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  .دراسة ميدانية: مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في الجامعات األردنية

  

  **، احمد محمد العمري*سرحان زياد حوري
  

  صـلخم
  

هدفت هذه الدراسة تعرف مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في الجامعات األردنية، وكذلك معرفة أثر بعض المتغيرات 
ى تقدير العاملين لدرجة تطبيق الجامعات التي يعملون فيها لمحاور نظام محاسبة المسؤولية عل الديمغرافية والوظيفية والمؤسسية

الهيكل التنظيمي، ونظام المعلومات المحاسبي، والنظام المعياري للتكاليف والموازنات التخطيطية، ونظام تقارير : المتمثلة بكل من
  من مجتمع الدراسةيات تحقيق أهداف الدراسة، وتوزيعها على عينة عشوائيةتم تطوير استبانه لغا. األداء الدورية، ونظام الحوافز

استبانة، ) 134(جامعة أردنية، وبلغ عدد االستبانات المرتجعة الصالحة للتحليل ) 27(فرداً من العاملين في ) 180(بلغ قوامها 
ر العاملين في الجامعات المبحوثة للممارسات وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن مستوى تقدي %).74.4(وبنسبة إرجاع بلغت 

الدالة على محاور نظام محاسبة المسؤولية قد جاء متوسطاً، ووجود فروقات ذات داللة إحصائية بين الجامعات الحكومية 
اللة والجامعات الخاصة في مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية، وكانت لصالح الجامعات الحكومية، وعدم وجود فروقات ذات د

غرافية والوظيفية على نحو عام، األردنية تعزى إلى العوامل الديمإحصائية في مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في الجامعات 
ووجود هذه الفروقات في جانب واحد منها وهو تأثير متغير التخصص على تقدير المبحوثين لنظام الحوافز المطبق في الجامعات 

تفعيل المحاور  على ة بعدة توصيات أهمها قيام اإلدارات في الجامعات األردنية المبحوثة بالعملوأوصت الدراس. المبحوثة
  .والمرتكزات المتعلقة بنظام محاسبة المسؤولية خاصةً في الجوانب المتعلقة  بنظام الحوافز

  .الجامعات األردنية، نظام محاسبة المسؤولية: الدالةالكلمات 

  
  مقدمـةال

  
سبة المسؤولية من طليعة األدوات التقدمية يعد نظام محا

لإلدارة الحديثة، حيث انه يعمل على ربط المستويات 
 الوحدات اإلنتاجية مع الذين يهمهم  فياإلدارية المختلفة

 المشكالت وتعرفمراقبة األداء داخل وحداتهم اإلنتاجية، 
التي تعترض تنفيذ خططهم، مع ربط األهداف لجميع 

لتنظيمي، وإظهار التحليل النهائي لمساهمة مستويات الهيكل ا
 المؤسسة في  فيكل عضو من أعضاء الهيكل التنظيمي

  ).2002كحالة ورضوان، (تحقيق األهداف 
تعد الجامعات االردنية من أهم المؤسسات لما تقدمه من 
إسهامات في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، إذ يعد 

ليه المجتمعات في دفع العجلة التعليم الجامعي أساسا تستند ع
االقتصادية والتنموية، وفي ظل التطور العلمي والتقدم التقني 

واجباتها وازدياد لالذي يواكب الجامعات االردنية في أدائها 
حجم االستثمارات المالية فيها، وتعدد وتنوع أقسامها ما بين 
إدارية وأكاديمية وخدمية، ومع األعداد المتزايدة سنويا 

أدى ذلك كل ذلك هذه الجامعات، بوارد البشرية الملتحقة للم
 العمليات التي تنجز على نحو جميعالى صعوبة إدارة 

يومي، األمر الذي دفع اإلدارة العليا لهذه الجامعات الى 
تفويض سلطة اتخاذ بعض القرارات للمستويات اإلدارية 
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كثر  ابشكلالمختلفة للعمل على تسيير األعمال وإنجاز المهام 
سرعة وفاعلية، األمر الذي دفع بالجامعات األردنية اتباع 

  .نظام الالمركزية في صنع القرار
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة مدى تطبيق نظام 
محاسبة المسؤولية في الجامعات األردنية، لما لهذا النظام 
من أهمية في تحسين مستوى أداء الجامعات األردنية 

  .رة العليا لهذه الجامعاتوتحقيق أهداف االدا
  

  مشكلة وأسئلة الدراسة
نظراً الهمية الجامعات االردنية في رفد سوق العمل 
بالكفاءات الالزمة، فقد اصبح من الضروري ايجاد نظام 
محاسبي لرقابة عمل الجامعات االردنية وذلك بغرض 
الوصول الى النتائج المنشودة، وتعد محاسبة المسؤولية أداة 

مة تهدف الى التحقق من أن كل نشاط في رقابية مه
الجامعات األردنية يسير وفقا لما هو مخطط له، وتكمن 
مشكلة الدراسة في مدى تطبيق الجامعات االردنية لنظام 

  .محاسبة المسؤولية
  :وتتمحور مشكلة الدراسة في االسئلة اآلتية

ما مدى توافر مقومات تطبيق نظام محاسبة  .1
  األردنية؟المسؤولية في الجامعات 

هل هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين  .2
الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة في مستوى تطبيق 

  نظام محاسبة المسؤولية؟
هل هناك فروقات ذات داللة إحصائية في مدى تطبيق  .3

نظام محاسبة المسؤولية في  الجامعات األردنية تعزى الى 
 العوامل الديموغرافية؟

  
  أهمية الدراسة 

 بهتنبع أهمية هذه الدراسة من الدور التنموي الذي تسهم 
الجامعات األردنية في عملية تطوير وتنمية الموارد البشرية، 

 األمر يتوقف على حسن أداء األقسام اإلدارية وهذا
واألكاديمية، كما أن ازدياد حجم االستثمارات في الجامعات 

ليها وضمان األردنية يحتاج من اإلدارة العليا المحافظة ع
حسن استغاللها، ولكي تتمكن اإلدارة العليا من الرقابة على 
هذه االستثمارات البد من تطبيق نظام محاسبة المسؤولية 

  .كمفهوم يسهم في الرقابة على كل مركز مسؤولية على حدة
وتنبع أهمية هذه الدراسة أيضاً من أهمية الموضوع الذي 

ت التي تتناول نظام تناولته، حيث تعد من أوائل الدراسا
 على محاسبة المسؤولية ومدى تطبيقه في الجامعات األردنية

  .حد علم الباحثين
  

  أهداف  الدراسة 
تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى تطبيق نظام محاسبة 

  :المسؤولية في الجامعات االردنية وذلك من خالل
 مدى توافر المقومات الالزمة لتطبيق نظام تعرف .1

  .ؤولية  في الجامعات األردنيةمحاسبة المس
المقارنة بين الجامعات األردنية الحكومية الخاصة  .2

 .في مستوى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية
 مستوى تطبيق فيمعرفة اثر العوامل الديمغرافية  .3

 .نظام محاسبة المسؤولية في الجامعات األردنية
  

 االطار النظري والدراسات السابقة
  مسؤوليةمفهوم نظام محاسبة ال

 محاسبي إداري نظام يعرف نظام محاسبة المسؤولية بأنه
 يتم تسجيل حيث للمنظمة، التنظيمي الهيكل وفق يصمم

اإلدارية  الوحدات حسب واإليرادات التكاليف وتبويب ومراقبة
 المسؤولين يرينبالمد وربطها) مراكز المسؤولية(الفرعية 

حرافات التي عن االن مساءلتهم يمكن بحيث الوحدات هذه عن
  . تحدث بين ما هو مستهدف والنتائج الفعلية

ذلك النظام الذي " عرف نظام محاسبة المسؤولية بأنه و
) الموازنات التخطيطية(يقيس ويقارن بين المخطط له 

" لكل مركز مسؤولية على حدة) النتائج الفعلية( والمنفذ فعليا 
.(Horngren, et. al., 2005) .ة كما عرف نظام محاسب

المسؤولية بأنه نظام محاسبي يبتغي الرقابة على األداء 
وتقييمه في ضوء قيام األفراد أو المسؤولين بتنفيذ واجباتهم 
بحدود الصالحيات المفوضة لهم وفق مبدأ الكلفة المناسبة في 
الوقت المالئم، وذلك بربط التقارير المحاسبية بفعالية 

