ، عمــر حســنين
 اإلسكندرية: الدار الجامعية للنشر.. 4ط

عمـان: دار وائـل  .4ط. المحاسبة اإلدارية لترشـيد القـرارات التخطيطيـةم(. 2115، خليل عواد. )أبو حشيش
 للنشر والتوزيع.

 مؤسسة الوراق للنشر. :عمان. 1ط .مناهج البحث العلمي .(م2116) .، موفقالحمداني

المجلــة األردنيــة فــي م(. مــدى تطبيــق محاســبة المســؤولية فــي الجامعــات األردنيــة. 2143، ســرحان. )حــوري 
 .61-35(، 2)7، إدارة األعمال

دور محاسـبة المســؤولية فـي تحقيــق الميـزة التنافســية فـي الشــركات الصــناعية م(. 2145، معتصــم. )الخالـدي
 (. جامعة جدارا، إربد.غير منشورة )رسالة ماجستير دراسة ميدانية –السعودية 
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م(. قياس إمكانية تطبيق محاسبة المسؤولية في األجهزة الحكوميـة 2111العمري، أحمد. )و  ، حسينخشارمة
 .91-53(، 4)21، أبحاث اليرموكمجلة . دراسة ميدانية –األردنية 

اإلفصـاح -المسؤولية االجتماعيـة للشـركات فـي ظـل المحاسـبة االجتماعيـة م(. 2142أبو خلخال، يوسف. )
 . عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.4. طالمحاسبي

 قطـاع غـزة –واقـع إعـداد وتنفيـذ الموازنـات التخطيطيـة فـي الشـركات الصـناعية م(. 2119هللا، وائـل. ) خلف
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

م(. تطبيــــق محاســــبة المســــؤولية فــــي المستشــــفيات الخاصــــة الســــعودية: دراســــة 2118، ســــليمان. )الدالهمــــة
 .83-58(، 3)41، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتميدانية. 

ية فــــي تحقيــــق الميــــزة التنافســــية فــــي الشــــركات الصــــناعية دور محاســــبة المســــؤولم(. 2144دلــــة، أســــامة. )
 (. جامعة أربد، األردن.غير منشورة )رسالة ماجستير دارسة ميدانية -السعودية 

عمان: معهد الدراسات . 4ط .ائمة التدفقات النقدية: من الناحية العلمية والعمليةق م(.4776، نعيم. )دهمش
 المصرفية.

 .: دار وائل للنشرعمان. 4ط. إدارة الموازنات العامةم(. 2111. )طاهروالجنابي،  ، مؤيد،الدوري 

 عمان: دار وائل للنشر. .3ط. المحاسبة اإلداريةم(. 2111، عبد الحكيم. )الرجبي

مقومات تطبيق محاسـبة المسـؤولية فـي الشـركات الصـناعية فـي قطـاع غـزة م(. 2119، دياال جميل. )الرزي 
 تير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.)رسالة ماجس دراسة تطبيقية –

المقومـــات األساســـية لتطبيـــق نظـــام محاســـبة المســـؤولية فـــي مجـــال الرقابـــة علـــى م(. 4783، ســـمير. )روس
 (. جامعة طنطا.غير منشورة )رسالة ماجستير التكاليف الصناعية

دراسـة تطبيقيـة  –والرقابـة  أثر تطبيق محاسبة المسؤولية علـى رفـع كفـاءة األداءم(. 2145، محمود. )سمارة
، )رســـالة ماجســتير غيــر منشــورة(. جامعــة الشــرق األوســـط علــى الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة

 .عمان

المستشـفيات الخاصـة الحـائزة علـى جـائزة الجـودة و  التزامقياس مدى (. 2.02ور. )، أحمد، والراوي، نسينا
. عمــان: دار وائــل 0ط. التميــز فــي محافظــة عمــان بمــنهج ســيجما ســتة و أثــره فــي ضــبط جــودة التــدقيق الــداخلي

 للنشر.

