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  ة المساهمة العامة الصناعيةمدى تطبيق مقومات محاسبة المسؤولية في الشركات األردني
   ربحية الشركة وكفاءتها التشغيليةفيوأثره 

  *أمون الدبعي ومحمد أبو نصارفاتنة فالح الغرايبة وم

  

  صـلخم
دنية لسبعة مقومات أساسية تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى تطبيق الشركات المساهمة العامة الصناعية األر

  .لمحاسبة المسؤولية، وأثر مدى تطبيق كل مقوم من هذه المقومات في ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية

 شركة مساهمة 42تبانة على شركات عينة الدراسة التي بلغ عددها ى بيانات الدراسة من خالل توزيع استم الحصول عل
وتم تجميع البيانات المالية المتعلقة بالربحية . 2007ألوراق المالية في عام عامة صناعية مدرجة في بورصة عمان ل
وقد تم استخدام مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لقياس . 2007-2004والكفاءة التشغيلية لشركات العينة لألعوام 

تباط بيرسون لفحص درجة العالقة بين مدى تطبيق شركات العينة لمقومات محاسبة المسؤولية، كما تم استخدام معامل ار
  .مدى تطبيق الشركات األردنية لكل مقوم من هذه المقومات ونسب الربحية ونسب الكفاءة التشغيلية

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من معدل ربحية السهم ومعدل العائد على 
من مقومات محاسبة المسؤولية التي غطتها الدراسة باستثناء المقوم األول والخاص األصول كمقاييس للربحية وبين كل 

أما . بتقسيم الهيكل التنظيمي للشركة حيث لم يظهر وجود عالقة لهذا المقوم مع كل من ربحية السهم والعائد على األصول
جود ارتباط بين هذا المؤشر والمقوم الخامس مؤشر الربحية الثالث والمتمثل في معدل القيمة المضافة فقد أظهرت النتائج و

  .لمحاسبة المسؤولية والمتمثل في استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء

أما فيما يتعلق بمدى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مقومات محاسبة المسؤولية التي غطتها الدراسة ومؤشرات 
د عالقة ذات داللة إحصائية بين المقوم الرابع وهو ربط الموازنات التخطيطية الكفاءة التشغيلية، فقد أظهرت النتائج وجو

كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المقومات، الثاني وهو تفويض . بالمركز ومعدل دوران المدينين
سب مراكز المسؤولية والخامس  مراكز المسؤولية بصالحيات واضحة والثالث وهو تبويب التكاليف واإليرادات حمديري

  .وهو استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء وبين معدل إنتاجية العامل

  . محاسبة المسؤولية، الربحية، الكفاءة التشغيلية:الكلمات الدالة

  
  مقدمـةال

  
أدت ندرة الموارد االقتصادية، والمنافسة الشديدة، 

اهتمام إدارات والتطور التكنولوجي السريع، إلى زيادة 
، كما ساهم في امتداد دور 1الشركات بالمحاسبة اإلدارية

                                                 
لحديثة األخرى وجود الشركات العالمية  من المظاهر االقتصادية ا1

وفتح فروع للشركات في أماكن متعددة ألغراض الضخمة، 
، واإلنتاج الوفير، ضريبية أو لتوفر األيدي العاملة الرخيصة

ية متنوعة، ، ووجود شركات تمارس نشاطات اقتصادصوالتخص
  .والتجارة االلكترونية

المحاسبة، كلية سم وق ان؛ماللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، ع* 
، 16/2/2010تاريخ استالم البحث . الجامعة األردنيةاألعمال، 

 .25/7/2010وتاريخ قبوله 

المحاسبة اإلدارية إلى تنظيم تدفق األموال وتخطيطها 
والرقابة عليها وتوفير المعلومات المالية وغير المالية الختيار 

  .أفضل البدائل من أجل تحقيق أهداف الشركة
سلوب لقد أثبت التوسع في األسواق عدم جدوى األ

المركزي في اإلدارة، وأصبح األسلوب الالمركزي هو األكثر 
 األمر الذي تطلب وجود ضوابط للرقابة شيوعاً في اإلدارة

ويقصد . للتأكد من قيام اإلدارات بتنفيذ المطلوب منها
 تفويض صالحيات اتخاذ القرارات في الشركة، ةبالالمركزي

هم وحدود وتزويد المديرين بالسلطات المناسبة لمواقع
وتتميز الالمركزية . (Garrison et al., 2009)مسؤولياتهم 

بتقسيم الهيكل التنظيمي للمنشأة إلى عدة مراكز، وبحيث يكون 
 وتعمل إدارة .لكل مركز مسؤولية محددة ترتبط بنشاطه

  .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/ مي عمادة البحث العل2011 ©



  رمون الدبعي ومحمد أبو نصاومأ فاتنة الغرايبة                                                         ...              مدى تطبيق مقومات

- 220 -  

المركز من أجل تحقيق األهداف العامة للمنظمة والتي بذات 
 الشرع وسفيان، (الوقت تدل على كفاءة أداء المديرين

من هنا أتى دور المحاسبة اإلدارية في تزويد و). 2002
أبو (اإلدارة العليا باألدوات الالزمة لتقييم أداء المراكز 

وللتقليل من مساوئ الالمركزية واالستفادة ). 2010نصار، 
من مزاياها، يجب االستعانة بنظام محاسبة المسؤولية والذي 

 لكل مركز باإلضافة إلى التقارير يزود اإلدارة بتقارير خاصة
  .(Garrison and Noreen, 2003)المالية للشركة ككل 

  
  أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق مقومات 
 ةمحاسبة المسؤولية أعاله لدى الشركات المساهمة العام

الصناعية األردنية وأثر ذلك في ربحية الشركة وكفاءتها 
ف يتم ذلك من خالل قياس درجة تطبيق التشغيلية، وسو

مقومات محاسبة المسؤولية لدى تلك الشركات، وقياس درجة 
االرتباط بين مدى تطبيق كل من تلك المقومات وربحية 

 .الشركة وكفاءتها التشغيلية
تتضمن الدراسة أربعة أقسام، يغطي القسم األول دور 

 وتحسينه نظام محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقييم األداء
ويعرض القسم الثاني الدراسات . ومقومات محاسبة المسؤولية

 القسم الثالث منهجية الدراسة العملية من لالسابقة، ويتناو
أما القسم . ها وفرضياتهاتحيث مجتمعها وعينتها ومتغيرا

  .الرابع واألخير فيتضمن نتائج الدراسة وتوصياتها
  

  السابقةها عن الدراسات زأهمية الدراسة وما يمي
يعتبر موضوع البحث من الموضوعات الهامة في مجال 
المحاسبة اإلدارية التطبيقية، ويتوقع ان تقدم نتائج الدراسة 
دليالً عملياً إلدارة الشركات األردنية حول عالقة تطبيق 
محاسبة المسؤولية على ربحية الشركات وكفاءتها التشغيلية 

لى تنبني محاسبة مما يسهم في تشجيع الشركات األردنية ع
  .المسؤولية في حال ثبات فاعلية وأهمية التطبيق

ونظراً لندرة الدراسات السابقة التي اهتمت بالربط بين 
 لمحاسبة المسؤولية واثر ذلك األردنيةمدى تطبيق الشركات 
 الشركات وكفاءتها التشغيلية، فان نتائج هفي تحسين ربحية هذ

ية تساعد العديد من الدراسية الحالية ستقدم اضافة علم
 المهتمة األردنية أهمها إدارة الشركات الصناعية األطراف

 تطبيق أوبموضوع محاسبة المسؤولية في تقييم فاعلية 
  .محاسبة المسؤولية وتأثير ذلك على ربحية وأداء الشركات

تختلف هذه الدراسة عن سابقاتها من حيث تركيزها على 
لمسؤولية في الشركات بيان وفحص أهمية استخدام محاسبة ا

الصناعية المساهمة األردنية كأداة رقابية فعالة في تحسين 
، وذلك عن طريق ربط األردنيةنتائج الشركات المساهمة 

نتائج مدى تطبيق هذه الشركات لمقومات محاسبة المسؤولية، 
  .بمعدالت نسب الربحية والكفاءة التشغيلية لشركات العينة

  
   السابقةتاإلطار النظري والدراسا

  
  اإلطار النظري

تقوم محاسبة المسؤولية على بناء نظام محاسبي متكامل 
بهدف تحقيق الرقابة على التكاليف واإليرادات واالستثمارات 
في مراكز المسؤولية المختلفة، وذلك من خالله تقسيم المنشأة 

ويحقق . إلى مراكز للمسؤولية بما يتالءم مع طبيعة نشاطها
س كل مركز من مراكز المسؤولية المختلفة ذلك مساءلة رئي

عن بنود التكاليف واإليرادات واالستثمارات التي يمكنه 
التحكم فيها أو الرقابة عليها فقط، أما البنود التي ال يمكنه 
التحكم فيها أو الرقابة عليها فتدخل في نطاق مسؤولية رئيس 

  .مركز مسؤولية آخر
  

  وتقييم األداء وتحسينهدور محاسبة المسؤولية في الرقابة 
إن دور محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقييم األداء 

كما . ةيتطلب تقسيم المنشاة إلى ما يسمى بمراكز المسؤولي
تحتاج اإلدارة لغايات الرقابة على التكاليف، إلى تصنيف 
تكاليف كل مركز من مراكز المسؤولية إلى مباشرة وغير 

غير قابلة للرقابة، حيث يساعد مباشرة، وإلى قابلة للرقابة و
هذا التصنيف اإلدارة في مساءلة كل مركز عن التكاليف 
الخاصة به، فأي تكلفة تحمل على قسم مركز يجب أن تبرر 
من خالل المنافع التي يستفاد منها، وذلك تطبيقاً لمحاسبة 

  المسؤولية
ويمكن تعريف مركز المسؤولية بأنه الوحدة داخل المنشأة 

ون مديرها مسؤوالً عن أعمالها ونتائجها لتحقيق والتي يك
ويمكن التمييز بين أربعة أنواع من . أهداف المنشأة العامة

مراكز المسؤولية هي مركز التكلفة، ومركز اإليراد، ومركز 
  :الربح، ومركز االستثمار، وكما يلي