  ).2006آل آدم والرزق، (العاملين 
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  اف نظام محاسبة المسؤوليةأهد
 تمكين في المسؤولية محاسبة لنظام الرئيس الهدف يتمثل
 عن والمسؤولين الشركة في المختلفة اإلدارية المستويات
اإليرادات  عناصر على الرقابة من اإلشراف وحدات

 الهيكل وحدات داخل األداء قياس من يمكن كما والتكاليف،
 الصحيحة اإلجراءات اذباتخ للمسؤولين ويسمح التنظيمي،

اآلتية  في النقاط تتمثل أخرى أهداف توجد كما الشركة، داخل
  ):2003الفضل وشعبان، (

 عالقة الى إيجاد المسؤولية محاسبة نظام يهدف. 1
 عنها المسؤولين واألشخاص واإليرادات التكاليف بين مباشرة
 يةالمسؤول لتتبع للرقابة، والقابلية التحكم إمكانية أساس على
  .واإليرادات التكاليف هذه عن

 وتجميع تبويب إلى المسؤولية نظام محاسبة  يهدف.2
 لوحدات واإليرادات بالنسبة التكاليف عناصر وتحليل

 اإلدارية المشكالت حجم تحديد يمكن حيث المسؤولية،
 مسؤول، إداري مستوى أو فرد بالنسبة لكل واالنحرافات

  .ية الالزمةالتصحيح اإلجراءات التخاذ تمهيدا
 في يساعد اًرقابي اًأسلوب المسؤولية نظام محاسبة  يعد.3
 أكثر بصورة العمليات هذه والرقابة على العمليات تنفيذ
  .فاعلية
  

  مقومات نظام محاسبة المسؤولية 
  :تتمثل مقومات نظام محاسبة المسؤولية بما يأتي

  .الهيكل التنظيمي المعد وفقا لألسس العلمية .1
يرتكز على التكاليف المعيارية نظام معياري  .2

  .والموازنات التخطيطية
  .وشامل متطور محاسبي نظام معلومات وجود .3
  .الدورية فعال للتقارير نظام وجود .4
  .وجود نظام حوافز فعال .5
  

  أنواع مراكز المسؤولية
يمكن للمنظمة أن تقيس أداء األقسام والوحدات الفرعية 

ولعل من أكثر باستخدام نوع معين من مراكز المسؤولية، 
أنواع مراكز المسؤولية استخداما في الحياة العملية هي 
مراكز التكلفة، مراكز الربحية، ومراكز االستثمار، ومراكز 

اإليراد وتختلف هذه األنواع األربعة فيما بينها من حيث 
مدى السلطة ونطاق الرقابة المخولة للمدير المسؤول، وفيما 

  : المراكز األربعةيأتي
 التي الشركة من الفرعية الوحدة  وهو:ز التكلفةمرك ◘
 حدوث النفقة عن فقط مسؤوال الوحدة مشرف فيها يكون

   ، )2002صبري، (بها  المتعلقة
 مديره يكون المنظمة من جزء  وهو:مركز اإليراد ◘
آل آدم والرزق، (فقط  مستهدفة إيرادات تحقيق عن مسؤوال
 يكون الذي لتنظيما من الجزء ذلك بأنه  يعرف حيث ،)2006
   .للشركة إيرادات عن تحقيق مسؤوال مديره
 يكون الذي التنظيم من الجزء ذلك  هو:مركز الربحية ◘
 التي اإليرادات والتكاليف عناصر عن مسؤوالً المدير فيه

 أداء هذا يقيم عليه وبناء لرقابته، وتخضع مركزه في تحدث
  . (Drury, 1992) المركز،
 المنظمة داخل مسؤولية مركز أي هو :مركز االستثمار ◘
 إلى باإلضافة واإليرادات، التكاليف عن مسؤوالً مديره يكون

، العائد تحقيق في استخدمها التي االستثمارات
Garrison,2006, p542 ).(  

  
  الدراسات السابقة 

مدى تطبيق " بعنوان ) 2009(دراسة جودة وآخرون  .1
 دراسة - محاسبة المسؤولية في الفنادق األردنية 

  . "ميدانية 
هدفت هذه الدراسة الى إبراز أهمية تطبيق نظام محاسبة 
المسؤولية وتعرف مدى تطبيقها في الفنادق األردنية، حيث 
تم استخدام المنهج القياسي التحليلي واستخدام استبانة تم 
توزيعها على عينة الدراسة التي اشتملت على الفنادق 

ألربع نجوم في مدينة عمان األردنية من فئة الخمس نجوم وا
فندقا مسجلة في وزارة السياحة واآلثار ) 27(البالغ عددها 
وتوصلت هذه الدراسة الى نتائج كان  .م2007األردنية لعام 

من أهمها أن الفنادق األردنية تقوم بتحديد واضح لمراكز 
المسؤولية، وانه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط االداء 

المخطط، وأنها تقوم بمقارنة االداء الفعلي الفعلي باألداء 
باألداء المخطط لغرض تقييم االداء، ووجود نظام تقارير 
رقابية متكامل لمتابعة االداء وتقييمه في مراكز المسؤولية، 
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ووجود نظام حوافز فعال يسهم في تعزيز نظام محاسبة 
وقد خلصت هذه الدراسة . المسؤولية في الفنادق األردنية

ن التوصيات كان من أهمها زيادة التنسيق بين مراكز بعدد م
المسؤولية والعمل على توضيح العالقات فيما بينها، 
وضرورة العمل على تفعيل الموازنات التخطيطية 

  . وخصوصا في مجال الرقابة
بعنوان ) Cools & Slagmulder, 2009(دراسة  .2

"Tax Compliance Transfer Prices and 
Responsibility Accounting - A Case 

Study."  
هدفت هذه الدراسة الى اختبار تأثير أسعار التحويل 

 الباحثان درسالخاضعة للضريبة على محاسبة المسؤولية، وقد 
حالة للشركات متعددة الجنسيات التي تستخدم مجموعة واحدة 

ولتحقيق  .من أسعار التحويل لغايات الضريبة ورقابة االدارة
مديرا ) 23(باحثان بعمل مقابالت شخصية مع هذا الهدف قام ال

شركة ) 23(ألقسام الربحية في عينة الدراسة والمكونة من 
متعددة الجنسيات في هولندا وحول العالم، حيث كان مجموع 

وقد خلصت هذه  .ساعة) 47(مدة ساعات المقابالت الشخصية 
الدراسة ببعض النتائج من أهمها أن الشركات متعددة الجنسيات 

قوم بحذف جميع عمليات التفاوض في أسعار التحويل حيث ت
تعد هذه الممارسات غير مقبولة اقتصاديا، وأنها  تقوم بالتالعب 
في األرباح الخاضعة للضريبة عبر أقسام الربحية، وأن أقسام 
الربحية هي التي تكون خاضعة للضريبة من خالل إيجاد 

لة عن صافي الدخل الخاضع للضريبة كونها هي المسؤو
وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة فصل  .اإليرادات والتكاليف

مركز الربحية عن مركز التكلفة ومركز اإليرادات لغايات 
تطبيق نظام محاسبة المسؤولية بالشكل األمثل، بحيث يكون 
مركز الربحية لغايات الضريبة ومراكز اإليرادات والتكاليف 

  .لغايات مراقبة االدارة
قياس إمكانية تطبيق "بعنوان ) 2007(دراسة الجدبه  .3

نظام محاسبة المسؤولية كأداة للرقابة وتقييم االداء في 
   ". دراسة ميدانية–األجهزة الحكومية الفلسطينية 

هدفت هذه الدراسة الى قياس إمكانية تطبيق األجهزة 
الحكومية الفلسطينية لنظام محاسبة المسؤولية كأداة للرقابة 

راز أهمية وأهداف هذا النظام وبيان معوقات وتقييم االداء، وإب

تطبيقه، واقتراح بعض الحلول لمعالجة نقاط الضعف التي تعيق 
ولتحقيق هذه األهداف تم دراسة المقومات  .تطبيق هذا النظام

األساسية التي يقوم عليها نظام محاسبة المسؤولية، وتمثلت 
ظيمي، المقومات في تحديد مراكز المسؤولية في الهيكل التن

وإعداد الموازنات التخطيطية ومقارنة االداء الفعلي بالمخطط، 
ووجود نظام فعال للحوافز، ووجود نظام محاسبي شامل 

