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دراسة استطالعية

Abstract
This study aims to identify the state of the responsibility accounting system in Libyan
institutions in terms of its use, the availability of its elements, the factors influencing its
use, and the obstacles that prevent its use. The study was based on the analytical
descriptive approach. At the level of data collection, the study conducted a questioner
survey, and data collected from 39 institutions. The study concluded that the
responsibility accounting system is well known to Libyan institutions, although it is
currently used by about half of the surveyed institutions, and some of them are studying
applying the system. The majority of institutions considered the responsibility
accounting system as very important, and it is commensurate with the nature of their
institutions operations. The results of the study showed that the elements of the
responsibility accounting system in the Libyan institutions are generally available on
average level. The most available elements are related to information system then the
elements related to the reporting system, followed by the elements related to the
organizational structure.
The study recommended increasing the knowledge of responsibility accounting system,
its importance and benefits to the institutions in order to encourage these institutions to
adopt the implementation of this system, as well as increasing the interest in providing
some of the elements of responsibility accounting system which are less available such
as elements related to standard cost and Incentive system, also to provide some of its
components..
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 .1المقدمة:
مع تدايج حجؼ السؤسدات وكبخ إداراتيا أصبح مؽ غيخ السسكؽ لإلدارة العميا اتخاذ جسيع ق اخراتيا اإلدارية لتدييخ
أعساليا ،األمخ الحي أدى إلى تشازل اإلدارة العميا عؽ جدء مؽ صالحياتيا لإلدارات األدنى مدتؾى مشيا عؽ طخيق

تفؾيض الرالحيات لمسدتؾيات اإلدارية األدنى وتحجيج مدؤولياتيا في ضؾء ىحه الرالحيات السؾكمة ليا ،وبسجخد
ل عؽ أداء قدسو أو إدارتو أو مخكد
إعظاء الرالحيات لمسدتؾيات األدنى يعتبخ كل مجيخ في ىحه الحالة مدؤو ا
مدؤوليتو و يكؾن كل مجيخ لو الحخية في اتخاذ الق اخرات اإلدارية الخاصة بالقدؼ أو اإلدارة السدؤول عشيا في ضؾء
ما مشح لو مؽ صالحيات ،ومؽ ىشا نذأت محاسبة السدؤولية كشغام ييجف إلى الخقابة وتقؾيؼ األداء عؽ طخيق
تحجيج مدؤولية العامميؽ في الؾحجة القترادية بسدتؾياتيؼ اإلدارية السختمفة عؽ األداء الفعمي وما تختب عميو مؽ

نتائج قياسا باألداء السخظط.
وتعتبخ محاسبية السدؤولية أداه ميسة لسداعجة اإلدارة باعتبارىا احج أساليب السحاسبة اإلدارية حيث تجعل البيانات
والسعمؾمات السالية واإلحرائية أكثخ صالحية في إعجاد السيدانيات التخظيظية عمي السدتؾيات اإلدارية السختمفة،

إل إن نجاح وفاعمية نغام محاسبة السدؤولية مختبط إلى درجة كبيخة بالسقؾمات األساسية ليحا الشغام التي يعتسج
عمييا في التظبيق العسمي ونجاح تظبيق محاسبة السدؤولية يدتمدم التكامل بيؽ ىحه السقؾمات الستخمفة في تظبيق

واحج.
 .2الدراسات الدابقة:
فيسا يمي استعخاض ومخاجعة لألبحاث والجراسات الدابقة الستعمقة بيحا السؾضؾع ،سؾف سيتؼ سخد الجراسات العخبية
اول ثؼ الجراسات في البيئة الميبية مع مخاعاة التدمدل مؽ القجم الى الحجث:
 1-2دراسة الخزي ( )7002فقج ىجفت إلى الؾقؾف عمى مقؾمات تظبيق محاسبة السدؤولية في الذخكات
الرشاعية في قظاع غدة ،وقج تؾصمت الجراسة إلي مجسؾعة مؽ الشتائج مؽ أىسيا ان معغؼ أفخاد عيشة الجراسة أكجوا
عمى وجؾد مقؾمات تظبيق محاسبة السدؤولية في الذخكات الرشاعية ولؾ بشدب مختمفة حيث بيشت نتائج الجراسة