. 4. طمحاســبة العمليــات المصــرفية فــي المصــارف التجاريــة واإلســالميةم(. 2118، علــي عبــد هللا. )شــاهين
 ر.غزة: دار منصور للنش

عمـان: دار الفرقـان  .4ط. اإلدارة الحديثـة مفـاهيم وظـائف وتطبيقـاتم(. 2117، مصـطفى نجيـب. )شاويش
 للطباعة والنشر والتوزيع.



81 
 

-محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقـويم االداء فـي البنـوك السـودانية . دور نظامم(2.02. )مصعب، صالح
 ، الخرطوم.جامعة شندي .)رسالة ماجستير غير منشورة( بالتطبيق على البنوك السودانية

 . غزة: مطبعة الوراق للطباعة والنشر.4. طالمحاسبة اإلداريةم(. 2112، نضال رشيد. )صبري 

تقـــويم األداء الـــوظيفي دراســـة مقارنـــة للنمـــاذج والتقـــارير المســـتخدمة بالمملكـــة م(. 2112، محمـــد. )الصـــواف
 . اإلسكندرية: دار المنارة للنشر والتوزيع.4ط. العربية العربية السعودية وجمهورية مصر

 عمان: دار وائل للطباعة والنشر. .4ط. المحاسبة اإلداريةم(. 2112، أحمد حسين. )ظاهر

 مجلـة. المنشـورة الماليـة القـوائم فـي االجتماعيـة المعلومـات عـن اإلفصاح(. م0224. )محمودد، المجي عبد
 .15-05( 1)40 ،العربية والجزيرة الخليج دراسات

مفهومـــه وأدواتــــه -البحــــث العلمـــي(. م0221عبــــد الحـــق، كايـــد. ) عبيـــدات، ذوقـــان  عــــدس، عبـــد الـــرحمن 
 عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع. .1ط .وأساليبه

 مـدى تـوفر مقومـات تطبيـق محاسـبة المسـؤولية فـي الشـركات الصـناعية الليبيـةم(. 2115، أبـو بكـر. )عالء
 .، عمان(. جامعة آل البيتغير منشورة )رسالة ماجستير

 مـروى مدى تطبيق نظام محاسـبة المسـؤولية فـي المستشـفيات الحكوميـة فـي محليـة م(. 2145علي، فايز. )

 الجزائر.جامعة وهران، (. غير منشورة )رسالة ماجستير في دولة الجزائر

 -المسـؤولية االجتماعيـة وأخالقيـات األعمـال (. م2115مهدي، صالح. ) ، طاهر  العامري، محسن الغالي
 عمان: دار وائل للنشر. .4. طاألعمال والمجتمع

مدى تطبيق مقومات محاسبة المسؤولية في (. م2144أبو نصار، محمد. ) ، فاتنة  الدبعي، مأمون الغرايبة
لعلـوم مجلـة الدراسـات ل. التشـغيليةالشركات األردنية المساهمة العامة الصناعية وأثره في ربحية الشـركة وكفاءتهـا 

 .441-83(، 4)38 ،اإلدارية

مجلــة جامعـة تشــرين للدراســات والظــروف المالئمـة لتطبيقهــا،  –م( محاسـبة المســؤولية 2116، نــواف. )فخـر
 .77-85(، 4)21، والبحوث العلمية

. القـرارات فـي المنشـأةالمحاسبة اإلدارية ودورهـا فـي ترشـيد م(. 2113. )، مؤيد، وشعبان، عبد الكريمالفضل
 عمان: دار زهران للنشر.. 4ط

 دار. عمـان: 1ط .المحاسـبة اإلداريـة م(0225) .بد الناصر  والراوي، عبد الخالقع، نورو   مؤيد، الفضل
 .والتوزيع للنشرالمسيرة 

. األداءالمحاسبة اإلدارية: مدخل محاسبة المسؤولية وتقييم م(. 2117حنان، رضوان. )و  كحالة، جبرائيل،
 . عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.4ط