وتم إعداد  .ومتطور، وإعداد التقارير الرقابية وتقارير االداء
موظفا ) 174(استبانة وزعت على مجتمع الدراسة المكون من 

 تحليل االستبانات يعملون في سبع وزارات رئيسة، وبعد
المستردة بوساطة األساليب اإلحصائية المختلفة تم التوصل الى 
نتائج كان من أبرزها وجود ضعف في مقومات تطبيق نظام 
محاسبة المسؤولية في األجهزة الحكومية الفلسطينية لعدم توافر 

وقد خلصت هذه  .األسس والقواعد التي يرتكز عليها هذا النظام
موعة من التوصيات كان من أهمها، ضرورة الدراسة الى مج

توعية العاملين في األجهزة الحكومية الفلسطينية بمفهوم 
ومقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية لما له من اثر في 

  .رفع مستوى االداء
تطوير نظام محاسبة "بعنوان ) 2005(دراسة الصغير  .4

المسؤولية في الرقابة وتقييم األداء في المصارف 
  ."جارية الليبيةالت

هدفت هذه الدراسة الى تمكين إدارة المصارف التجارية 
الليبية من تطوير نظام محاسبة المسؤولية في الرقابة وتقييم 
األداء وكيفية االستثمار األمثل للموارد، وكذلك بيان أهمية 
نظام محاسبة المسؤولية في اتخاذ القرارات االدارية الرشيدة 

لتقارير، وإعداد الموازنات التخطيطية وتوافر المعلومات وا
وتحقيق الرقابة على المستويات االدارية ومراكز المسؤولية 
وتقييم االداء، ومعرفة المعوقات التي تحد من تطوير نظام 
محاسبة المسؤولية وتقييم االداء في المصارف التجارية 

وتم االعتماد في هذه الدراسة على استبانة تم  .الليبية
على األشخاص المعنيين باإلجابة، وكان من أهم توزيعها 

النتائج التي توصل إليها الباحث، عدم وجود تحديد لمراكز 
المسؤولية في مختلف المستويات االدارية في الهياكل 
التنظيمية للمصارف التجارية الليبية، وعدم تبويب التكاليف 

  .واإليرادات تبعا لمراكز المسؤولية في المصارف
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قياس "بعنوان ) 2004(ارمة والعمري دراسة خش .5
إمكانية تطبيق محاسبة المسؤولية في األجهزة 

  ". دراسة ميدانية–الحكومية األردنية 
هدفت هذه الدراسة تعرف واقع تطبيق نظام محاسبة 
المسؤولية في األجهزة الحكومية األردنية، كما تناولت الجوانب 

ها في خدمة النظرية المتعلقة بهذا النظام من اجل توظيف
ومات المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها، ولهذا تم تحديد المق

 وتكمن أهمية هذه الدراسة في .األساسية لمحاسبة المسؤولية
بيان أهمية عملية الرقابة وتقييم االداء الحكومي على جميع 

 االهتمام بعملية ترشيد اإلنفاق يبدأ إنالمستويات االدارية، حيث 
ن والعمل على تحسين أدائهم مما ينعكس باالهتمام بالموظفي

واعتمد الباحثان في هذه  .إيجابا على تنفيذ خطة الموازنة
الدراسة على استبانة تم توزيعها على الموظفين اصحاب 
العالقة في وزارة المالية، وقد تم تحليل النتائج باستخدام أساليب 
اإلحصاء الوصفي مثل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري، 

وكان من أهم نتائج هذه  .وتم استخدام تحليل التباين المتعدد
الدراسة ضرورة االهتمام بالرقابة االدارية في األقسام والمراكز 
داخل التنظيم واالستعانة بمفاهيم وأدوات محاسبة التكاليف 
والمحاسبة االدارية في األجهزة الحكومية، وتقسيم الوحدة 

وقد خلصت هذه .  واإليراداتاالدارية وفقا لمراكز التكاليف
الدراسة الى مجموعة من التوصيات كان من أهمها، ضرورة 
تطبيق أسس محاسبة المسؤولية في الوحدات الحكومية وذلك 
لتحقيق الرقابة االدارية على مستوى األقسام والمراكز، 

فر المقومات الالزمة لتطبيق محاسبة المسؤولية اوضرورة تو
  .في القطاع الحكومي

نظام محاسبة " بعنوان ) 2003(اسة ميده در .6
المسؤولية في الشركات المساهمة العامة الصناعية 

  ". واقع وتطلعات–األردنية 
هدفت هذه الدراسة تعرف مقومات تطبيق نظام محاسبة 
المسؤولية من حيث التنظيم اإلداري والموازنات التخطيطية 

 بالموازنات لمراكز المسؤولية، وقياس االداء الفعلي ومقارنته
التخطيطية وتقارير االداء لمراكز المسؤولية وتوافر نظام 
حوافز فعال في الشركات المساهمة العامة الصناعية 

وقد اعتمد الباحث على المنهج االستنباطي من . األردنية
خالل الرجوع الى المراجع العربية واألجنبية والبحوث 

المنهج ووالدراسات التي اهتمت بمحاسبة المسؤولية، 
االستقرائي في تعرف مساهمات الفكر المحاسبي والممارسة 
العملية في مجال محاسبة المسؤولية في الشركات المساهمة 

 استبانة تم طور الباحثوقد  .العامة الصناعية األردنية
توزيعها على جميع الشركات المساهمة العامة الصناعية 

 والبالغ 2001األردنية المدرجة في سوق عمان المالي لعام 
 %.100شركة، وقد كانت نسبة االستجابة ) 89(عددها 

من الشركات % 34وكان من نتائج هذه الدراسة أن قرابة 
المساهمة العامة الصناعية األردنية ال تطبق نظام محاسبة 
المسؤولية لعدم تمكنها من امتالك مقومات تطبيق هذا النظام 

 نظام محاسبة من الشركات تطبق% 66، بينما هومستلزمات
 وليس وفقا لألسس ،المسؤولية ولكن على نحو غير كامل

وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات  .العلمية
أهمها، ضرورة توضيح مفهوم محاسبة المسؤولية وأهمية 
تطبيقه في الشركات لإلدارات العليا، وضرورة تطبيق نظام 

  .محاسبة التكاليف وفقا لألسس العلمية
  

  ز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةما يمي
 محاسبة نظام موضوع السابقة الدراساتتناولت 
 حيث التطبيق، قطاع حيث من مختلفة جوانب من المسؤولية

 دراسة جودة وآخرون تناولت قطاع الفنادق أن نجد
 الصناعية الشركات قطاع تناولت معظمها االردنية، ونجد ان

 قطاع تناولت وبعضها مختلفة، وأجنبية عربية بلدان في
 تطبيق تناولت الدراسة هذه ولكن وقطاع، الحكومية األجهزة
، االردني العالي التعليم قطاع في المسؤولية محاسبة نظام

 )Cools & Slagmulder, 2009( ونجد ايضاً ان دراسة
اختبار تأثير أسعار التحويل الخاضعة للضريبة على تناولت 

ولت هذه الدراسة مدى تطبيق ، بينما تنامحاسبة المسؤولية
نظام محاسبة المسؤولية في الجامعات االردنية، وتعد هذه 

 & Cools(الدراسة مختلفة على نحو تام عن دراسة 
Slagmulder, 2009(.  