 الذي يمنح مديره سلطة زوهو المرك: مركز التكلفة -
 سلطة التحكم في ن أنهم ال يملكوالتحكم في التكاليف، إال

ومن األمثلة عليه، المراكز . اإليرادات أو االستثمارات
 .الخدمية في المنشأة

 الذي يمنح موظفيه زوهو المرك: مركز اإليراد -
تحديد أسعار البيع والكميات (صالحيات التحكم باإليرادات 

، مع عدم إعطاء )المباعة من كل نوع، ونشاطات الترويج
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 التدخل في مصاريف تصنيع أو شراء المنتج أو صالحية
التحكم باالستثمارات، وقد يعطى مدير هذا المركز دوراً 
محدداً في ضبط التكاليف اإلدارية والرواتب، ومن األمثلة 

 .عليه، قسم المبيعات في المنشأة
 الذي يمنح موظفيه ز هو المرك:مركز الربح -

يس لديهم صالحية صالحية التحكم بالتكاليف واإليرادات، ول
وبهذا فهو يشبه منشأة مستقلة دون . باتخاذ قرارات االستثمار

 .أن يكون لموظفيه عالقة بعمليات االستثمار
 الذي يمنح موظفيه زهو المرك: مركز االستثمار -

اإليرادات، وصالحية اتخاذ قرارات متعلقة بالتكاليف، 
  .واالستثمارات، وبالتالي فهو مشابه لمنشأة مستقلة

تأسيساً على ما تقدم فإن الالمركزية ترتبط ارتباطاً وثيقاً و
بنظام محاسبة المسؤولية والذي يعتمد على عدة مقومات 
لتحقيق الرقابة، ومعالجة أي خلل في األداء، والسيطرة على 

نظام حقق وبذلك ي. التكاليف، ومنع هدر موارد الشركة
فويض بين ت حاجة اإلدارة إلى الربط محاسبة المسؤولية

السلطات للفئات اإلدارية الدنيا وبين مساءلتهم ومحاسبتهم 
 كما ويمثل وسيلة اإلدارة في التقييم على نتائج قراراتهم،

والتنسيق والرقابة على أداء العاملين في مختلف المراكز 
 وبذلك يمكن تعريف محاسبة المسؤولية بأنها النظام .والفروع

تقع ضمن مسؤوليته الذي يحدد لكل فرد القرارات التي 
والصالحيات الواجب تفويضها لكل فرد في المنشأة في سبيل 

  .(Bulloch ,1964)ضبط ورقابة األداء الكلي للشركة 
وفي سبيل تحقيق نظام رقابي فعال في ظل استخدام 
الالمركزية وإعداد هيكل تنظيمي للمنشأة مبني على توزيع 

عمل على وضع  تال بد من وجود أنظمة تخطيطية, الصالحيات
معدالت األداء المخطط  قبل بدء عمليات التنفيذ الفعلي، ومقارنة 
األداء المخطط للمستويات اإلدارية المختلفة بالتنفيذ الفعلي، وذلك 
كأساس لقياس وتقييم كفاءة األداء، وتحديد االنحرافات 

إن هذه اإلجراءات الرقابية . واألشخاص المسؤولين عن حدوثها
رحلة الهيكل التنظيمي إلى مرحلة توزيع الممتدة من م

 بالنتائج طالصالحيات والى التخطيط ومن ثم مقارنة التخطي
  .الفعلية تصب جميعها فيما يسمى بمحاسبة المسؤولية

وبما أن التخطيط يرتكز على المعلومات التاريخية والتي 
معظمها من البيانات المحاسبية، وبما أن الرقابة تعتمد على 

نتائج الفعلية مع المخطط لها واألهداف، إذا البد أن مقارنة ال
يكون نظام المحاسبة مبنياً على هيكلية المنشأة ومسؤولياتها 
لتحقيق فاعلية التخطيط والرقابة، وهذا يبرر الحاجة إلى 

  .(Sethi, 1977) وجود محاسبة المسؤولية
  مقومات محاسبة المسؤولية

ت السابقة حول  أدبيات الدراسة والدراساإلىبالرجوع 
  :الموضوع تم تحديد مقومات محاسبة المسؤولية بما يلي

 تقسيم الهيكل التنظيمي داخل المنشأة إلى :المقوم األول
  :مراكز مسؤولية

ويقوم هذا المقوم على تقسيم المنشأة إلى وحدات إدارية 
حسب طبيعة األنشطة، تكون كل منها تحت مسؤولية شخص 

. ل الهيكل التنظيمي للمنشأة ككلإداري، وهذا التقسيم يشك
فالمستويات اإلدارية الدنيا تقسم إلى مراكز مسؤولية متعددة، 
واإلدارة العليا تتكون من مراكز مسؤولية تشمل تلك التي في 

مركز ككل تمثل اإلدارة الدنيا، وفي النهاية فإن المنشاة 
  ).Anthony and Govindarajan, 1998(مسؤولية شامل 
 تفويض مديري مراكز المسؤولية :ثانيالمقوم ال

  :بصالحيات واضحة
حتى تستطيع اإلدارة محاسبة المسؤول عن نتائج أعمال 
مركز المسؤولية، ال بد أن يفوض مدير المركز بصالحيات 
تتناسب مع طبيعة نشاط المركز والمسؤوليات المطلوبة منه، 

 الخاصة بمركز مسؤوليته تحتى يتمكن من اتخاذ القرارا
كون مسؤوالً أمام اإلدارة عن نتيجة األداء النهائي لمركز وي

  .مسؤوليته
 توزيع التكاليف واإليرادات على مراكز :المقوم الثالث

المسؤولية، وذلك حسب إمكانية كل مركز وصالحياته للتحكم 
  :فيها

إن تقسيم المنشأة إلى مراكز مسؤولية ضمن هيكلها 
لممنوحة لكل مدير التنظيمي، يعتمد على درجة السلطات ا

مركز التخاذ القرارات المتعلقة بتكاليف المركز أو إيراداته 
أما البنود التي ال يمكن . أو أرباحه أو العائد على استثماراته

للمدير التحكم فيها أو الرقابة عليها فتدخل في نطاق مسؤولية 
لذا من الضروري حصر وتحديد . رئيس مركز مسؤولية آخر

ز بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة، مسؤوليات كل مرك
واإليرادات وأسعار التحويل بين المراكز حتى ال يحدث 
  .تداخل بين مسؤوليات المراكز، وحتى تكون المساءلة عادلة

 ربط الموازنات التخطيطية بكل مركز من :المقوم الرابع
  :مراكز المسؤولية

يتطلب قياس األداء الفعلي لمراكز المسؤولية بغرض 
تقييمها، وجود معايير وموازنات تخطيطية موضوعة سلفاً، حتى 
يمكن عن طريقها الحكم على ما إذا كان األداء الفعلي لمراكز 

لذا ال بد من وجود . المسؤولية المختلفة مقبوالً أم غير مقبول
موازنة خاصة بكل مركز مسؤولية تعكس أهدافه المستقبلية، 

 لتكون أقرب إلى الواقع ويتشارك في إعدادها موظفو المركز
  .  نحو تنفيذهابااللتزاموإمكانية التحقيق نتيجة الشعور 
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 استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء :المقوم الخامس
من خالل مقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط لكل مركز 

  :مسؤولية
إن محاسبة المسؤولية تتطلب ضرورة ربط المعايير 

ولكي تتمكن اإلدارة من تقييم األداء . ؤولياتوالفعاليات بالمس
لهذه المسؤوليات كل على حدة، يجب أوالً قياس األداء الفعلي 
لكل مركز مسؤولية على حدة، وذلك بواسطة األنظمة المحاسبية 
المبنية على أسس علمية، وبذلك يمكن استخدام الموازنات 

والمعيار التخطيطية المعدة لكل مركز مسؤولية، لتكون المرجع 
للحكم على نتيجة األداء الفعلي وتحديد االنحرافات الناتجة عن 

  .  الفعلياألداء المخطط عن األداءاختالف 
 إعداد تقارير يتم من خاللها تحليل :المقوم السادس

االنحرافات لألداء الفعلي عن األداء المخطط بهدف تحديد 
  :الجهة المسئولة عن االنحرافات

ير مركز مسئولية عن األنشطة التي يجب محاسبة كل مد
تتم داخل هذا المركز والتي تدخل في نطاق تحكمه ورقابته، 
ويجب على جميع مديري مراكز المسؤولية أن يشتركوا في 
وضع الموازنات الخاصة بمراكزهم، والتي بناء عليها سيتم 
محاسبتهم، ويتم ذلك عن طريق إعداد التقارير التي تقيس 

. رافات األداء الفعلي عن األداء المخططوتحلل أسباب انح
ويجب تقييم أداء كل مركز مسؤولية، وتوصيل تقارير األداء 
من خالل التغذية العكسية للمعلومات إلى كل مدير بسرعة 

  . وفي الوقت المناسب
 وضع نظام للحوافز مرتبط بنتائج مراكز :المقوم السابع

  :المسؤولية
الية، ال بد من تعزيز لكي تكون تقارير األداء ذات فع

نتائجها بتحديد أسباب االنحرافات السلبية لمنع تكرارها 
مستقبلياً، وتحديد االنحرافات االيجابية واألشخاص المسؤولين 
عن إحداثها، وذلك لمكافأتهم حتى يكون ذلك دافعاً تشجيعياً 

ويجب ربط . همئلهم ولكافة الموظفين للسعي دوماً لتحسين أدا
 باألداء وأن يتم ذلك خالل مرحلة التخطيط نظام الحوافز

  .وإعداد الموازنات
  

  الدراسات السابقة
 تساؤل حول إمكانية تطبيق مقومات محاسبة أحيانايثار 

المسؤولية والمستخدمة في الدول الصناعية المتقدمة لدى 
سبيل االجابة عن وفي . الشركات التي تعمل في الدول النامية

 دراسة حالة بإجراء  (Lin and Yu, 2002)هذا التساؤل قام
على إحدى الشركات الصينية حيث كان الهدف الرئيسي 
للدراسة التحقق من إمكانية تطبيق محاسبة المسؤولية في 

وقد أثبتت النتائج . مختلف األنظمة االجتماعية واالقتصادية
نجاح محاسبة المسؤولية كأداة رقابة على التكاليف ضمن 