 المحـدود فلسـطين بنـك فـي المسـؤولية محاسـبة نظـام تطبيـق مقومـات تـوفر مـدى(. م2118، يعـرب. )كـالب
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.
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محاســـبة المســؤولية كـــأداة لمراقبــة التســيير دراســـة حالــة مؤسســـة تعاونيــة الحبـــوب م(. 2145، بــاعلي. )كنــزة
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة قاصدي مرباح، الجزائر. CCL.Sوالخضر الجافة 

 –قيــاس إمكانيــة تطبيــق محاســبة المســؤولية فــي الجامعــات الفلســطينية م(. 2119، أحمــد رمضــان. )مرتجــى
 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. )رسالة دراسة ميدانية

التأصــيل النظــري للممارســات المهنيــة المحاســبية فــي مجــاالت القيــاس والعــرض م(. 2111، محمــد. )مطــر
 عمان: دار وائل للنشر.. 4ط. واإلفصاح

)رســالة  التكــاليف المعياريــة كــأداة تخطــيط ورقابــة فــي الشــركات الصــناعيةم(. 2115أبــو معيلــق، عبــد هللا. )
 (. الجامعة اإلسالمية، غزة.غير منشورة ماجستير

. اســتراتيجية وسياســات التصــنيع الفلســطينيةم(. 2114عطــاني، نصــر. ) ، باســم  الزعــوري، عــودة مكســول
 . غزة: دار األبحاث الفلسطينية.4ط

)رسـالة ماجسـتير  مدي تطبيق محاسبة المسؤولية في المنظمات األهلية الفلسـطينية(. م2117، سالم. )مكي
 غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

م(. دراسة مدى إمكانية تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في األجهزة الحكومية فـي 2113، عبد هللا. )المنيف
 .33-4(، 4)99، مجلة جامعة الملك فهد. المملكة العربية السعودية

فـي الشـركات المسـاهمة العامـة الصـناعية األردنيـة واقـع م(. نظـام محاسـبة المسـؤولية 2113، إبـراهيم. )ميدة
 .11-49(، 2)47، مجلة جامعة دمشقوتطلعات. 

 عمان: دار وائل للنشر.. 4. طالمحاسبة اإلداريةم(. 2113أبو نصار، محمد. )

. 4ط معــايير المحاســبة واإلبــالغ المــالي الدوليــة الجوانــب النظريــة والعمليــة.(. م2141أبــو نصــار، محمــد. )
 عمان: دار وائل للنشر.

الريـــــاض: دار المـــــريخ للنشـــــر  .4ط. المحاســـــبة اإلداريـــــةم(. 2111مـــــاتولتس، ســـــيرج. )و  ، ليســـــتر،هيتجـــــر
 والتوزيع.
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 المَلحق
 استبانة الدراسة -( 0ملحق رقم )

 
 ــزةـــــــــــــــــــــــــــــــْلســـــــــَلميـة غـــالجامعــة ا

 اــات العليـشـئون البحث العلمي والدراس 

 ـــــارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــكليــــــــــ

 ــويـــلـالمــحاسبـة والتــمـ ــــــتيرــــــــــماجســ
 

 استبانة بعنوان
 مدى إمكانية تطبيق محاسبة المسؤولية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

 )دراسة حالة: الجامعة اإلسالمية بغزة(

 حفظكم هللا،   .. .الفاضلة  لسيدة/ االفاضل سيدال

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

مدى إمكانية تطبيق محاسبة المسؤولية في مؤسسات التعليم  "يقوم الباحث بدراسة بعنوان 
ستبانة اال، وهو بصدد تطبيق )دراسة حالة: الجامعة اإلسالمية بغزة(العالي الفلسطينية 

 للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لذلك.