  
  فرضيات الدراسة

 عناصر مشكلة أعدت الفرضيات اآلتية باالعتماد على
بقة ما أشارت إليه معظم الدراسات الساوالدراسة واسئلتها 
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في ضوء مدى توافر المقومات الرئيسة لنظام محاسبة 
  .المسؤولية

يتوافر هيكل تنظيمي معد وفقا لألسس العلمية في  .1
الجامعات األردنية كأحد مقومات تطبيق نظام محاسبة 

  .المسؤولية بدرجة عالية
يتوافر نظام للمعلومات المحاسبية في الجامعات  .2

اسبة المسؤولية األردنية كأحد مقومات تطبيق نظام مح
  .بدرجة عالية

يتوافر نظام معياري في الجامعات األردنية يرتكز  .3
على التكاليف المعيارية والموازنات كأحد مقومات تطبيق 

  .نظام محاسبة المسؤولية بدرجة عالية
يتوافر نظام للتقارير الرقابية في الجامعات األردنية  .4

م مرتبط بكل مركز مسؤولية كأحد مقومات تطبيق نظا
  .محاسبة المسؤولية بدرجة عالية

يتوافر نظام فعال للحوافز في الجامعات األردنية  .5
  .كأحد مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية بدرجة عالية

هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين الجامعات  .6
الحكومية والجامعات الخاصة في مدى تطبيق نظام محاسبة 

  .المسؤولية
ة إحصائية في مدى تطبيق هناك فروقات ذات دالل .7

نظام محاسبة المسؤولية في الجامعات األردنية تعزى الى 
  .العوامل الديمغرافية والوظيفية

  
  منهجية الدراسة

  مصادر جمع البيانات.1
  : وهما،اعتمدت الدراسة على مصدرين لجمع البيانات

 جميعتم تصميم استبانة وزعت على  :مصادر أولية •
مالية ودائرة اللوازم والعطاءات وصناديق العاملين في الدوائر ال

ستخدام مقياس ليكرت اوقد تم ، )1انظر الملحق رقم( االستثمار
الخماسي لتحديد درجة موافقة المستجيبين على كل فقرة من 
فقرات االستبانة، وتحويلها إلى بيانات رقمية يمكن قياسها 
: ووصفها إحصائيا، حيث كانت هذه الدرجات على النحو اآلتي

بدرجة كبيرة جدا، بدرجة كبيرة، بدرجة ( درجة الممارسة 
، وأعطيت االوزان )متوسطة، بدرجة قليلة ، بدرجة قليلة جدا 

  . على التوالي1-5من 

تشتمل على االدبيات المتعلقة : مصادر ثانوية •
بالموضوع في الكتب والدوريات واالبحاث والتقارير 

الى الوثائق الحكومية والنشرات العربية واالجنبية، باإلضافة 
والقوانين واالنظمة ذات الصلة بموضوع الدراسة لتغطية 

 . الجانب النظري
  مجتمع وعينة الدراسة. 2

 العاملين في الدوائر المالية، جميعتكون مجتمع الدراسة من 
ودائرة اللوازم والعطاءات، وصناديق االستثمار في الجامعات 

، وقد تم اختيار عينة جامعة وكلية ) 27( االردنية وعددها
  .موظفاً) 180(عشوائية من مجتمع الدراسة بلغ عددها 

موظفا، أي ما نسبته ) 134(وبلغ عدد عدد المستجيبين 
من عينة الدراسة، وتم توزيع االستبانة على %) 74,4(

العينة باليد وذلك من أجل التأكد من وصولها ألفراد عينة 
  .تهاالدراسة، ولتحقيق صدق االستجابة وصح

  :ادوات تحليل البيانات. 3
  :تم استخدام عدة أساليب إحصائية منها

األساليب الوصفية التي اشتملت على النسب المئوية  .1
والتكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لفقرات االستبانة المختلفة وذلك من أجل إعطاء وصف 

قرات شامل لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة على ف
   .االستبانة المختلفة

 بهدف (Cronbach Alpha)اختبار كرونباخ ألفا  .2
التحقق من التجانس أو االتساق الداخلي ألداة القياس والتأكد 

، من أجل (T-Test)واستخدم أيضا اختبار . من ثباتها
درجة معرفة فيما إذا كان هناك اختالف دال إحصائياً في 

 تعزى حاور الدراسةلمعينة الدراسة تطبيق الجامعات 
 ). حكومية أو خاصة(لتصنيف الجامعة 

 One-Way)تحليل التباين األحادي اختبار  .3
ANOVA) من أجل معرفة فيما إذا كان هناك اختالف دال 

تقدير المبحوثين لدرجة تطبيق الجامعات التي إحصائياً في 
يعملون بها لمحاور الدراسة المتعلقة بنظام محاسبة 

  .لبعض المتغيرات الديمغرافية والوظيفية تعزى المسؤولية
مقياس المتوسطات الحسابية للحكم على درجة  .4

  1التطبيق، حيث تعد درجة التطبيق متدنية اذا كانت من 
 الى 2.49 ، وتعد متوسطة اذا كانت من 2.49الى  اقل من 
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  .5الى  3.49 ، وعالية اذا كانت من 3.49اقل من 
  محددات الدراسة
  : هذه الدراسة ما يأتيمن أبرز محددات

نقص الدراسات السابقة التي بحثت في موضوع  .1
الدراسة في البيئة األردنية على نحو مباشر، مما جعل من 
الصعب التحقق من المصداقية الخارجية للدراسة بمقارنتها 

  .مع غيرها من الدراسات
 ومن ثَممبحوث، ) 180(اقتصار الدراسة على  .2

 .ة على الجامعات في األردنصعوبة تعميم نتائج الدراس

عدم توافر مركز لالستثمار كأحد مراكز المسؤولية  .3
 .في الجامعات الخاصة االردنية

خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية 
  والوظيفية والمؤسسية

وصف الخصائص الديمغرافية ) 1(يوضح الجدول رقم 
مؤهل والوظيفية والمؤسسية لعينة لدراسة المكونة من ال

العلمي، والتخصص، والمسمى الوظيفي، وعدد سنوات 
  .نوالخبرة، وكذلك تصنيف الجامعة التي يعمل بها المبحوث

  
  )1(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الديمغرافية والوظيفية والمؤسسية
%النسبة التكرار الفئات  المتغير

 15.7 21  دبلوم مجتمع

 56.7 76  بكالوريوس
 4.5 6  دبلوم عاٍل
 9.7 13  ماجستير 
 9.7  13  دكتوراه

  المؤهل العلمي

 3.7 5  أخرى
 50.7 68  محاسبة

 14.2 19  علوم مالية ومصرفية
 8.2 11  اقتصاد

 14.9 20  إدارة أعمال

  التخصص

 11.9 16  أخرى
 10.4 14  مدير  المسمى الوظيفي

 10.4 14  مساعد مدير
 9.7 13  مدقق داخلي
  21.6 29  رئيس قسم
 34.3 46  محاسب

  

 13.4 18  أخرى
 29.1 39  سنوات 5أقل من -1

 25.4 34 سنوات10أقل من - 5من 
 18.7 25  سنة15 أقل من -10

عدد سنوات الخبرة
  
  

 26.9 36   سنة15أكثر من 
 تصنيف الجامعة 59 79  حكومية
 41 55  خاصة

 100 134  المجموع
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  :ما يأتي) 1( الجدول رقم يظهر من
  المؤهل العلمي: أوالً

من المبحوثين ) 76(أن ) 1(يلحظ من الجدول رقم 
من %) 56.7(يحملون درجة البكالوريوس أي ما نسبته 

) 21(العينة، بينما بلغ عدد المبحوثين من حملة دبلوم مجتمع 
، في حين تدنت نسبة %)15.7(فرداً وبنسبة بلغت 
درجة الدبلوم العالي حيث بلغت المبحوثين من حملة 

أما نسبة حملة درجة ماجستير والدكتوراه فقد %). 4.5(
أما بقية أفراد عينة الدراسة . لكليهما%) 9.7(تساوت وبلغت 
أفراد فقط فقد كانوا من حملة الثانوية ) 5(والبالغ عددهم 

وتشير هذه النتائج %). 3.7(العامة وبنسبة متواضعة بلغت 
وادر البشرية ذات المؤهل العلمي العالي في إلى توافر الك

  .الجامعات األردنية
  التخصص: ثانياً 

إلى أن ما يزيد عن نصف ) 1(يتضح من الجدول رقم 
وبنسبة بلغت " المحاسبة"عينة الدراسة هم من تخصص 

، في حين بلغت نسبة المبحوثين من تخصص %)50.7(
م تخصص ، أما نسبة الذين لديه%)14.9" (إدارة األعمال"
، في حين تدنت %)14.2(فقد بلغت " علوم مالية ومصرفية"

%). 8.2(وبلغت " قتصادالا" تخصص فينسبة المبحوثين 
 من المبحوثين فيهاوتشير النتائج إلى وجود نسبة ال بأس 

الذين لديهم تخصصات أخرى حيث بلغت هذه النسبة 
، ومن أبرز هذه التخصصات التسويق واللغة %)11.9(

  . زية والقانوناالنجلي
  المسمى الوظيفي: ثالثاً

من المبحوثين يمتلكون ) 46(أن ) 1(يلحظ من الجدول رقم 
، بينما بلغ %)34.3(أي بنسبة بلغت " محاسب "امسمى وظيفي

فرداً ) 29 ("رئيس قسم "عدد المبحوثين من مسمى وظيفي
أما نسبة المبحوثين من مسمى وظيفي %). 21.6(وبنسبة بلغت 