 ومساهمتها في تخفيض تكاليف ظروف السوق الصينية،
اإلنتاج، وقدرتها على تحسين الربحية، ودورها االيجابي في 
تحفيز الموظفين، وتخفيض التكاليف وبالمحصلة النهائية 
  . تحقيق األهداف العامة للشركة للوصول إلى الربح المستهدف

إن محاسبة المسؤولية أداة لتحقيق التوازن المرغوب بين 
. ، والمساءلة والمحاسبة عن نتائج األداءتفويض الصالحيات

وتعتمد محاسبة المسؤولية على فرضية أساسية وهي أن 
المديرين يجب أن يكونوا مستعدين للمحاسبة والمساءلة عن 
أدائهم فضالً عن أداء مرؤوسيهم، وذلك لتحقيق أهداف 

ة التحقيق في ظل المؤسسة،  وبحيث تكون هذه األهداف ممكن
 دور (Dunn, 2002) لقد أظهرت دراسة .أداء فعال وكفؤ

 وتحقيقها، األهداف هذه إلىمحاسبة المسؤولية في الوصول 
 Crodaحيث اعتمد الباحث لتحقيق ذلك على شركة

International كمثال لتقسيم الهيكل التنظيمي إلى مراكز 
وبتطبيق الالمركزية والتي تم من خاللها تحميل . مسؤولية

لية الخاصة بكل منها، وتلي ذلك قياس إدارة المراكز المسؤو
 مقاييس عادلة في توزيع التكاليف باستخدامنتائجها ومقارنتها 

 تقارير تقييم على إعدادوأسعار التحويل واإليرادات، وأخيراً، 
وقد . كل المستويات اإلدارية وبحيث تعكس مسؤولية كل مركز

ايات تقييم اظهر الباحث أهمية استخدام النسب المالية لألقسام لغ
األداء، وأعطى أمثلة على استخدام نسب العائد على االستثمار 
والقيمة االقتصادية المضافة والدخل المتبقي وهامش الربح في 
مكافأة العاملين، وتوصل إلى أن أفضل مقاييس تقييم األداء هي 

  .القيمة االقتصادية المضافة والدخل المتبقي
 محاسبة المسؤولية (Rowe et al., 2006)وشرحت دراسة 

في إدارة العالقات األفقية بين مراكز المسؤولية، بواسطة 
 في الواليات ’General Dynamicsدراسة ميدانية لشركة 

، والمتخصصة في صناعة المنتجات األمريكيةالمتحدة 
واستخدم الباحثون بيانات غطت . الفضائية الحربية والمدنية

 وحتى عام 1986تسع سنوات للشركة وامتدت من عام 
وقد بينت الدراسة أن العالقات بين مراكز المسؤولية . 1994

تعتمد على سرعة، وحجم، ومدى عمليات التغيير في 
 الشركة، التي وجد الباحثون أنها تنعكس على تاستراتيجيا

وقد أظهرت الدراسة أن . األداء المالي لمراكز المسؤولية
ون تعاونية أكثر منها تطور العالقات بين مراكز المسؤولية لتك

 :تنافسية يعتمد على المتغيرات التالية في إستراتيجية الشركة
المشاركة في المعلومات وتوحيد فئات التقارير  .1

 . والمسميات فيها
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توحيد األنظمة المحاسبية المستخدمة في جميع مراكز  .2
محاسبة التكاليف بناًء على المسؤولية، مثل نظام 

نظمة مفهومة لجميع مدراء ، لتكون األ)(ABCاألنشطة 
 .المراكز

محاولة التقارب المكاني بين مراكز المسؤولية عندما  .3
تكون في نفس المنشأة، وتقليل الحواجز المادية بين 

 .المراكز
تنظيم عمل مدراء مراكز المسؤولية كفريق واحد لتقييم  .4

 .الوضع االقتصادي العام للمنشأة
قلل من الحواجز بين وقد تبين ان هذه المتغيرات األربعة ت

مراكز المسؤولية، وتحسن آلية االنجاز لتحقيق األهداف 
 من تضارب المصالح بين المراكز، مما لالعامة للمنشاة، وتقل

  .يؤدي إلى تحسين أدائها
فقد تناولت مدى اهتمام ) 2005(أما دراسة غالء 

الشركات الصناعية الليبية بتحديد مراكز المسؤولية والهياكل 
 االهتمام بتحديد التكاليف المعيارية ومقارنة ىمية، ومدالتنظي

وتم ذلك بالتطبيق على . الموازنات التخطيطية باألداء الفعلي
وقد توصلت . عينة مكونة من إحدى عشرة شركة صناعية

الدراسة الى أن غياب التنسيق بين مراكز المسؤولية المحددة 
لب الشركات يحد من تطبيق نظام محاسبة المسؤولية، وأن أغ

ال تعتمد التكاليف المعيارية في الموازنات التخطيطية، وأن 
التقارير غير الدورية ينقصها بعض اإليضاحات، كما ال 

وقد أوصى الباحث بضرورة رفع . يوجد نظام للحوافز
المستوى األكاديمي والتدريبي للموظفين، وزيادة دور 

تقييم األداء التكاليف المعيارية في الموازنات التخطيطية، و
عن طريق المقارنة ما بين الموازنات التخطيطية واألداء 

  .الفعلي، وربط الحوافز باألداء
إلى معرفة إمكانية ) 2005 (ركما هدفت دراسة الصغي

تطوير نظام محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقييم األداء في 
المصارف التجارية الليبية والتي بلغ عددها خمسة صارف، 

 التي وزعت على هذه تك عن طريق تحليل االستباناوتم ذل
المصارف، واستنتج الباحث عدم وجود تحديد لمراكز 
المسؤولية في مختلف المستويات اإلدارية في الهياكل 
التنظيمية، وعدم وجود تسلسل لمسؤولية إعداد التقارير، 
باإلضافة إلى عدم وجود وصف للمراكز، وعدم وجود مدير 

 وعدم تبويب التكاليف واإليرادات تبعاً مختص لكل مركز،
وقد أوصى الباحث بضرورة تصميم . لمراكز المسؤولية

هيكل تنظيمي واضح يراعى فيه التقسيم إلى مراكز مسؤولية، 
وضرورة إعداد موازنات تخطيطية ومعايير أداء علمية قابلة 

  .للتطبيق بمشاركة رؤساء المراكز

ور محاسبة إلى معرفة د) 1983(سعت دراسة روس 
المسؤولية في الرقابة على التكاليف الصناعية، وذلك عن 
طريق فحص األنظمة الرقابية المطبقة في شركة دلتا 

 الدراسة إلى وجوب وضع انتهتوقد . الصناعية بمصر
خريطة تنظيمية تتماشى مع نظام محاسبة المسؤولية، وكذلك 

ارة ضرورة تحديد الواجبات والمسؤوليات على مستوى كل إد
بالشركة، وضرورة تحديد مراكز المسؤولية لتجنب 
االزدواجية في المسؤوليات، وتحليل التكاليف حسب إمكانية 
التحكم فيها بواسطة رئيس كل مركز تكلفة، وربط التكاليف 

وقد أوصى الباحث بضرورة . بالشخص المسؤول عنها
تصميم نظام الحسابات المالية والتكاليف حسب مراكز 

 ليتم مقارنة األداء الفعلي لكل مركز مسؤولية مع المسؤولية
  .األداء المخطط وتحليل االنحرافات

وهدفت بعض الدراسات األردنية إلى اختبار مدى تطبيق 
ومن أوائل . الشركات المساهمة األردنية لمحاسبة المسؤولية

التي اختبرت مدى ) 1976(هذه الدراسات دراسة الرمحي 
بط المنهجي في صناعة الفوسفات إمكانية تطبيق نظرية الض

في األردن، حيث قام الباحث بتطبيق هذه النظرية على 
عناصر تكاليف اإلنتاج في صناعة الفوسفات عن طريق 
إعداد دليل مقترح لمراكز المسؤولية ومنهج لتحديد عناصر 

وقد أورد الباحث مجموعة من األمثلة . التكاليف في كل نشاط
 انه لكي يمكن الحكم على نتائج لتحليل االنحرافات، وبين

وقد . التنفيذ لهذه النظرية فإنه يتم بتطبيق محاسبة المسؤولية
أكد الباحث أيضاً وجوب معرفة العوامل المتسببة في 
انحرافات المخطط عن النتائج الفعلية وذلك بالتركيز على 
العوامل اإلرادية أما العوامل غير اإلرادية فيتم تعديل 

وأوصى الباحث بقيام شركة مناجم . يارية بهاالمعدالت المع
الفوسفات األردنية بتطبيق هذه النظرية لتخطيط ورقابة 
عناصر التكاليف في هذه الصناعة بهدف رفع الكفاءة 

  . درجة ممكنةبأقصىاإلنتاجية واستغالل الموارد 
فقد هدفت إلى بحث مدى ) 1999(أما دراسة جبريل 

ة الصناعية األردنية لمحاسبة تطبيق الشركات المساهمة العام
من الشركات % 72وقد توصل الباحث إلى أن . المسؤولية

تطبق محاسبة المسؤولية بدرجات متفاوتة، وعزى الباحث 
التقصير في تطبيق مقومات محاسبة المسؤولية إلى عدة 
أسباب أهمها، عدم توفر كفاءات إدارية، وانخفاض الدعم 

ة العليا، وصعوبة التنبؤ المادي والمعنوي من قبل اإلدار
  .والتخطيط

إلى معرفة مدى تطبيق ) 2004(وقد سعت دراسة صيام 
محاسبة المسؤولية في المستشفيات األردنية، وبيان اثر 
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تطبيقها على وظائف اإلدارة من تخطيط ورقابة وتقييم 
. لألداء، كما هدفت إلى بيان الصعوبات التي تواجه تطبيقها

 استبانه كانت قد وزعت على 102وقام الباحث بتجميع 
العاملين في الدوائر المالية في مستشفيات عينة الدراسة والتي 

من % 69وقد أظهرت النتائج أن . مستشفى) 16(بلغ عددها 
المستشفيات األردنية تطبق محاسبة المسؤولية، أما باقي العينة 