انو يتؾفخ لجى الذخكات الرشاعية ىيكل تشغيسي واضح ،إل أنيا ل تؾجج لجييا سياسات مكتؾبة لتظبيق محاسبة
السدؤولية ،كحلػ تعتسج الذخكات الرشاعية عمى أسمؾب اإلدارة الالمخكدية ،وتقؾم بتظبيق نغام السؾازنات
التخظيظية والتكاليف السعيارية ،لكشيا ل تذخك العامميؽ بالذخكة في إعجادىا ،كسا أنيا تقؾم بإعجاد السقارنات بيؽ
األداء السخظط والفعمي لتحجيج النحخافات ومحاسبة السدؤوليؽ القائسيؽ عمييا ،كسا أن ندبة استخجام الذخكات
الرشاعية لشغام التقاريخ جيجة ،لكؽ ل تؾجج قاعجة مؾحجة مؽ حيث الذكل لاللتدام بيا في إعجاد التقاريخ ،وأنيا تتبع

مؾحجا في مشحيا لمسخاكد ،أي بذكل عام تتؾفخ لجى الذخكات
أسمؾبا
نغام حؾافد لمعامميؽ ،إل أنيا ل تعتسج
ا
ا
الرشاعية معغؼ مقؾمات تظبيق نغام محاسبة السدؤولية كسا خخجت الجراسة بعجد مؽ التؾصيات مؽ أىسيا متابعة
مخاحل تظبيق محاسبة السدؤولية وتقييسيا بذكل كامل مؽ قبل جية معيشة أو وحجة إدارية مدتقمة بزخورة تؾفيخ
مقؾمات تظبيقيا لستابعة تقييسيا ،والتخكيد عمى تقييؼ معاييخ األداء السؾضؾعة ومالءمتيا وقابميتيا لمتحقق مع الؾاقع

العسمي واتخاذ اإلجخاءات الترحيحية لالنحخافات.
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 2-2وقج ىجفت دراسة الججبو ( )7002لبيان مجى إمكانية تظبيق األجيدة الحكؾمية الفمدظيشية لشغام محاسبة

السدئؾلية كأداة لمخقابة وتقييؼ األداء ،وإبخاز أىسية وأىجاف ىحا الشغام ،تؼ التؾصل إلى انو ليذ ىشاك إمكانية
لتظبيق نغام محاسبة السدئؾلية في األجيدة الحكؾمية الفمدظيشية في وضعيا الحالي بدبب ضعف مقؾمات تظبيق

نغام محاسبة السدؤولية لعجم تؾافخ األسذ والقؾاعج حيث ل تتؾفخ فييا جسيع السقؾمات الخئيدية لتظبيقو ،وقج تؼ
وضع مجسؾعة مؽ التؾصيات التي تداىؼ في تؾفيخ دعائؼ تظبيق نغام محاسبة السدؤولية مؽ أىسيا ،تؾعية
العامميؽ في األجيدة الحكؾمية الفمدظيشية بسفيؾم ومقؾمات تظبيق الشغام والعسل عمى تظؾيخ اليياكل التشغيسية
الحكؾمية ونغؼ السعمؾمات السحاسبية بسا يتشاسب وتظبيق محاسبة السدؤولية ،وبشاء السؾازنات التخظيظية ونغام
لمتقاريخ الخقابية عمى أسذ عمسية وميشية وكحلػ إقخار نغام حؾافد فعال ،حتى تتسكؽ اإلدارة العميا مؽ مداءلة

األفخاد عؽ أي انحخاف أو أي قرؾر في األداء.
 3-2دراسة مختجى ( :)7002بعشؾان "قياس إمكانية تظبيق محاسبة السدؤولية في الجامعات الفمدظيشية_ دراسة

ميجانية" .ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى مجى تؾفخ السقؾمات الالزمة لتظبيق محاسبة السدؤولية ،وقج تؾصمت

الجراسة إلى إن ىشاك إمكانية لتظبيق محاسبية السدؤولية في الجامعات الفمدظيشية ولكؽ ليدت بشدبة كبيخه ،نغ اخ
لزعف تؾفخ مقؾمات تظبيقيا او لعجم وجؾدىا عمى الطالق .كسا اكجت الجراسة عمى ان أنغسة السعمؾمات
السحاسبية بحاجة إلى تظؾيخ ،ول يتؼ إعجاد مؾازنة تخظيظية خاصة بكل مخكد مدؤولية ،ووجؾد صعؾبة في فرل

السؾازنة ا لتخظيظية لكل مخكد مدؤولية عؽ السؾازنة اإلجسالية ،ول تعظي اإلدارة العميا األىسية لشغام الحؾافد

السادية أو السعشؾية ،وقج خمرت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ التؾصيات مؽ أىسيا إعظاء أىسية أكبخ لؾعيفة التخظيط

وتظؾيخ أنغسة السعمؾمات السحاسبية  ،وكحلػ تتبع التكاليف وربظيا عمى مدتؾى األفخاد لتحجيج الستدبب بيا،