 ،لكليهما%) 10.4(فقد تساوت وبلغت " مساعد مدير"و" مدير"

" مدقق داخلي"في حين بلغت نسبة المبحوثين من مسمى وظيفي 
فرداً ) 18(أما بقية أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم %). 9.7(

 فقد كانوا من مسميات وظيفية أخرى وبنسبة بلغت ،فقط
" موظف إداري"، وكان من أبرز هذه المسميات %)13.4(
  ". أمين صندوق"و" ديوان/رئيس شعبة"و

  عدد سنوات الخبرة: رابعاً
أن ما إلى ) 1(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم 

 يمتلكون خبرة تتراوح بين من المبحوثين%) 29.1(نسبته 
، أما نسبة من لديهم خبرة تزيد عن ) سنوات5أقل من -1(

ذين لديهم ، بينما بلغت نسبة ال%)26.9( فقد بلغت ، سنة15
)  سنوات10أقل من -5(عدد من سنوات الخبرة يتراوح بين 

في حين بلغت نسبة من تتراوح لديهم سنوات %). 25.4(
وتشير هذه . %)18.7) ( سنة15 أقل من -10(الخبرة بين 

  .النتيجة إلى تنوع عدد سنوات الخبرة في الجامعات المبحوثة
  تصنيف الجامعة: خامساً

أن نسبة تمثيل المبحوثين من ) 1(يلحظ من الجدول رقم 
الجامعات الحكومية في العينة كانت أعلى من نسبة تمثيل 

في %) 59(المبحوثين من الجامعات الخاصة وبنسبة بلغت 
  .في الجامعات الخاصة%) 41(الجامعات الحكومية و

  عرض وتحليل النتائج
 سيتم في هذا الجزء اختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

  :اور الدراسة الخمسة وذلك على النحو اآلتيوفقاً لمح
  المعد وفقا لألسس العلميةمحور الهيكل التنظيمي  .1

يتوافر هيكل تنظيمي معد وفقا : "الفرضية األولى
لألسس العلمية في الجامعات األردنية كأحد مقومات تطبيق 

  ."نظام محاسبة المسؤولية بدرجة عالية
بية واالنحرافات المتوسطات الحسا) 2(يبين الجدول رقم 

 فقرات المحور األول عنالمعيارية إلجابات المبحوثين 
  .للدراسة في الجامعات المبحوثة
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  )2(جدول رقم 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التطبيق لمحور الهيكل التنظيمي في الجامعات المبحوثة مرتبة تنازليا

 الفقراتالرقم
ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة
درجة 
 التطبيق

 عالية 2 93. 3.64 الجامعة في ومعتمد واضح تنظيمي هيكل يوجد 1
 عالية 6 99. 3.50 يوجد تحديد واضح لمراكز المسؤولية في الجامعة 2

 عالية 5 93. 3.51 هناك تقسيم واضح للعمل بين الموظفين 3
 متوسطة 8 97. 3.48  للعاملين في الجامعةهناك وضوح في الوصف الوظيفي 4

 عالية 1 90. 3.69 يوجد مدير مختص لكل مركز مسؤولية   5
يوجد معرفة تامة لدى مديري المراكز بالمسؤوليات الملقاة   6

 على عاتقهم
 عالية  3 98. 3.61

 عالية  4 90. 3.52 يعرف مدير كل مركز مسؤولية األشخاص الخاضعين لسلطته  7
 متوسطة  10 93. 3.43 ضوح في عالقة مراكز المسؤولية مع بعضها في الجامعةهناك و  8
 متوسطة  7 97. 3.49 الموظفون مؤهلون لتأدية الواجبات الموكلة إليهم  9

يتحمل مدير المركز كافة مسؤولياته ومسؤوليات الموظفين   10
  الخاضعين لسلطته

 متوسطة  9 97. 3.48

 متوسطة  12 1.02 3.40  اسب والمسؤوليات الموكلة إليهملة الموظفين بما يتنءيتم مسا  11
هنالك تحديد واضح للسلطة والمسؤولية لكل موظف من   12

  موظفي الجامعة
 متوسطة  11 98. 3.41

 متوسطة  13  95. 3.40  تتصف العمليات واألنشطة داخل المركز الواحد بأنها متجانسة  13
 عالية 3.50 المتوسط الحسابي العام

  T (  8.734(قيمة اإلحصائي 
 0.000  مستوى الداللة اإلحصائية

  
أن درجة توافر هيكل تنظيمي ) 2(يتبين من الجدول رقم 
في الجامعات المبحوثة من وجهة  معد وفقا لألسس العلمية

نظر األفراد عينة الدراسة كانت عالية نسبياً، إذ اقترب 
رجة العالية وبلغ المتوسط الحسابي العام من الحدود الدنيا للد

ومستوى الداللة ) T( كما يظهر من قيمة). 3.50(
 المتوسط الحسابي دالة ومعنوية من ااإلحصائية، أن قيمة هذ

وفي ضوء هذه النتيجة نستطيع قبول . الناحية اإلحصائية
يتوافر هيكل "فرضية الدراسة األولى التي تنص على 

األردنية تنظيمي معد وفقا لألسس العلمية في الجامعات 

كأحد مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية بدرجة 
  . "عالية
  
 المحاسبي المتطور  نظام المعلومات محور .2

   والشامل
يتوافر نظام للمعلومات المحاسبية : "  الفرضية الثانية

في الجامعات األردنية كأحد مقومات تطبيق نظام محاسبة 
  ".المسؤولية بدرجة عالية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 3(يبين الجدول رقم 
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 فقرات محور  نظام عنالمعيارية إلجابات المبحوثين 
والشامل كأحد مقومات تطبيق  المحاسبي المتطور المعلومات

  .محاسبة المسؤولية في الجامعات المبحوثة
  

  
  )3(جدول رقم 

والشامل في  المحاسبي المتطور ور نظام المعلوماتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التطبيق لمح
  الجامعات المبحوثة مرتبة تنازليا

 الفقراتالرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة
درجة 
 التطبيق

هناك ربط بين نظام المعلومات المحاسبي ومراكز المسؤولية في  1
 الجامعة

3.59 1.04 
 عالية 5

 عالية 4 96. 3.62 لتكاليف على نحو دقيقيتم حصر وتسجيل جميع ا 2
 عالية 2 99. 3.78 يتم حصر وتسجيل جميع اإليرادات على نحو دقيق 3
 عالية 1 88. 3.79 يتم تبويب جميع اإليرادات حسب مصادرها 4
 عالية  3 93. 3.69 يتم تبويب جميع التكاليف حسب أوجه إنفاقها  5
ستخدمة في الجامعة مع تتناسب نظم المعلومات المحاسبية الم  6

 طبيعة النشاط الحالي
3.55 .95 

 عالية  6

تتميز المبادئ واألسس المحاسبية المستخدمة في الجامعة   7
 بالوضوح

3.49 1.02 
  متوسطة  7

  متوسطة  11 1.02 3.28 يتم الربط بين مراكز المسؤولية وعناصر التكاليف  8
 ال  التين تلكعيوجد فصل بين التكاليف التي يمكن التحكم بها   9

 يمكن التحكم بها لكل مركز مسؤولية
3.48 1.03 

8  
 متوسطة

يمكن معرفة إجمالي التكاليف التي تخص كل مركز مسؤولية في   10
  الجامعة بسهولة

3.41 .98 
9  

 متوسطة

 متوسطة  10 1.04 3.31  يتم قياس األداء الفعلي لكل مركز مسؤولية بكفاءة  11
 عالية 3.56 المتوسط الحسابي العام

 T (  9.222(قيمة اإلحصائي 
 0.000  مستوى الداللة اإلحصائية

أن درجة تطبيق الجامعات ) 3(يتبين من الجدول رقم 
المبحوثة لمرتكزات المحور المتعلق بأبعاد نظام المعلومات 
المحاسبي من حيث التطور والشمول ومن وجهة نظر 

توسط الحسابي األفراد عينة الدراسة كانت عالية، إذ بلغ الم
ومستوى الداللة ) T(ويظهر من قيمة ). 3.56(العام لذلك 

 المتوسط الحسابي دالة ومعنوية من ااإلحصائية، أن قيمة هذ

وفي ضوء هذه النتيجة نستطيع قبول . الناحية اإلحصائية
يتوافر نظام "فرضية الدراسة الثانية والتي تنص على 