وأشارت الدراسة إلى أن العالقة بين . فتطبقها بدرجة اقل
 تكون واضحة في المستشفيات التي تطبق محاسبة األقسام

المسؤولية، ويتم فيها الربط بين بنود اإليرادات والتكاليف 
ومن ثم ربطها بمراكز المسؤولية وموظفي تلك المراكز، كما 
تقوم المراكز التي تطبق محاسبة المسؤولية بإعداد الموازنات 

  .بابهاالتخطيطية وتقارير األداء ودراسة االنحرافات وأس
للتحقق من مدى استخدام ) 2005(وجاءت دراسة الحديدي 

الشركات الصناعية المساهمة األردنية ألساليب المحاسبة 
اإلدارية في مجال اتخاذ القرارات، والتخطيط، والرقابة، 
وعالقة ذلك بحجم الشركة وأداءها المالي، وتحديد صعوبات 

كات الصناعية وتكون مجتمع الدراسة من جميع الشر. تطبيقها
 59 وتم أخذ عينة من 2002المساهمة العامة األردنية عام 

واعتمدت الباحثة أسلوب االستبانه لجمع البيانات من . شركة
المديرين الماليين، باإلضافة إلى البيانات المالية لشركات العينة 

وقد توصلت الدراسة إلى أن أكثر . 2002-1998للفترة 
 هي تلك المتعلقة بالمقارنات لنتائج أساليب الرقابة المستخدمة

أعمال الشركة مع السنوات السابقة ثم محاسبة المسؤولية 
كما بينت الدراسة وجود . وتقارير األداء وحسابات االنحرافات

عالقة بين درجة استخدام الشركات ألساليب المحاسبة اإلدارية 
م ككل والعائد على حقوق الملكية، وعدم وجود تباين في استخدا

أساليب المحاسبة اإلدارية ككل بين الشركات ذات األداء المالي 
العالي وذات األداء المالي المنخفض حسب مقياس متوسط 

وقد أوصت الباحثة بضرورة زيادة . العائد على األصول
اهتمام الشركات بتطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية ومن ضمنها 

ة المهارات والبرامج محاسبة المسؤولية، وتوفير الكفاءات وتنمي
  .الحاسوبية لتحقيق ذلك

فقد بين في دراسته دور نظام ) 2006(أما جرادات 
التكاليف على أساس األنشطة في مجال محاسبة المسؤولية 
ومدى استفادة الشركات الصناعية المساهمة األردنية التي 

وكوِّن . تطبق هذا النظام في رفع كفاءة محاسبة المسؤولية
سة من الشركات الصناعية المساهمة األردنية التي مجتمع الدرا

 9تطبق نظام التكاليف على أساس األنشطة والتي بلغ عددها 
شركات، تم التعرف عليها عن طريق دراسة استكشافية حيث 
سئلت كل شركة من الشركات الصناعية المساهمة عما إذا 

كانت تطبق النظام ام ال، تال ذلك توزيع استبانة صممت 
وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق .  الدراسةأهدافقيق لتح

نظام التكاليف على أساس األنشطة أدى إلى رفع كفاءة محاسبة 
المسؤولية وبدرجة متوسطة، كما ان تطبيقه أدى بدرجة 
ضعيفة إلى رفع درجة تجانس أعمال مراكز المسؤولية، 
ومشاركة العاملين بإعداد الموازنات، والقدرة على إصدار 

وقدم . تقارير األداء بأي وقت، ومكافأة أصحاب األداء االيجابي
 األردنيةالباحث توصيات عديدة منها ضرورة استفادة المنشات 

بشكل أكثر من مخرجات نظام التكاليف على أساس األنشطة 
والذي يوفر المعلومات المالية وغير المالية التفصيلية لألنشطة، 

ي رفع كفاءة محاسبة وذلك لما لهذا النظام من دور ف
المسؤولية، والمساهمة في زيادة قدرة الشركات على تخفيض 

 .التكاليف والتحسين المستمر في أدائها
  

  منهجية الدراسة
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في عملية 
قياس متغيرات الدراسة وفحص الفرضيات التي تضمنتها 

الغاية تم توزيعها على الدراسة، حيث تم تصميم استبانة لهذه 
عينة الدراسة للتعرف على مدى تطبيق الشركات المساهمة 
األردنية لمقومات محاسبة المسؤولية، ثم تم قياس اثر تطبيق 

  .  محاسبة المسؤولية على ربحية الشركات وكفاءتها التشغيلية
  

  مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية 

مساهمة العامة األردنية المدرجة في بورصة عمان والبالغ ال
ولقد استبعد منها . 2007شركة في عام ) 88( عددها

شركة، وشركة واحدة ) 11(الشركات تحت التصفية وعددها 
لم تباشر نشاطها بعد، والشركات التي لم ترد اإلستبانة 

) 42(شركة، وبالتالي بلغ حجم العينة النهائي ) 34(وعددها 
  ).1(شركة، وكما يظهر في الجدول رقم 

  
  )1(الجـدول رقم 

  مجتمع الدراسة وعينتها
الشركات الصناعية المدرجة في بورصة 

  2007عمان عام 
  شركة88

  11  شركات تحت التصفية
  1  شركات لم تباشر نشاطها بعد

  34  شركات لم ترد االستبانة
   شركة42  حجم العينة النهائي
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  )2(الجـدول رقم 

  الديموغرافية واالجتماعية واالقتصاديةتوزيع العينة حسب الخصائص 
  

  %النسبة   ددالعـ  ــةالخاصي

  4.8  2  سنة25اقل من 
  35.7  15   سنة 35 أقل من – 25
  28.6  12   سنة 45 أقل من – 35
  23.8  10   سنة 55 أقل من – 45

  العمـر

  7.1  3   سنة فأكثر 55
  57.1  24  بكالوريوس
 26.2  11  دبلوم عالي
 9.5  4  ماجستير 
 4.8  2  دكتوراه 

  المؤهل العلمي

 2.4  1  أخرى
  73.8  31 محاسبة 

  9.5  4  إدارة أعمال 
  4.8  2  تمويل ومصارف

  4.8  2  اقتصاد 
  التخصص

  7.1  3  تخصص آخر
 30.9  13  رئيس قسم 
  المركز الوظيفي 45.2  19  مدير إدارة 
 23.8  10  مركز آخر 

 21.4  9   سنوات 5أقل من 
 28.6  12   سنوات 10 أقل من – 5

 19.0  8   سنة 15 أقل من – 10
 11.9  5   سنة20 أقل من – 15
 7.1  3   سنة 25 أقل من – 20

  الخبرةسنوات 
  في الوظيفة الحالية

 11.9  5   سنة فأكثر 25

  
  متغيرات الدراسة
ويمثل مدى تطبيق شركات عينة  :المتغير المستقل

سة لمقومات محاسبة المسؤولية، حيث تم قياسه من الدرا
 إلىوقد تم قياس هذا المتغير بالرجوع . خالل أسئلة االستبانة

االستبانه الخاصة بكل شركة وجمع اجابات كل شركة على 
 سؤاال حيث تراوحت االجابات 46 االستبانة البالغة أسئلة

 تطبيق إلى 1حيث يشير الرقم . 5 و1على كل سؤال بين 
 وقد . تطبيق عالإلى 5تدن لمحاسبة المسؤولية بينما يشير م

تم تحويل مجموع ما حصلت عليه كل شركة إلى نسبة مئوية 
  .ليعكس مدى تطبيق الشركة لمقومات محاسبة المسؤولية

  المتغيرات التابعة
وتمثل أدوات للمقارنة بين الدخل وبين (مؤشرات الربحية 

ومؤشرات )  توليدهاإليرادات ورأس المال المستخدم في
وتصف العالقة بين مستوى العمليات؛ (الكفاءة التشغيلية 

المبيعات عادة، وبين األصول المستخدمة والالزمة 
 ).)White et al., 2003(الستمرارية نشاط العمليات 

 :تم استخدام المتغيرات التالية كمؤشرات للربحية
  وتم احتسابه بقسمة صافي الدخل:العائد على األصول .1

للسنة المالية بعد تعديله بالفوائد بعد الضريبة على 
 .متوسط األصول لنفس السنة
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 وتم احتسابه بقسمة صافي الدخل المتاح :ربحية السهم .2
لحملة األسهم العادية للسنة المالية على المتوسط المرجح 

 .لعدد األسهم القائمة
 وتم احتسابها بقسمة :نسبة القيمة المضافة إلى المبيعات .3

 والمحروقات مي المبيعات بعد استبعاد المواد الخاصاف
والكهرباء واالهتالكات للسنة المالية على صافي 

 .المبيعات
أما مؤشرات الكفاءة التشغيلية المستخدمة في الدراسة 

 :اآلتيفتتمثل في 
 وتم احتسابه بقسمة صافي :معدل دوران األصول .1

المبيعات للسنة المالية على متوسط األصول لنفس 
  .السنة

 وتم احتسابه بقسمة صافي :معدل دوران المدينين .2
 .المبيعات اآلجلة للسنة المالية على متوسط المدينين

 وتم احتسابه بقسمة تكلفة المبيعات :معدل دوران البضاعة .3
 .للسنة المالية على متوسط البضاعة لنفس السنة

 وتم احتسابه بقسمة صافي :معدل إنتاجية العامل .4
 المالية على عدد العاملين خالل نفس المبيعات للسنة

 . السنة
  

  ات الدراسةفرضيـ
في ضوء أهداف الدراسة وإطارها النظري تم صياغة 

  :فرضيات الدراسة على النحو التالي
ال يوجد ارتباط ذو داللة : الفرضية العدمية األولى

إحصائية بين مدى تطبيق الشركات الصناعية المساهمة 
ت نظام محاسبة المسؤولية وبين ربحية العامة األردنية لمقوما

وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات العدمية . هذه الشركات
  :الفرعية التالية

ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين مدى تطبيق  )1
الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية لمقومات 
نظام محاسبة المسؤولية وبين العائد على األصول لهذه 

  .تالشركا
ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين مدى تطبيق  )2

الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية لمقومات 
نظام محاسبة المسؤولية وبين ربحية السهم لهذه 

  .الشركات
ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين مدى تطبيق  )3

الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية لمقومات 
سبة المسؤولية وبين القيمة المضافة إلى نظام محا