بموضوعية، لما إلجابتكم من لذلك ي رجى من حضرتكم التكرم باإلجابة على كل سؤال 
أهمية بالغة في نتائج هذه الدراسة، والتي هي جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير 
في المحاسبة والتمويل، علمًا بأن المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف يتم التعامل معها 

 تستخدم إال لغرض البحث العلمي. بسرية تامة ولن

 نكم،تعاو حسن ل شكراً 
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   الشخصية أوال: البيانات
 :أمام اْلجابة المناسبة ()يرجى وضع إشارة 

   أنثى  ذكر  الجنس:

الفئة 
أكاديمي بمنصب   الوظيفية:

   إداري   إداري 

المؤهل 
 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  العلمي:

سنوات 
 01أقل من   الخدمة:

 03سنوات إلى أقل من  01  سنوات
أقل من سنة إلى  03  سنة

 سنة 71
سنة  71 

 فأكثر
 

دل ذلك  01حيث أنه كلما اقتربت اْلجابة من الدرجة  01إلى  0يرجى استخدام التدريج من 
 رة وتقل بالتدريج.على الموافقة الكبيرة جدًا على ما ورد في الفقرات المذكو 

 األول: الهيكل التنظيمي المحور

 الدرجة الفقرة م

  واضح. وإداري  يوجد للجامعة هيكل تنظيمي  .0
  في الجامعة. المختلفة يتم تقسيم العمل بشكل واضح بين المستويات اإلدارية  .7
  المسؤوليةلمراكز  وواضحاً  يتضمن الهيكل التنظيمي للجامعة تحديدًا دقيقاً   .4
  في الهيكل التنظيمي للجامعة. المسؤوليةيوجد وصف واضح لمراكز   .3
  يتوافق مع التغيير في استراتيجية الجامعة.التغير في الهيكل التنظيمي   .3
  يتم تحديد طبيعة العمل بشكل واضح في كل مركز مسؤولية في الجامعة.  .3
  يوجد مدير مختص لكل مركز مسؤولية في الجامعة.  .2
  لكل وظيفة في الجامعة. محدد وصف وظيفي هناك  .1
  المختلفة. المسؤوليةتفويض واضح لسلطة اتخاذ القرارات للمسؤولين في مراكز  يتم  .3
  تي كلفوا بها.لدى الموظفين الكفاءة والخبرة الكافية للقيام بالمهام ال  .01
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 الموازنات التخطيطية الثاني: نظامالمحور 

 الدرجة الفقرة م
الموازنات التخطيطية في تخطيط اإليرادات والتكاليف لمراكز  على الجامعةتعتمد   .0

 .المسؤولية
 

  يتم ربط التكاليف واإليرادات الفعلية باألشخاص المسؤولين عنها.  .7
  يمكن فصل الموازنة التخطيطية الخاصة بمركز مسؤولية محدد عن الموازنة اإلجمالية.  .4
مسؤولية  إلطار وفقاً بإعداد الموازنة التخطيطية  المسؤوليةن في مراكز و يساهم المسؤول  .3

 .منهمكل 
 

  في إعداد الموازنة التخطيطية. المسؤوليةفي مختلف مراكز  الموظفون يشترك   .3
  لمواجهة أي تغيرات طارئة. تتميز الموازنات التخطيطية المعدة بالمرونة الكافية  .3
في مختلف  موظفينلل ومكافآت ربط نظام الموازنة التخطيطية بنظام حوافزيوجد   .2

 المستويات اإلدارية للجامعة.
 

مع األداء  لتقييم األداء الفعلي حد األساليب المهمةيتم استخدام الموازنات التخطيطية كأ  .1
 المخطط له

 

  .المسؤوليةربط الموازنات التخطيطية بمراكز اإلشراف و  هناك  .3

 
 الثالث: النظام المحاسبي المحور

 الدرجة الفقرة م

تتوفر سجالت مالية ودفاتر محاسبية وتسجل فيها كافة المعامالت التي تحدث في   .0
 الجامعة.

 

  يمكن معرفة إجمالي التكاليف التي تخص مركز مسؤولية معين في الوقت الالزم.  .7
تتناسب أنظمة المعلومات المحاسبية المستخدمة حاليًا مع طبيعة النشاط في   .4

 الجامعة.