دنية كأحد مقومات للمعلومات المحاسبية في الجامعات األر
  ".تطبيق نظام محاسبة المسؤولية بدرجة عالية

 للتكاليف المعيارية المعياريمحور النظام  .3
  والموازنات التخطيطية
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يتوافر نظام معياري في الجامعات  ":الفرضية الثالثة 
األردنية يرتكز على التكاليف المعيارية والموازنات 

بة المسؤولية التخطيطية كأحد مقومات تطبيق نظام محاس
  ".بدرجة عالية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 4(يبين الجدول رقم 

 فقرات المحور الثالث عنالمعيارية إلجابات المبحوثين 
للدراسة والمتعلقة بدرجة توافر نظام معياري في الجامعات 
المبحوثة يرتكز على التكاليف المعيارية والموازنات 

  .التخطيطية

  
  )4(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التطبيق لمحور النظام المعياري للتكاليف المعيارية والموازنات 
  التخطيطية في الجامعات المبحوثة مرتبة تنازليا

 الفقراتالرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة
درجة 
 التطبيق

المعياري الالزم النجاز النشاط في يتم وضع تقديرات لألداء  1
  مراكز المسؤولية

 متوسطة 3 99. 3.38

 متوسطة 5 1.08 3.34 تستخدم التكاليف المعيارية في تقدير تكاليف انجاز النشاط 2
 متوسطة 6 1.06 3.34  يتم تقدير التكاليف المعيارية على نحو علمي 3
فهومه للموظفين تتسم معايير التكاليف المستخدمة بأنها واضحة وم 4

 في مراكز المسؤولية
 متوسطة 4 1.11 3.36

يتم استخدام الموازنات التخطيطية في تقدير اإليرادات والتكاليف   5
 لكل مركز مسؤولية في الجامعة

 متوسطة  1 98. 3.47

يسهم كل فرد مسؤول في إعداد الموازنة التخطيطية كل حسب   6
  اختصاصه

 متوسطة  10 1.15 3.23

عند إعداد الموازنات التخطيطية إمكانية تحقيقها من قبل يراعى   7
 العاملين

 متوسطة  9 1.03 3.28

 متوسطة  8 1.07 3.28 يتم مقارنة األداء الفعلي مع األداء المستهدف  8
 متوسطة  2 1.02 3.38 يتم ربط الموازنات التخطيطية بمراكز المسؤولية في الجامعة  9

 لكل مركز مسؤولية عن الموازنة يمكن فصل الموازنة التخطيطية  10
  اإلجمالية للجامعة

 متوسطة  10 1.08 3.23

 متوسطة  7 1.09 3.29  تشارك مراكز المسؤولية في وضع معايير التكاليف التي تخصها  11
 متوسطة 3.32 المتوسط الحسابي العام

 T (  4.672(قيمة اإلحصائي 
 0.000  مستوى الداللة اإلحصائية

، أن )4(لنتائج الواردة في الجدول رقم نلحظ من خالل ا
 المبحوثة هنالك درجة متوسطة من التطبيق في الجامعات

المتعلق بطبيعة النظام المعياري لمحور الدراسة الثالث 
للتكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية، حيث بلغ 
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 )T(كما تعكس قيمة ). 3.32(المتوسط الحسابي العام لذلك 
. ية القيمة المعنوية لهذا المتوسط الحسابيوداللته اإلحصائ

وفي ضوء هذه النتيجة نستطيع رفض فرضية الدراسة الثالثة 
يتوافر نظام معياري في الجامعات األردنية "التي تنص على 

يرتكز على التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية كأحد 
  ".مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية بدرجة عالية

  

  ر النظام الفعال لتقارير األداء الدوريةمحو .4
يتوافر نظام للتقارير الرقابية في : "الفرضية الرابعة 

الجامعات األردنية مرتبط بكل مركز مسؤولية كأحد مقومات 
  ".تطبيق نظام محاسبة المسؤولية بدرجة عالية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 5(يبين الجدول رقم 
لمبحوثين على فقرات المحور الثالث المعيارية إلجابات ا

  .للدراسة
  

  )5(دول رقم ج
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التطبيق لمحور النظام الفعال لتقارير األداء الدورية في الجامعات 

  المبحوثة مرتبة تنازليا

المتوسط  الفقراتالرقم
 الحسابي

االنحراف 
ة درجالرتبة المعياري

 التطبيق
 متوسطة 9 1.06 3.28 تعد تقارير األداء الدورية مقياس ألداء مراكز المسؤولية 1
توجه تقارير األداء وفقا لخطوط السلطة والمسؤولية في مراكز  2

 متوسطة 9 97. 3.28  المسؤولية

 متوسطة 4 1.01 3.42 تحصل مراكز المسؤولية على تقارير األداء بصورة منتظمة 3
 متوسطة 2 1.05 3.49 عداد تقارير األداء بسرعة ودقةيتم إ 4
 متوسطة  6 1.12 3.34 .تقيس التقارير الدورية أداء كل مركز على حدة 5
تتسم عناصر التقارير بالثبات من فترة إلى أخرى لتسهيل عملية  6

 متوسطة  3 1.06 3.43 المقارنة

قارنة بين تحتوي تقارير األداء الخاصة بمراكز المسؤولية على م 7
 متوسطة  9 1.03 3.28 اإليرادات والتكاليف الفعلية واإليرادات والتكاليف المستهدفة

يتم ربط البيانات الواردة في التقارير الدورية باألشخاص المسؤولين  8
 عالية  1 1.12 3.55 عن حدوثها

9  
 

يتم دراسة وتحليل االنحرافات المهمة الواردة في تقارير األداء لكل 
 متوسطة  7 1.09 3.33 . مسؤوليةمركز 

تساعد التقارير الدورية في تحديد أسباب حدوث االنحرافات في  10
 متوسطة  5 1.08 3.40 األداء لكل مركز مسؤولية

يتم تحديد الجهات المسؤولة عن االنحرافات في األداء لكل مركز   11
 متوسطة  8 1.04 3.32  مسؤولية

12  
  

 االنحرافات في األداء لكل مركز يتم وضع وسائل مناسبة لمعالجة
 متوسطة  10 1.17 3.25  مسؤولية

 متوسطة 3.36 المتوسط الحسابي العام
 T (  5.408(قيمة اإلحصائي 

 0.000  مستوى الداللة اإلحصائية
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، أن )5(نلحظ من خالل النتائج الواردة في الجدول رقم 
 من التطبيق في الجامعات المبحوثة ةهنالك درجة متوسط

لمحور الدراسة الرابع والمتعلق بتوافر نظام للتقارير الرقابية 
في الجامعات المبحوثة مرتبط بكل مركز مسؤولية، حيث 

كما تعكس قيمة ). 3.36(بلغ المتوسط الحسابي العام لذلك 
)T( وداللته اإلحصائية القيمة المعنوية لهذا المتوسط 

ية وفي ضوء هذه النتيجة نستطيع رفض فرض. الحسابي
يتوافر نظام للتقارير الدراسة الرابعة والتي تنص على 

الرقابية في الجامعات األردنية مرتبط بكل مركز مسؤولية 

كأحد مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية بدرجة 
  ".عالية
   محور نظام الحوافز الفعال .5  

يتوافر نظام فعال للحوافز في : " الفرضية الخامسة
 كأحد مقومات تطبيق نظام محاسبة الجامعات األردنية

  ".المسؤولية بدرجة عالية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 6(يبين الجدول رقم 

 فقرات المحور الرابع عنالمعيارية إلجابات المبحوثين 
  .للدراسة

  
  )6(جدول رقم 

  لحوافز الفعال في الجامعات المبحوثة مرتبة تنازلياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التطبيق لمحور نظام ا

 الفقراتالرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرتبة
درجة 
 التطبيق

 تحقيق عند  للموظفينمادية حوافز العليا اإلدارة تمنح 1
 المرغوبة األهداف

 متوسطة 2 1.09 3.05

 تحقيق عند  للموظفينمعنوية حوافز العليا اإلدارة تمنح 2
 المرغوبة األهداف

 متوسطة 3 1.05 3.04

 بها المكلف مسؤوليات طبيعة مع الممنوحةالحوافز  تتناسب 3
 األفراد

 متوسطة 4 1.08 2.95

 متوسطة 1 1.03 3.19 أثناء أداء وظائفهمفي  األفراد فاعلية زيادة في الحوافز تسهم 4
 في به المعمول الحوافز نظام عن راضون الموظفون 5