  .المبيعات لهذه الشركات

ال يوجد ارتباط ذو داللة : الفرضية العدمية الثانية
إحصائية بين مدى تطبيق الشركات الصناعية المساهمة 
العامة األردنية لمقومات نظام محاسبة المسؤولية وبين الكفاءة 

لفرضية الفرضيات وينبثق عن هذه ا. التشغيلية لهذه الشركات
  :العدمية الفرعية التالية

ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين مدى تطبيق  )1
الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية لمقومات 
نظام محاسبة المسؤولية وبين معدل دوران األصول لهذه 

 .الشركات
ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين مدى تطبيق  )2

ية المساهمة العامة األردنية لمقومات الشركات الصناع
نظام محاسبة المسؤولية وبين معدل دوران المدينين لهذه 

  .الشركات
ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين مدى تطبيق  )3

الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية لمقومات 
نظام محاسبة المسؤولية وبين معدل دوران البضاعة لهذه 

 .الشركات
يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين مدى تطبيق ال  )4

الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية لمقومات 
نظام محاسبة المسؤولية وبين معدل إنتاجية العامل لدى 

 .هذه الشركات
  
   جمع البياناتأدوات

تم الحصول على البيانات الالزمة للدراسة من عدة 
لجوانب المتعلقة مصادر، حيث تم تصميم استبانة غطت ا

وقد .  لنظام محاسبة المسؤوليةاألردنيةبمدى تطبيق الشركات 
 اإلستبانة باالعتماد على أدبيات المحاسبة في أسئلةتم صياغة 

 الجوانب األسئلةمجال محاسبة المسؤولية حيث غطت 
تم عرض االستبانة قبل توزيعها . المختلفة لمحاسبة المسؤولية
عة األردنية المختصين بموضوع على عدد من أساتذة الجام

 بناء على األسئلةالرسالة، وتم التعديل المناسب على بعض 
 :وقد اشتملت االستبانة على ثالثة أجزاء هي. مالحظاتهم

  . مقدمة موجزة توضح محاسبة المسؤولية:الجزء األول
العمر، :  العينةبأفراد بيانات تتعلق :الجزء الثاني

  .الخبرة، وسنوات والوظيفةوالمؤهل العلمي، والتخصص، 
 سؤاالً صممت لقياس مدى 46يشتمل على : الجزء الثالث

تطبيق شركات عينة الدراسة لمقومات محاسبة المسؤولية 
وتم توجيه وتوزيع االستبانة على . المستخدمة في هذه الدراسة

الدوائر المالية والمحاسبية في شركات عينة الدراسة نظراً الن 
  . الدراسةأسئلة عن اإلجابة قدرة في كثراألهذه الفئات هي 
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باإلضافة إلى االستبانة فقد تم جمع البيانات المالية 
 من دليل الشركات 2007-2004لشركات العينة لألعوام من 

الصادر عن بورصة عمان لألوراق المالية، وذلك الحتساب 

النسب المالية المحددة في الدراسة والمستخدمة لقياس الربحية 
  .اسةءة التشغيلية لشركات عينة الدروالكفا

  
  )3(الجـدول رقم 

  ز مسؤولية لدى شركات عينة الدراسةمدى تقسيم الهيكل التنظيمي إلى مراك

  %النسبة المئوية   التكرار  درجة تقسيم الشركة إلى مراكز مسؤولية

  35.7  15  درجة كبيرة 
  47.6  20  درجة متوسطة 
  12  5  درجة صغيرة 

  4.7  2  ال يوجد 
  %100  42  المجموع
  %83.3   )4.165 (الوسط الحسابي

  
  )4(الجـدول رقم 

  ولية داخل الشركاتمدى تنوع مراكز مسؤ

  يوجد  مراكز المسؤولية
(%)  

  ال يوجد
(%)  

عدد الشركات 
  التي أجابت بنعم

مجموع عدد المراكز 
  في شركات العينة

 الوسط الحسابي لعدد
  المراكز إن وجدت

  11.27  383  34  19.0  81.0  مراكز تكلفة 
  3.03  82  27  35.7  64.3  مراكز إيراد 

  2.00  40  20  52.4  47.6  مراكز ربحية 
  1.57  22  14  66.7  33.3  مراكز استثمار 

  
  )5(الجـدول رقم 

  ملخص نتائج مدى تطبيق الشركات لمقومات محاسبة المسؤولية

رقم 
  المقوم

  المقـوم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة

 عالية  0.73  3.83  تقسيم الهيكل التنظيمي   1

  :تفويض مديري مراكز المسؤولية بصالحيات واضحة  2
  مدى منح المدراء صالحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بأقسامهم -
  مدى وجود وضوح وتنسيق في العالقة بين المراكز -

  
3.48  
3.82  

  
0.63  
0.55  

  
  متوسطة
  عالية

 التكاليف واإليرادات حسب مراكز شركةيبوب النظام المحاسبي لدى ال  3
  المسؤولية 

  متوسطة  0.73  3.46

  متوسطة  0.65  3.62  يتم ربط الموازنات التخطيطية بمراكز المسؤولية   4
يتم استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء من خالل مقارنة األداء   5

  الفعلي باألداء المخطط لكل مركز مسؤولية 
  متوسطة  0.73  3.57

يتم تحليل االنحرافات لألداء الفعلي عن المخطط بهدف تحديد   6
  المسؤول عنها

  متوسطة  0.87  3.66

  عالية  0.91  3.76  يتم ربط نظام الحوافز بنتائج مراكز المسؤولية   7
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  خصائص عينة الدراسة
خصائص عينة الدراسة، حيث ) 2(يعرض الجدول رقم 

 يحملون الدرجة تشير البيانات إلى أن غالبية المستجيبين
الجامعية األولى على األقل في تخصص المحاسبة، ومن غير 
المبتدئين في العمل، ويحتلون مراكز إدارية متقدمة في 

وتؤكد هذه البيانات على أهلية . الشركات التي يعملون لديها
كما . أفراد العينة لتعبئة استبانة الدراسة بما ينسجم وهدفها

 جذب إلى األردني الصناعي تشير النتائج توجه القطاع
  .عاملين ذوي كفاءات علمية وخبرة عملية مناسبة

  
  نتائج الدراسة

  :النتائج الوصفية
تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

مدى تطبيق شركات العينة والتكرارات، للتعرف على 
لمقومات محاسبة المسؤولية، حيث تم تحليل البيانات التي تم 

ن خالل االستبانة الموزعة على العينة والتي تجميعها م
  .مقومات محاسبة المسؤوليةتضمنت 

من خالل مقياس ) التطبيق(وقد تم قياس درجات اإلجابة 
، وفي ضوء ذلك تم اعتبار قيمة الوسط 5 إلى 1تدرج من 

درجة تطبيق ) 2.33-1(الحسابي الذي يتراوح ما بين 
اوح ما بين منخفضة، وقيمة الوسط الحسابي الذي يتر

درجة تطبيق متوسطة، وقيمة الوسط الحسابي ) 2.34-3.67(
  .درجة تطبيق عالية) 3.67(الذي يزيد عن 

مدى تقسيم الهيكل التنظيمي ) 4(و) 3(يعرض الجدوالن 
يشير داخل شركات عينة الدراسة إلى مراكز مسؤولية، حيث 

إلى أن غالبية الشركات األردنية تمارس ) 3(الجدول رقم 
يم الهيكل التنظيمي إلى مراكز مسؤولية بدرجة كبيرة تقس

، وهذا يدل على اهتمام معظم %)83.3(وبوسط حسابي بلغ 
الشركات األردنية بإيجاد بنية أساسية تساعد على تطبيق 
محاسبة المسؤولية، كما يدل على توفر اإلمكانيات المادية 
 والمؤهالت البشرية لدى تلك الشركات الستخدام األساليب
الحديثة في المحاسبة، وتطوير الرقابة على أعمالها حتى 
تصل إلى أفضل النتائج، كما تعطي النتائج مؤشرات عن 
مدى قناعة وممارسة إدارة الشركات الصناعية األردنية 

  .لمحاسبة المسؤولية
الذي يعرض مدى استخدام الشركات ) 4(أما الجدول رقم 

راكز التكلفة هي األردنية لمراكز المسؤولية فيظهر أن م
األكثر حضوراً لدى شركات عينة الدراسة إذ بلغت نسبتها 

من مجموع العينة، وبلغ الوسط الحسابي لعدد هذه %) 81(
وهو أعلى وسط حسابي من بين ) 11.27(المراكز 

وبالمقابل . المتوسطات الحسابية ألعداد المراكز األخرى
د هذا إلى كانت نسبة مراكز االستثمار هي األقل، وقد يعو

عدم ترسخ فكرة الالمركزية لدى الشركات األردنية نظراً الن 
مراكز االستثمار تمثل أعلى درجة تفويض للسلطات، كما قد 
يعزى سبب تدني نسبة مراكز االستثمار لطبيعة أعمال 
الشركات الصناعية موضوع الدراسة والتي ال تتطلب طبيعة 

  . 2مراكز استثمارنشاطها واتخاذ القرارات فيها إلى وجود 
ملخصاً لنتائج تحليل استجابات ) 5(يظهر الجدول رقم 

أفراد العينة على الفقرات الخاصة بكل مقوم من مقومات 
  .3محاسبة المسؤولية

تشير النتائج المتعلقة بالمقوم األول إلى قيام غالبية 
شركات العينة بتقسيم الهيكل التنظيمي للشركة إلى مراكز 

د مسؤول لكل مركز مسؤولية في كل مسؤولية، مع وجو
شركة من الشركات، ووجود وضوح وتنسيق في العالقة بين 
المراكز بدرجة عالية، بالرغم من أن وصف تلك المراكز 

.  عينة الدراسةأفرادجاء واضحاً بدرجة متوسطة حسب أراء 
مما ) 3.83(ولقد بلغ متوسط الدرجة الكلية لفقرات هذا المقوم 

بتصميم هيكل تنظيمي الشركات األردنية يشير إلى قيام 
يتوافق مع خطوط المسؤولية وينسجم مع األنشطة وبدرجة 