 

  ربط بين النظام المحاسبي بالهيكل التنظيمي للجامعة.ي راعي   .3
  القواعد والسياسات المحاسبية المستخدمة في الجامعة واضحة ومفهومة.  .3
  هناك حصر وتسجيل لكافة التكاليف في كل مركز مسؤولية في الجامعة.  .3
  يتم حصر وتسجيل كافة اإليرادات لكل مركز مسؤولية في الجامعة.  .2
 يوجد ربط بين الهيكل التنظيمي والنظام المحاسبي ونظام الموازنات التخطيطية في   .1
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 .الجامعة
البيانات المالية للجامعة في نهاية الفترة تعكس كافة المعامالت المالية التي وقعت خالل   .3

 الفترة.
 

القرارات  يتم االفادة من مخرجات النظام المحاسبي من تقارير مالية في عملية ترشيد اتخاذ  .01
 في الجامعة.

 

 
 الرابع: نظام التقارير المحور

 الدرجة الفقرة م

  يسمح نظام التقارير المتبع في الجامعة بقياس وتقييم األداء بسهولة.  .0

  تعد تقارير األداء بشكل واضح ودقيق وسهل الفهم.  .6

  في تصميم شكل التقرير. المسؤوليةتشارك مراكز   .3

  مسؤولية. يعد تقرير في كل مركز  .4

  في إعداد تقارير األداء ورفعها. المسؤوليةيراعى تسلسل خطوط السلطة و   .5

  .المسؤوليةيوجد وصف للمعلومات التي يجب أن يتضمنها تقارير األداء في مراكز   .2

  .المسؤوليةتعمل الجامعة على إعداد تقييم دوري ألداء الموظفين في مراكز   .7

  المسؤولين عن البيانات الواردة فيها.يتم ربط التقارير باألشخاص   .8

  على التقارير بصورة دورية. المسؤوليةتحصل مراكز   .9

  تقوم الجامعة بمتابعة تصحيح االنحرافات المهمة بعد وضع وسائل عالجها.  .01

 
 الخامس: نظام الحوافز المحور

 الدرجة الفقرة م

  الموظفين.نظام الحوافز في الجامعة فعال ويعمل على تحسين أداء   .0
تعتمد الجامعة نظام واضح للحوافز يشجع الموظفين على تحقيق األداء المطلوب في   .7

 .المسؤوليةمراكز 
 

  تمنح اإلدارة حوافز مادية عند وصول الموظفين لألهداف المخططة مسبقًا.  .4
  ال تتأثر الحوافز بالعالقات الشخصية.  .3
  الموظفين لألهداف المخططة مسبقًا.تقوم اإلدارة بمنح حوافز معنوية عند وصول   .3
  يتوافر رضا لدى الموظفين عن نظام الحوافز والمكافآت  .3
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تعمل الجامعة على إعادة النظر بشكل دوري في نظام الحوافز المعمول به في   .2
 الجامعة.

 

  تمنح الحوافز على أسس موضوعية وعادلة وعلى أساس الكفاءة.  .1
  مستمرة.يتم منح الحوافز بصورة   .3
  تشجع الحوافز والمكافآت والعالوات على أداء أفضل للموظفين.  .01

 شــكرًا لكم على حسن تعاونكم،
 الباحث/ أحمد عز الدين كحيل
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 بأسماء المحكمين قائمة-( 7ملحق رقم )



 الجامعة التخصص االسم م

 اْلسَلمية بغزةالجامعة  اإلحصاءأستاذ  أ. د. سمير صافي .0

 الجامعة اْلسَلمية بغزة أستاذ المحاسبة سالم حلس .أ. د .7

 الجامعة اْلسَلمية بغزة أستاذ المحاسبة  أ. د. ماهر درغام .4

 الجامعة اْلسَلمية بغزة أستاذ المحاسبة د. هشام ماضي .3

 جامعة األزهر بغزة أستاذ المحاسبة المشارك علي النعامي .د .3

 جامعة األزهر بغزة أستاذ المحاسبة جبر الداعور .أ. د .3

 جامعة األزهر بغزة أستاذ المحاسبة  د. إسكندر نشوان .2

    

 