 جامعةال
 متوسطة  5 1.02 2.83

 متوسطة  6 1.09 2.82 تمنح الحوافز بناء على أسس موضوعية وعادلة 6
 متوسطة  7 1.06 2.78 هناك ربط بين كفاءة الموظف والحوافز الممنوحة 7
 به المعمول الحوافز بنظام دوري على نحو النظر إعادة يتم 8

 الجامعة في
 متوسطة  8 1.06 2.67

 متوسطة 2.91 بي العامالمتوسط الحسا
 T (  9.387(قيمة اإلحصائي 

 0.000  مستوى الداللة اإلحصائية

، أن )6(نلحظ من خالل النتائج الواردة في الجدول رقم 
هنالك درجة متوسطة من التطبيق في الجامعات المبحوثة 
للمحور المتعلق بنظام الحوافز المتبع في الجامعات 

). 2.91(الحسابي العام لذلك المبحوثة، حيث بلغ المتوسط 
وداللته اإلحصائية فيعكس القيمة ) T(أما قيمة اإلحصائي 

المعنوية لهذا المتوسط الحسابي، حيث كانت قيمة الداللة 
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وفي ضوء هذه النتيجة نستطيع . %)1(اإلحصائية أقل من 
يتوافر  والتي تنص على الخامسةرفض فرضية الدراسة 

الجامعات األردنية مرتبط بكل نظام للتقارير الرقابية في 
مركز مسؤولية كأحد مقومات تطبيق نظام محاسبة 

 ألن قيمة المتوسط الحسابي دالة ،"المسؤولية بدرجة عالية
  .من الناحية اإلحصائية

 فيأثر المتغيرات الديمغرافية والوظيفية والمؤسسية 

  :محاور الدراسة
ائية هناك فروقات ذات داللة إحص: "الفرضية السادسة  

بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة في مدى تطبيق 
  ".نظام محاسبة المسؤولية

، (T-Test)والختبار هذه الفرضية، تم استخدام اختبار 
  .ابرز نتائج هذا االختبار) 7(ويبين الجدول رقم 

  
  )7(جدول رقم 

حوثة لمحاور الدراسة الخمسة تبعا لمتغير تصنيف  لتقدير المبحوثين لدرجة تطبيق الجامعات المب(T-Test)نتائج اختبار 
  الجامعة في الجامعات المبحوثة

  المحاور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  خاصة  حكومية خاصة  حكومية  تصنيف الجامعة

  

  55  79  55  79  حجم العينة

قيمة 
T*  

الداللة 
  اإلحصائية

 004.** 2.968 75. 57. 3.30 3.64  الهيكل التنظيمي
 000.** 3.993 84. 50. 3.28 3.75  نظام المعلومات المحاسبي

النظام المعياري للتكاليف المعيارية 
  والموازنات التخطيطية

3.51 3.06 .67 .91 3.234 **.002 

 000.** 4.452 82. 64. 3.02 3.59  نظام تقارير األداء الدورية
 000.** 4.579 94. 1.10 2.42 3.25  نظام الحوافز

تصنيف 
  الجامعة

 000.** 4.556 76. 56. 3.05 3.58  المحاور ككل
 أظهر ذلك من (Leven’s test)ختبار ألن االجامعات الحكومية والخاصة،  على أساس تساوي تباين عينة Tتم احتساب قيمة *  

  ).133= درجات الحرية ( الغير دالة من الناحية اإلحصائية (F)خالل قيمة 
  )α≥0.01(ند مستوى الداللة دال إحصائيا ع** 
  

وجود فروق ) 7(يتبين من النتائج الواردة في الجدول رقم 
ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق محاور الدراسة الخمسة 
سواء أكانت منفردة أم مجتمعة تعزى إلى متغير تصنيف 

وعليه %. 1الجامعة، حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية أقل من 
هناك "ة الدراسة السادسة والتي تنص على يمكننا قبول فرضي

فروقات ذات داللة إحصائية بين الجامعات الحكومية 
  . "والجامعات الخاصة في مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية

هناك فروقات ذات داللة إحصائية : "الفرضية السابعة
في مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في الجامعات 

  ".وامل الديموغرافية والوظيفيةاألردنية تعزى إلى الع
  حسب متغير المؤهل العلمي: أوالً

والختبار هذه الفرضية، تم استخدام اختبار تحليل التباين 
) 8(، ويبين الجدول رقم (One-Way ANOVA)األحادي 

  .ابرز نتائج هذا االختبار
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  )8(جدول رقم 
ير المبحوثين لدرجة تطبيق الجامعات المبحوثة لمحاور  لتقد(One-Way ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  الدراسة الخمسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي

  المحاور  المتغير
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
F  

الداللة 
  اإلحصائية

 1.557.177 682. 133 59.485  الهيكل التنظيمي
 740. 548. 269. 131 63.269  بينظام المعلومات المحاس

النظام المعياري للتكاليف المعيارية 
  والموازنات التخطيطية

86.221 133 .815 1.270.281 

 1.247.291 726. 132 77.630  نظام تقارير األداء الدورية
 2.909.016 3.368 132 163.895  نظام الحوافز

المؤهل 
  العلمي

 1.270.281 612. 129 62.812  المحاور ككل

عدم وجود ) 8(يتبين من النتائج الواردة في الجدول رقم 
فروق ذات داللة إحصائية في مستويات تقدير المبحوثين لدرجة 
تطبيق الجامعات للمحاور ذات العالقة بنظام محاسبة المسؤولية 
  .سواء أكانت منفردة أم مجتمعة تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

  حسب متغير التخصص: ثانياً
بار هذه الفرضية، تم استخدام اختبار تحليل التباين والخت
) 9(، ويبين الجدول رقم (One-Way ANOVA)األحادي 

  .ابرز نتائج هذا االختبار
  

  )9(رقم جدول 
 لتقدير المبحوثين لدرجة تطبيق الجامعات المبحوثة لمحاور (One-Way ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  التخصصبعا لمتغير الدراسة الخمسة ت

  المحاور  المتغير
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
F  

الداللة 
  اإلحصائية

 1.957.105 851. 133 59.485  الهيكل التنظيمي
 1.241.297 595. 131 63.269  نظام المعلومات المحاسبي

النظام المعياري للتكاليف المعيارية 
  تخطيطيةوالموازنات ال

86.221 133 .659 1.017.401 

 1.255.291 733. 132 77.630  نظام تقارير األداء الدورية
 039.*2.598 3.076 132 163.895  نظام الحوافز

 التخصص

 2.109.084 993. 129 62.812  المحاور ككل
  )α≥0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة * 

  
عدم وجود ) 9(رقم يتبين من النتائج الواردة في الجدول 

فروق ذات داللة إحصائية في مستويات تقدير المبحوثين 
لدرجة تطبيق الجامعات للمحاور ذات العالقة بنظام محاسبة 

المسؤولية سواء أكانت منفردة أم مجتمعة تعزى إلى متغير 
  .التخصص ماعدا في المحور المتعلق بنظام الحوافز
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  حسب متغير المسمى الوظيفي: ثالثاً
ختبار هذه الفرضية، تم استخدام اختبار تحليل التباين وال

، ويبين الجدول رقم (One-Way ANOVA)األحادي 
  .ابرز نتائج هذا االختبار) 10(

  
  )10(جدول رقم 

 لتقدير المبحوثين لدرجة تطبيق الجامعات المبحوثة لمحاور (One-Way ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
  المسمى الوظيفيمسة تبعا لمتغير الدراسة الخ

  المحاور  المتغير
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
F  

الداللة 
  اإلحصائية

 627. 697. 315. 133 59.485  الهيكل التنظيمي
 922. 283. 140. 131 63.269  نظام المعلومات المحاسبي

يارية النظام المعياري للتكاليف المع
  والموازنات التخطيطية

86.221 133 .411 .625 .681 

 1.008.416 593. 132 77.630  نظام تقارير األداء الدورية
 923. 280. 358. 132 163.895  نظام الحوافز

المسمى 
  الوظيفي

 705. 593. 293. 129 62.812  المحاور ككل

عدم ) 10(يتبين من النتائج الواردة في الجدول رقم 
داللة إحصائية في مستويات تقدير وجود فروق ذات 

المبحوثين لدرجة تطبيق الجامعات للمحاور ذات العالقة 
بنظام محاسبة المسؤولية سواء أكانت منفردة أم مجتمعة 