أما بقية الشركات التي ال تعنى بتقسيم هيكلها . 4عالية
التنظيمي إلى مراكز المسؤولية، فقد يعزى ذلك لعدم وجود 
تحديد واضح لنطاق اإلدارة، كوجود مدير واحد ألكثر من 

حراف المعياري لفقرات هذا المقوم فقد بلغ أما االن. مركز
مما يدل على وجود إجماع لدى أفراد العينة وتقارب ) 0.73(

  .إجاباتهم
تضمنت اإلستبانة مجموعتين من الفقرات فيما يتعلق 

 مديري ( كانت األولى حول مدى منح المديرينبالمقوم الثاني؛
 صالحيات)  اإلنتاجومديري المبيعات، ومديريالصيانة، 

اتخاذ القرارات المتعلقة بأقسامهم، والثانية حول مدى وجود 
تؤكد نتائج المجموعة . آلية تفويض بصالحيات واضحة لهم

                                                 
 أدوية، : التاليةةيقسم القطاع الصناعي إلى التقسيمات الداخلي 2

كيماوية، ورق وكرتون، طباعة وتغليف، أغذية ومشروبات، تبغ 
 وإنشائية، كهربائية، مالبس وسجائر، استخراجية وتعدينية، هندسية

  .وجلود، زجاجية وخزفية
 أنظر ملحق الدراسة لإلطالع على نتائج تحليل استجابات أفراد 3

 .العينة على كل فقرة من فقرات اإلستبانة لطفاً
) 1999جبريل، ( تنسجم هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 4

لف والتي خرجت بوجود تحديد لمراكز المسؤولية في مخت
المستويات اإلدارية في الهياكل التنظيمية للشركات المساهمة العامة 

 %.75الصناعية األردنية وبدرجة تطبيق تصل إلى 
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األولى على أن غالبية الشركات تخول مديري اإلنتاج تحديد 
نوعية المواد الخام المستخدمة بما يتالءم مع منتجات الشركة، 

تحديد نطاق إجراء ة  الصيانمديريوأن غالبيتها أيضاً يخول 
وبالمقابل فإن قرار تحديد مصدر . عمليات الصيانة الالزمة

شراء المواد الخام ال يتم تفويضه بدرجة عالية لمديري 
اإلنتاج، وكذلك الحال بالنسبة لمديري الصيانة فيما يتعلق 

النفقات المتعلقة بالقسم، ولمديري بتحديد طبيعة وقيمة 
د األسعار والخصومات وتحديد المبيعات فيما يتعلق بتحدي

تحديد مزيج المبيعات المالئم، فقد كانت  والحمالت الدعائية
درجة التفويض فيها متوسطة بالرغم من أنها تقع في صميم 

وقد يشير ذلك إلى وجود درجة من المركزية . عمل كل منهم
 العليا لتلك الشركات في هذا الجانب، كما أن تلدى اإلدارا

اء المواد الخام قد توكل إلى مدير تحديد مصادر شر
 ولقد بلغ متوسط الدرجة الكلية لفقرات هذه .المشتريات

مما يشير إلى درجة متوسطة من ) 3.48(المجموعة 
ويالحظ . التفويض التخاذ القرارات ذات العالقة بهذا الجانب

) 0.63(أن االنحراف المعياري لفقرات هذه المجموعة قد بلغ 
  .  أفراد العينة وتقارب إجاباتهممما يدل على إجماع

أما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية والمتعلقة بمدى وجود 
آلية تفويض لمدراء المراكز بصالحيات واضحة، فلقد أكد 

محاسبة المسؤولية أداة لتوزيع غالبية أفراد العينة على أن 
الرقابة وتسهيلها، وأن خبرات العاملين في مراكز المسؤولية 

ة تتناسب والصالحيات الممنوحة لهم، وأنه يوجد في الشرك
ولقد بلغ متوسط الدرجة . تفويض واضح لمديري تلك المراكز

مما يشير إلى درجة ) 3.82(الكلية لفقرات هذه المجموعة 
دراك ألهمية محاسبة المسؤولية كأداة للرقابة عالية من اإل

ويالحظ أن االنحراف المعياري لفقرات هذه . الفعالة
مما يدل على إجماع أفراد العينة ) 0.55(قد بلغ موعة المج

وهذه النتيجة تدل على أن غالبية اإلدارات . وتقارب إجاباتهم
العليا الحديثة تؤمن بالالمركزية وتفويض الصالحيات، لما 

 المتخذة من قبل تلذلك من دور فاعل في رفع كفاءة القرارا
  . اإلدارات في المستويات اإلدارية األدنى

شير النتائج المتعلقة بالمقوم الثالث والمتعلق بمدى تبويب ت
النظام المحاسبي للتكاليف واإليرادات حسب مراكز المسؤولية 
إلى وجود تبويب للتكاليف واإليرادات حسب إمكانية التحكم 
فيها من قبل مراكز المسؤولية في شركات العينة وبدرجة 

أكدين بدرجة أعلى علماً بأن أفراد العينة كانوا مت. متوسطة
عند الحديث عن التكاليف بالمقارنة باإليرادات، وكانوا أقل 
تأكد عندما سئلوا عن الدقة في توزيع التكاليف غير المباشرة 

 وجود نظام واضح وعادل على مراكز المسؤولية ومدى

ولقد بلغ متوسط  .لتحديد أسعار التحويل بين مراكز المسؤولية
وبانحراف ) 3.46(ه المجموعة الدرجة الكلية لفقرات هذ

. مما يدل على تقارب إجابات أفراد العينة) 0.73(معياري 
عدم وجود نظام متقدم ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى 

لمحاسبة التكاليف لدى بعض الشركات، أو للتداخل بين 
مراحل اإلنتاج، أو لصعوبة فصل كل مرحلة على حدة، أو 

بين المراكز، وغيرها من لصعوبة تحديد أسعار التحويل 
 .األسباب

وحول مدى ربط الموازنات التخطيطية بكل مركز من 
مراكز المسؤولية، والذي يمثل المقوم الرابع، فلقد أكد أفراد 
العينة، وبدرجة  متوسطة، على قيام الشركات بتحديد 
األهداف المستقبلية لكل مركز مسؤولية بشكل واقعي وتوافق 

ركز مسؤولية مع األهداف العامة معايير األداء لكل م
وبالمقابل وجد أفراد العينة أن الشركات تقوم باجراء . للشركة

التعديل على الموازنات التخطيطية كلما دعت الحاجة لذلك، 
كما أنها تدرب العاملين وتشجعهم لتحقيق األرقام المخططة 
في الموازنات لمراكز مسؤولياتهم، وتعد موازنة تخطيطية 

ولقد بلغ متوسط الدرجة الكلية .  مسؤولية على حدةلكل مركز
مما ) 0.65(وبانحراف معياري ، )3.62(لفقرات هذا المقوم 

وتشير هذه النتيجة إلى . يدل على تقارب إجابات أفراد العينة
أن بعض الشركات تعد الموازنات التخطيطية بصورة إجمالية 

ى إلى للشركة ككل وليس لكل مركز مسؤولية، والذي قد يعز
عدم توفر األنظمة التي تفصل التكاليف واإليرادات لكل 
مركز مسؤولية على حده، األمر الذي يساعد، في حال 

 . توفره، على ربط الموازنات التخطيطية بكل مركز
يتعلق المقوم الخامس بمدى استخدام الموازنات للرقابة 

طط وتقييم األداء من خالل مقارنة األداء الفعلي باألداء المخ
حيث أكد أفراد العينة، وبدرجة . لكل مركز مسؤولية

 مقارنة األداء الفعلي باألداء رمتوسطة، على أن تقاري
المخطط تساعد في قياس وتقييم األداء، وتؤدي إلى سهولة 
االتصال بين المستويات اإلدارية المختلفة والى الشفافية، 
وتوفر معلومات مالئمة في الوقت المناسب عن مراكز 

أما فيما يتعلق بقياس األداء الفعلي وإعداد تلك . لمسؤوليةا
التقارير وتحديد االنحرافات لكل مركز واستخدام التكلفة 
المعيارية ورقم الربح ومعدل العائد على االستثمار لتقييم أداء 
المراكز المعنية، فقد كانت درجة تطبيقها جميعها متوسطة في 

درجة الكلية لفقرات هذا ولقد بلغ متوسط ال. شركات العينة
مما يدل على ) 0.73(وبانحراف معياري ، ) 3.57(المقوم 

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى . تقارب إجابات أفراد العينة
أن بعض الشركات تقيس أداء الشركة ككل وال تقيس أداء كل 
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مركز على حده، وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة المقوم الرابع 
وازنات التخطيطية بكل مركز مسؤولية المتعلق بربط الم

  .متوسطةوالتي كانت درجة تطبيقه أيضاً 

  
  )6(الجـدول رقم 

  مدى وعي المستجيبين ألهمية نظام محاسبة المسؤولية
رقم 
المتوسط   الفقــرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
 درجة التأثير   المعياري

استخدام محاسبة المسؤولية يزيد من قـدرة الـشركة علـى              .1
  عالية  0.91  3.93  التكيف مع التحديات المتجددة

  عالية  0.77  3.76  استخدام محاسبة المسؤولية يساهم في التقليل من التكاليف   .2
  عالية  0.68  3.71  استخدام محاسبة المسؤولية يساهم في تحسين المبيعات   .3
  متوسطة  0.91  3.68  استخدام محاسبة المسؤولية يزيد من إنتاجية العمال    .4

  متوسطة  1.03  3.54  خدام محاسبة المسؤولية يزيد من رضا الزبائن است.5
  متوسطة  1.00  3.39  استخدام محاسبة المسؤولية يزيد من رضا الموظفين.6

  متوسطة  0.88  3.67  الدرجة الكلية  
  

  )7(الجـدول رقم 
  معامالت ارتباط بيرسون بين مقومات محاسبة المسؤولية ومؤشرات الربحية

  
رقم 
 المقوم

  وممقـال
  

معدل 
القيمة 
  المضافة

معدل ربحية 
 السهم 

  معدل العائد
 على األصول

  0.303  0.296  0.285  تقسيم الهيكل التنظيمي  1
  0.462**  0.416**  0.207  تفويض مدراء المراكز  2
  0.532**  0.421**  0.294  تبويب التكاليف واإليرادات  3
  0.577**  0.464**  0.055  ربط الموازنات التخطيطية بالمراكز  4
  0.539**  0.424**  0.355*  استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء  5
  0.475**  0.367*  0.299  تحليل االنحرافات  6
  0.477**  0.413**  0.301  وجود نظام حوافز مرتبط بنتائج المراكز  7
  .)0.01(عند مستوى داللة إحصائية ** 