  .تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي

  حسب متغير عدد سنوات الخبرة : رابعاً
والختبار هذه الفرضية، تم استخدام اختبار تحليل التباين 

، ويبين الجدول رقم (One-Way ANOVA)حادي األ
  .ابرز نتائج هذا االختبار) 11(

  
  )11(جدول رقم 

 لتقدير المبحوثين لدرجة تطبيق الجامعات المبحوثة لمحاور (One-Way ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
  عدد سنوات الخبرةالدراسة الخمسة تبعا لمتغير 

  المحاور  المتغير
 مجموع
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  Fقيمة 
الداللة 
  اإلحصائية

 343. 1.122 500. 133 59.485  الهيكل التنظيمي
 540. 723. 351. 131 63.269  نظام المعلومات المحاسبي

النظام المعياري للتكاليف المعيارية والموازنات 
  التخطيطية

86.221 133 .290 .442 .723 

 809. 322. 192. 132 77.630  نظام تقارير األداء الدورية
 515. 765. 955. 132 163.895  نظام الحوافز

عدد 
سنوات 
  الخبرة

 684. 498. 245. 129 62.812  المحاور ككل
  )α≥0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة * 
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عدم ) 11(يتبين من النتائج الواردة في الجدول رقم 
ائية في مستويات تقدير وجود فروق ذات داللة إحص

المبحوثين لدرجة تطبيق الجامعات للمحاور ذات العالقة 
بنظام محاسبة المسؤولية سواء أكانت منفردة أم مجتمعة 

  . تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة
وفي ضوء النتائج السابقة والمتعلقة باختبار فرضية 

لتي الدراسة السابعة نستطيع رفض فرضية الدراسة السابعة ا
هناك فروقات ذات داللة إحصائية في مدى  "تنص على أن

تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في الجامعات األردنية 
وقبول جانب ، "تعزى إلى العوامل الديموغرافية والوظيفية

واحد منها وهو تأثير متغير التخصص على تقديرهم لنظام 
  .الحوافز المطبق في الجامعات المبحوثة

  
  ةنتائج الدراس

بناء على تحليل ومناقشة نتائج الدراسة، فإنه يمكن 
  :تلخيص أهم ما توصلت إليه على النحو اآلتي

مستوى تقدير العاملين في أن أظهرت نتائج الدراسة  .1
الجامعات المبحوثة للممارسات الدالة على محاور نظام 
محاسبة المسؤولية قد جاء متوسطاً، وبمتوسط حسابي 

  ).3.36(بلغ 
هنالك درجة تطبيق عالية لكل من نتائج أن  بينت ال .2

محور نظام المعلومات المحاسبي ومحور الهيكل 
التنظيمي من حيث درجة التطبيق وبمتوسط حسابي بلغ 

 . لكليهما وعلى التوالي) 3.50(و) 3.56(
كشفت نتائج الدراسة عن وجود درجة تطبيق متوسطة  .3

 لكل من محور نظام تقارير األداء الدورية، ومحور
النظام المعياري للتكاليف المعيارية والموازنات 

) 3.36(التخطيطية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لكليهما 
 .وعلى التوالي) 3.32(و

أظهرت نتائج الدراسة احتالل محور نظام الحوافز  .4
المرتبة األخيرة من حيث درجة التطبيق كمقوم من 
ثة مقومات نظام محاسبة المسؤولية في الجامعات المبحو

 ).2.91(وبمتوسط حسابي بلغ 
كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروقات ذات داللة  .5

إحصائية بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة 

في مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية، وكانت لصالح 
 .الجامعات الحكومية

كشفت الدراسة أيضاً عن عدم وجود فروقات ذات داللة  .6
نظام محاسبة المسؤولية في إحصائية في مدى تطبيق 

غرافية األردنية تعزى إلى العوامل الديمالجامعات 
والوظيفية على نحو عام، ووجود هذه الفروقات في 
جانب واحد منها وهو تأثير متغير التخصص على 
تقدير المبحوثين لنظام الحوافز المطبق في الجامعات 

 .المبحوثة
التطبيق فقد مقارنةً بالدراسات السابقة من حيث درجة  .7

اتفقت نتائج هذه الدراسة مع معظم نتائج الدراسات 
، ودراسة )2009(السابقة، كدراسة جودة واخرين 

، )2004(، ودراسة خشارمة والعمري )2005(الصغير 
  ). 2005(ودراسة غالء 

 
  االستنتاجات

  :لقد توصلت الدراسة الى االستنتاجات اآلتية
اسبة قلة وجود معظم محاور تطبيق نظام مح .1

ستثناء الهيكل االمسؤولية في الجامعات االردنية، ب
التنظيمي المعد وفقا لالسس العلمية، ونظام 

  .المعلومات المحاسبي
توافر درجة تطبيق عالية لمحاور نظام محاسبة  .2

المسؤولية في الجامعات الحكومية مما يشير الى 
  .تطبيق انظمة الرقابة المحاسبيةباهتمامها 

 نظام تقارير األداء الدورية، وجود كل من محور .3
ومحور النظام المعياري للتكاليف المعيارية 

  .والموازنات التخطيطية بدرجة متوسطة
عدم وجود تأثير للعوامل الديمغرافية الفراد عينة  .4

الدراسة على تطبيق نظام محاسبة المسؤولية، 
ووجود هذا التأثير في جانب واحد منها وهو تأثير 

تقدير االفراد لنظام الحوافز متغير التخصص على 
  .المطبق في الجامعات المبحوثة
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   التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، يوصي 

  : الباحثان باآلتي
 الجامعات األردنية المبحوثة بالعمل في قيام اإلدارات .1

تفعيل المحاور والمرتكزات المتعلقة بنظام محاسبة  على
 في الجوانب المتعلقة  بنظام الحوافز المسؤولية وخاصةً

 بنظام دوري على نحو النظر لديها وذلك من خالل إعادة
  .الجامعة في به المعمول الحوافز

ضرورة قيام الجامعات األردنية المبحوثة بتفعيل بعض  .2
من جوانب األنظمة المعيارية لديها والخاصة بكل من 

اصة في التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية وخ

مجال تحديد طبيعة مساهمات األفراد العاملين في إعداد 
الموازنة التخطيطية كالً حسب اختصاصه، والعمل على 
زيادة إمكانية فصل الموازنة التخطيطية لكل مركز 

  .مسؤولية عن الموازنة اإلجمالية للجامعة
ضرورة ايالء الجامعات األردنية المبحوثة مزيداً من االهتمام  .3

 األداء الدورية وذلك من خالل وضع وسائل مناسبة بتقارير
  .لمعالجة االنحرافات في األداء لكل مركز مسؤولية

 إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمراكز ضرورة .4
الجامعات األردنية المبحوثة وخاصة في  في المسؤولية

مجال العمليات واألنشطة داخل المركز الواحد وذلك 
  .سجاماً مع طبيعة عملهابجعلها أكثر تجانساً وان
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The Extent of Implementing Responsibility Accounting System in the Jordanian Universities: An 
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Sarhan Z. Hawary *, Ahmad M. Al-Omari** 

ABSTRACT 
This study aimed to identify the extent of implementing responsibility accounting system in the Jordanian 
universities as well as to investigate  the impact of some demographic, functional and institutional 
variables on estimating the workers' degree of implementing responsibility accounting system dimensions 
in the universities that they work in, and these dimensions are: the organizational structure, accounting 
information system, standard costing, planning budgets, the system of periodic performance reports, and 
the system of incentives. In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed and 
distributed to a random sample of (180) members of staff working in (27) Jordanian university, and the 
number of questionnaires returned and suitable for analysis is (134), with a 74.4% response rate.  The 
results showed that the estimation level of workers in the universities examined for implementing the 
dimensions of responsibility accounting system has come moderate with average (3.36), also there is a 
statistically significant differences between public universities and private universities in the implementing 
of responsibility accounting system, and was in favor of public universities,  and there is no a statistically 
significance differences in the application of responsibility accounting system in the Jordanian universities 
due to demographic factors and functional in general, and the existence of such differences to one side, 
which is the impact of specialization variable to estimate the incentive system applied in the universities 
examined. Based on the previous results, a set of most important recommendations was presented and it is: 
the administrations in Jordanian universities examined, should work on activating the dimensions and 
pillars of responsibility accounting system, especially in aspects of the system of incentives. 
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