  .)0.05(عند مستوى داللة إحصائية  *

  
بة لمدى تحليل االنحرافات لألداء الفعلي عن وبالنس

المخطط بهدف تحديد المسئول عنها، والذي يمثل المقوم 
السادس، فقد كان االهتمام عالياً بالشخص المسبب لالنحراف 
غير المرغوب وبقيمة االنحراف وكميته وكذلك بأخذ التدابير 

تخاذ وبالمقابل كان االهتمام متوسطاً بمتابعة وا. لمنع تكراره
. القرار المناسب لتصحيح االنحراف أو توضيح سبب حدوثه

مما ) 3.66(ولقد بلغ متوسط الدرجة الكلية لفقرات هذا المقوم 
) 0.87(وبانحراف معياري متوسطة، يدل على درجة تطبيق 

وتشير النتائج هنا . مما يدل على تقارب إجابات أفراد العينة

بط نتائج تحليل إلى عدم وجود الوعي المطلوب ألهمية ر
االنحرافات باألشخاص المسؤولين عنها، ودورها الرقابي في 
تحقيق نتائج أفضل تخدم مصالح الشركة العامة وتمنع تكرار 
األخطاء، وهذا نتيجة متوقعة عند األخذ باالعتبار المستوى 
المتوسط لمدى التطبيق للموازنات في الرقابة وتقييم األداء 

الفعلي باألداء المخطط لكل مركز من خالل مقارنة األداء 
  .مسؤولية، والذي أشارت إليه النتائج سابقاً

إلى وجود درجة عالية من ) 5(أخيراً، يشير الجدول رقم 
التطبيق للمقوم السابع والمتعلق بمدى وجود نظام للحوافز 
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مرتبط بنتائج مراكز المسؤولية، حيث بلغت الدرجة الكلية 
 ويدل ذلك على وعي اإلدارات ).3.76(لفقرات هذا المقوم 

بأهمية الدور االيجابي الذي يعكسه وجود نظام للحوافز وأثر 
وبالرغم من ذلك فان أفراد العينة . ذلك على تحسين اإلنتاجية

يعتقدون بان النظم المعتمدة من قبل شركاتهم لحث العاملين 
على تحقيق األداء المخطط هي نظم متوسطة الوضوح وهذا 

ى بهم أيضاً إلى إعطاء درجة متوسطة لنظم  أداالعتقاد
 يشركاتهم فيما يتعلق بمكافأة أصحاب األداء اإليجابي ف

  . مراكزهم
نتائج الفقرات المتعلقة بوعي أفراد ) 6(يظهر الجدول رقم 

حيث تظهر . العينة بأهمية تطبيق نظام محاسبة المسؤولية
خدام النتائج ارتفاع  مدى إدراك أفراد العينة ألهمية است

محاسبة المسؤولية في زيادة قدرة الشركة على التكيف مع 
التحديات المتجددة وفي تقليل التكاليف وتحسين المبيعات، إال 
أنهم يعتقدون أن استخدام محاسبة المسؤولية يزيد من إنتاجية 

وقد . العمال ورضى العمالء والموظفين بدرجة متوسطة فقط
 بجميع جوانب هذا النظام يعود هذا إلى عدم درايتهم الكافية

وآثاره غير المباشرة على زيادة رضا الموظفين وبالتالي 
تحسين إنتاجيتهم، ومدى انعكاس ذلك على التعامل مع الزبائن 

 عدم قيام إدارة إلىكما قد يعزى السبب . وكسب رضاهم
الشركات بعقد الدورات التدريبية المتخصصة لتحسين مستوى 

  .خر مستجداتهالمعرفة بهذا النظام وآ
  

  فحص فرضيات الدراسة
ال يوجد ارتباط ذو داللة : الفرضية العدمية األولى

إحصائية بين مدى تطبيق الشركات الصناعية المساهمة 
العامة األردنية لمقومات نظام محاسبة المسؤولية وبين ربحية 

  .هذه الشركات
الختبار الفرضية األولى في الدراسة تم إيجاد درجة 

نظام محاسبة المسؤولية لكل شركة من شركات عينة التطبيق ل
) المتغيرات المستقلة(الدراسة وتم احتساب مؤشرات الربحية 

لكل شركة والمتمثلة بالعائد على األصول وربحية السهم 
والقيمة المضافة إلى المبيعات  ثم جرى استخدام معامالت 
ارتباط بيرسون، لقياس العالقة بين كل عنصر من مقومات 

حاسبة المسؤولية ونسب الربحية المستخرجة من البيانات م
المالية لتلك الشركات، وكانت النتائج على النحو الموضح في 

 ).7(الجدول رقم 
إلى عدم وجود عالقة ارتباطية ) 7(يشير الجدول رقم 

ذات داللة إحصائية بين تقسيم الهيكل التنظيمي داخل الشركة 
وقد يعزى ذلك . لربحيةحسب مراكز المسؤولية ومؤشرات ا

إلى أن وجود هيكل تنظيمي حسب مراكز المسؤولية داخل 
 .الشركة ليس له االنعكاس الواضح على نسب الربحية

أما فيما يتعلق بباقي المقومات فكان لها عالقات إرتباطية 
ذات داللة إحصائية مع كل من معدل ربحية السهم ومعدل 

 المضافة فقد ظهر أما معدل القيمة. العائد على األصول
ارتباطها مع مقوم واحد فقط هو استخدام الموازنات للرقابة 

  .وتقييم األداء
وتشير هذه النتائج إلى أهمية تفويض مديري مراكز 
المسؤولية بصالحيات واضحة في الشركة وانعكاس أثرها 
إيجاباً على صافي الدخل وبالتالي على أداء الشركة وزيادة 

لتي تحرص على سرعة التكيف، يتطلب فالمنشاة ا. ربحيتها
منها ذلك تفويض الصالحيات من اإلدارة العليا لإلدارات 

فالالمركزية . تاألدنى، أي الالمركزية في اتخاذ القرارا
تسمح للموظفين المدربين والمحفَّزين بالتعرف على التغير في 
أذواق العمالء وتعطيهم الصالحيات والمسؤوليات لتطوير 

  .,.Atkinson et al) (2007 على هذا التغيير الخطط بناًء
كما تدل النتائج على أهمية تبويب التكاليف واإليرادات 
حسب إمكانية تحكم مراكز المسؤولية فيها، فهذا التحديد يلزم 
كل مركز بمسؤولياته ويزيد من محاولته تخفيض تكاليفه 

لعامة وزيادة إيراداته ليحقق أفضل النتائج، وبالتالي األهداف ا
إضافة إلى ذلك توضح النتائج عالقة  تقسيم . للمنشأة ككل

الموازنات التخطيطية حسب مراكز المسؤولية بالنسب 
المرتبطة بصافي الدخل وقد يعود ذلك إلى ان كل مدير مركز 
هو أكثر دراية وواقعية في تحديد أهداف مركز مسؤوليته، 

 القدرات وكيفية الوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب مع
المتوفرة ، فحسن التخطيط للمستقبل يؤدي إلى نتائج أفضل، 
كما يزيد من محاولة مديري األقسام لبذل أفضل مجهود 

  .لتحقيق األهداف المرسومة في الموازنات
كما توضح النتائج أهمية المقارنة بين النتائج الفعلية 
 طوالمتوقعة في رفع ربحية المنشأة، فوجود مثل هذا االرتبا

القوي، يوضح أهمية عملية إجراء التحليل لالنحرافات في 
الشركات الصناعية األردنية، لتتبع المسؤول عنها، وانعكاس 

أخيراً، وجود نظام للحوافز . ذلك إيجاباً في رفع ربحيتها
مرتبط بتحليل نتائج أعمال مراكز المسؤولية، له األثر 

  .الواضح في رفع ربحية الشركات موضوع الدراسة
  

ال يوجد ارتباط ذو داللة : الفرضية العدمية الثانية
إحصائية بين مدى تطبيق الشركات الصناعية المساهمة 
العامة األردنية لمقومات نظام محاسبة المسؤولية وبين الكفاءة 

  .التشغيلية لهذه الشركات
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الختبار الفرضية الثانية في الدراسة تم إيجاد درجة 
ولية لكل شركة من شركات عينة التطبيق لنظام محاسبة المسؤ

المتغيرات (الدراسة وتم احتساب مؤشرات الكفاءة التشغيلية 
لكل شركة والمتمثلة بمعدل دوران األصول معدل ) المستقلة

دوران المدينين ومعدل دوران البضاعة ومعدل إنتاجية 

العامل ثم جرى استخدام معامالت ارتباط بيرسون، لقياس 
من مقومات محاسبة المسؤولية العالقة بين كل عنصر 

ومؤشرات الكفاءة التشغيلية المستخرجة من البيانات المالية 
لتلك الشركات، وكانت النتائج على النحو الموضح في 

  ).8(الجدول رقم 
  

  )8(الجـدول رقم 
  معامالت ارتباط بيرسون بين مقومات محاسبة المسؤولية والكفاءة التشغيلية

رقم 
 دوران معدل  المقوم  المقوم

  األصول
معدل دوران 

 ينالمدين
معدل دوران 
  البضاعة

معدل إنتاجية
  العامل

  0.118  0.053  0.097  0.114  تقسيم الهيكل التنظيمي  1
  0.360*  0.044-  0.227  0.187  تفويض مدراء المراكز  2
  0.323*  0.105  0.204  0.225  تبويب التكاليف واإليرادات  3
  0.415**  0.139  0.325*  0.204  راكزربط الموازنات التخطيطية بالم  4
  0.339*  0.094  0.116  0.286  استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء  5
  0.285  0.133  0.129  0.292  تحليل االنحرافات  6
  0.213  0.018  0.041  0.239  وجود نظام حوافز مرتبط بنتائج المراكز  7
  )0.01(عند مستوى داللة إحصائية ** 

  )0.05(اللة إحصائية عند مستوى د *

  
إلى عدم وجود عالقة ارتباطيه ) 8(يشير الجدول رقم 

ذات داللة إحصائية بين جميع مقومات محاسبة المسؤولية 
ومؤشرات الكفاءة التشغيلية المعتمدة على قياس معدالت 
الدوران، باستثناء العالقة بين مقوم ربط الموازنات 

كذلك لم يكن . ينينالتخطيطية بالمراكز ومعدل دوران المد
هنالك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تقسيم الهيكل 

ومطابقة التنظيمي ومعدل إنتاجية العامل وهي نتيجة متوقعة 
لما جاء في العالقة مع نسب الربحية، فوجود التقسيمات 
الهيكلية داخل الشركات ليس له األثر الواضح على الكفاءة 

  . التشغيلية للشركات
 إلى وجود عالقة - أيضاً-أعاله ) 8(ير الجدول رقم يش

ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين معدل إنتاجية العامل وكل 
من تفويض مدراء مراكز المسؤولية بصالحيات واضحة، 
وتبويب التكاليف واإليرادات حسب مراكز المسؤولية، وربط 
الموازنات التخطيطية بكل مركز من مراكز المسؤولية، 

دام الموازنات للرقابة وتقييم األداء من خالل مقارنة واستخ
 وتشير .األداء الفعلي باألداء المخطط لكل مركز مسؤولية

هذه النتائج إلى أهمية الالمركزية في رفع إنتاجية العمال، 
وذلك ربما يعود إلى أن عالقة المدير المباشر بموظفيه تجعل 

ى تحديد احتياجات منه أكثر دراية بإمكانياتهم وأكثر قدرة عل

تشير إلى ضرورة تبويب التكاليف واإليرادات كما . قسمه
حسب مراكز المسؤولية، مما يزيد من توضيح العالقة بين 
مراكز المسؤولية، ويوضح لكل مركز مسؤولياته التي 
سيحاسب عليها، حتى ال يحدث تداخل في المسؤوليات، فكان 

توضح  كما و.العمالاثر ذلك ايجابياً على رفع معدل إنتاجية 
هذه النتائج أهمية التخطيط السليم، ووجود خطة مناسبة 
األهداف لكل مركز مسؤولية في تحسين معدل دوران 

أخيراً، تشير النتائج إلى أهمية  .المدينين وإنتاجية العمال
الرجوع إلى الموازنات لمقارنتها مع األداء الفعلي، واعتبارها 

العمال لما لذلك من اثر في زيادة وسيلة فعالة في تقييم أداء 
  .إنتاجية العمال

  
  الستنتاجات والتوصياتا

يمكن تلخيص أهم النتائج واالستنتاجات التي يمكن 
  :الخروج منها من الدراسة الحالية باالتي

بالنسبة لمدى تطبيق الشركات األردنية لمقومات : أوالًَ
 :محاسبة المسؤولية فقد دلت النتائج على ما يلي

رس غالبية الشركات األردنية وبدرجة كبيرة تقسيم تما .1
 .الهيكل التنظيمي إلى مراكز مسؤولية

يتم تفويض مديري مراكز المسؤولية بصالحيات  .2
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 .واضحة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بأقسامهم
يتم تبويب التكاليف واإليرادات حسب إمكانية التحكم  .3

 العينة فيها من قبل مراكز المسؤولية في شركات
 .وبدرجة متوسطة

تقوم الشركات بتحديد األهداف المستقبلية لكل مركز  .4
مسؤولية بشكل واقعي وبحيث تتوافق مع معايير األداء 

 .لكل مركز مسؤولية مع األهداف العامة للشركة
 مقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط ريتم إعداد تقاري .5

التصال بين مما يساعد في قياس وتقييم األداء وسهولة ا
 .المستويات اإلدارية المختلفة والى الشفافية

تقوم الشركات األردنية بتحليل االنحرافات لألداء الفعلي  .6
عن المخطط بهدف تحديد المسئول عنها، ويتم تحديد 

 .الشخص المسبب لالنحراف غير المرغوب
وجود درجة عالية من التطبيق للمقوم السابع والمتعلق  .7

حوافز مرتبط بنتائج مراكز بمدى وجود نظام لل
  .المسؤولية

بالنسبة ألثر تطبيق الشركات األردنية لمقومات : ثانياً
محاسبة المسؤولية على ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية فقد 

  :دلت النتائج على ما يلي
ذات داللة إحصائية بين كل من معدل هناك عالقة  .1

 ومعدل العائد على األصول كمقاييسربحية السهم 
محاسبة المسؤولية التي للربحية وبين كل من مقومات 

غطتها الدراسة باستثناء المقوم األول والخاص بتقسيم 
الهيكل التنظيمي للشركة حيث لم يظهر وجود عالقة 
لهذا المقوم مع كل من ربحية السهم والعائد على 

 . األصول
هناك ارتباط بين معدل القيمة المضافة والمقوم الخامس  .2

ة المسؤولية والمتمثل في استخدام الموازنات لمحاسب
  .للرقابة وتقييم األداء

ذات داللة إحصائية بين المقوم الرابع وهو عالقة هناك  .3
 ومعدل دوران ربط الموازنات التخطيطية بالمركز

 . المدينون
ذات داللة إحصائية عالقة كما أظهرت النتائج وجود  .4

راكز بين المقومات، الثاني وهو تفويض مديري م
تبويب المسؤولية بصالحيات واضحة والثالث وهو 

 والخامس التكاليف واإليرادات حسب مراكز المسؤولية
وهو استخدام الموازنات للرقابة وتقييم األداء وبين معدل 

  .إنتاجية العامل
  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يلي

يمي الهيكل التنظضرورة زيادة اهتمام الشركات بتقسيم  .1
داخلها إلى مراكز مسؤولية، وتحديد األهداف المطلوب 
تحقيقها من كل مركز، والتنسيق بين المراكز للوصول 

  .إلى األهداف العامة للشركة
إعداد الموازنات التخطيطية بمشاركة مديري مراكز  .2

المسؤولية، وتحديد موازنة لكل مركز مسؤولية بما 
واقعي وقابلة يتناسب مع أهداف الشركة العامة وبشكل 
 .للتطبيق والتغيير كلما دعت الحاجة لذلك

متابعة األداء الفعلي ومقارنته باألداء المخطط، وتحليل  .3
االنحرافات وتفسيرها سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة 
في سبيل تحديد المسؤول عنها، ليتم مكافأته في حال 
النتائج االيجابية، وليتم منع حدوث االنحرافات غير 

 .قبولة مستقبالًالم
 .ضرورة وجود نظام حوافز يطبق بعدالة داخل الشركة .4
توعية الشركات بأهمية تطبيق أساليب محاسبة  .5

المسؤولية وأهميتها في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين 
  .الربحية

خرى من إجراء دراسات مشابهة تشمل القطاعات األ .6
 .الشركات كالخدمية والبنوك
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 في مجال الرقابة على التكاليف الصناعية، ةمحاسبة المسؤولي
  . التجارةة طنطا، كليةرسالة ماجستير غير منشورة، جامع

، المحاسبة اإلدارية اتخاذ 2002الشرع، مجيد، وسليمان سفيان، 
  .الشروق: قرارات ورقابة، عمان

، تطوير نظام محاسبة 2005صغير، علي عمر عبد الرحمن، ال
المسؤولية في الرقابة وتقييم األداء في المصارف التجارية 

 آل البيت، ة ماجستير غير منشورة، جامعةالليبية، رسال
  .المفرق

 محاسبة المسؤولية في ق، تطبي2004صيام، نيلهان وليد، 
 ماجستير غير ةدراسة ميدانية، رسال: المستشفيات األردنية

  . اليرموكةمنشورة، جامع
: اإلسكندرية). 1ط(، الرقابة اإلبداعية، 2006الصيرفي، محمد، 

  .مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع
 توفر مقومات تطبيق ى، مد2005 بكر غالء محمد، وغالء، أب

 ةمحاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية الليبية، رسال
 . آل البيت، المفرقةمعماجستير غير منشورة، جا

الفضل، مؤيد محمد، وعبد الناصر نور ابراهيم وعبد الخالق مطلك 
دار المسيرة للنشر : عمان). 1ط(المحاسبة اإلدارية، ). 2007(
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The Extent of Implementing Responsibility Accounting Features in Jordanian 

Industrial Corporations and It's Effect on Profitability and Operational Efficiency 
 

Fatena Al-Gharaybah, Mamoun Al-D'bie and Mohammad Abu Nassar* 

 

ABSTRACT 

This study explores the extent to which seven primary responsibility accounting features are implemented in 
Jordanian industrial Shareholding Companies, and the effect of implementing each feature on the company's 
profitability and operational efficiency.  

The required data were collected using a questionnaire which was distributed to 42 Jordanian industrial 
Shareholding Companies traded in Amman Stock Exchange in 2007. The financial data related to the sample 
profitability and operating efficiency were collected for the period 2004-2007. The study used central 
tendency as well as dispersion measures to measure the degree of implementation of the responsibility 
accounting features, and used Pearson correlation to examine the relationship between each feature and the 
ratios of profitability and operational efficiency employed in the study. 

The results of the statistical analysis showed that there is a significant relationship between the second 
feature of responsibility accounting which is dividing the structure of the company into responsibility 
centers, the third feature of responsibility accounting, which is to distribute costs and returns according to 
responsibility centers, the fourth feature of responsibility accounting, which is to match between budgets and 
responsibility centers, the fifth feature of responsibility accounting, which is using budgets to control and 
asses the performance by compare between actual and planned performance, the sixth feature of 
responsibility accounting, which is to analyze the deviation between the actual and predicted performance to 
specify the person who is responsible for the deviation, and the seventh feature of responsibility accounting, 
which is to have a system of motivation match with earning per share and the rate of return on assets. In 
addition, a significant relationship between the fifth feature of responsibility accounting and sales added 
value was found. 

Moreover, a significant relationship was found between the second, third, forth and fifth feature of 
responsibility accounting and employee’s productivity. Finally, a significant relationship between the fourth 
feature of responsibility accounting and receivables turnover was found. 

Keywords: Responsibility Accounting, Profitability, Operational Efficiency. 
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