والعسل عمى إعجاد السؾازنات التخظيظية عمى مدتؾى مخاكد السدؤولية كال عمى حجة وليذ عمى مدتؾى الجامعة
ككل ،وإيجاد نغام لمحؾافد في الجامعات الفمدظيشية.
 4-2دراسة الجلىسة ( )7002كانت بعشؾان "تظبيق محاسبة السدؤولية في السدتذفيات الخاصة الدعؾدية "وىجفت
ىحه الجراسة إلى مجي تظبيق محاسبة السدؤولية في السدتذفيات الخاصة الدعؾدية ،وقج تؾصمت الجراسة إلي إن

تظبيق محاسبة السدؤولية في السدتذفيات الخاصة الدعؾدية يتؼ بجرجة كبيخه ججا ،وقج خمرت الجراسة إلى
مجسؾعة مؽ التؾصيات مؽ أىسيا العسل عمى تظبيق محاسبة السدؤولية بالذكل الدميؼ في السدتذفيات التي لجييا
قرؾر تظبيق مقؾمات محاسبة السدؤولية مثل اعجاد ىيكل تشغيسي واضح وتحجيج عسل كل مخكد مدؤولية بذكل
دقيق وواضح وضخورة إيجاد نغام حؾافد لمعامميؽ في السدتذفيات الخاصة ،وكحلػ إيجاد نغام محاسبي يقؾم
بتؾزيع األصؾل السذتخكة بيؽ األقدام في السدتذفيات الخاصة بالدعؾدية.
 5-2دراسة سسارة ()7002كانت بعشؾان " أثخ تظبيق محاسبة السدؤولية عمى رفع كفاءة الداء والخقابة – دراسة

تظبيقية عمى الذخكات الرشاعية السداىسة العامة الردنية" وىجفت الجراسة إلى بيان أثخ استخجام محاسبة
السدؤولية عمى الخقابة ورفع كفاءة الداء لقظاع الذخكات الرشاعية ،وقج تؾصمت الجراسة إلى :ىشاك استخجام عمى

مدتؾى عالي لسحاسبة السدؤولية ،ووجؾد مدتؾى عالي مؽ الخقابة ،وجؾد أيزا كحلػ يؾججا مدتؾى عالي مؽ
الكفاءة في الداء في الذخكات الرشاعية الردنية ،عالقة ذات دللة إحرائية لسحاسبة السدؤولية بذكل عام عمى
كفاءة الداء ،وقج خمرت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ التؾصيات مؽ أىسيا عمى الذخكات الرشاعية الردنية العسل
)(4
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عمى تشغيؼ العسل السحاسبي بذكل واضح بسا يتفق مع السذ العمسية لسحاسبة السدؤولية ،والعسل عمى زيادة إدراك
العامميؽ في قدؼ السحاسبة بسحاسبة السدؤولية وطخقيا وأساليبيا مؽ خالل عقج الجورات التعميسية والتجريبية ،ورفع

مدتؾى ربط السؾازنات التخظيظية بالسخاكد.

 6-2اما دراسة صالح ( )7002كانت يعشؾان "دور نغام محاسبة السدؤولية في الخقابة وتقؾيؼ الداء في البشؾك
ا لدؾدانية" وىجفت الجراسة إلى التعخف عمى دور تأثيخ محاسبة السدؤولية في الخقابة وتقؾيؼ الداء البشػ السالمي
الدؾداني ،وقج تؾصمت الجراسة إلى يؾجج دور إيجابي لسحاسبة مخكد السدؤولية في رفع كفاءة الداء في البشؾك
الدؾدانية ،تحقيق الخ قابة الفعالة يتؼ عؽ طخيق الخبط بيؽ مخاكد السدؤولية وتكامميا مسا يعسل عمى رفع كفاءة
الداء لمبشؾك ،تسكؽ محاسبة السدؤولية مؽ إحكام الخقابة عشج السشبع ،إن تظبيق محاسبة السدؤولية يؤدي إلى إحكام

الخقابة وجؾدة تقييؼ الداء وفعالية التقاريخ السالية ومؽ ثؼ اتخاذ ق اخرات رشيجة ،وقج خمرت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ
التؾصيات مؽ أىسيا ضخورة إعجاد البخامج التجريبية لمعامميؽ وذلػ حتى يتؼ تعخيفيؼ بأىسية العسل بسخاكد السدؤولية
باعتبارىا أحج االدتخاتيجيات التي تعسل عمى الؾصؾل إلى اليجف الحي تدعى إليو البشؾك وىؾ تحقيق أعمى درجات

الداء ،مع ضخورة محافغة البشؾك عمى ترسيؼ نغام التقاريخ الخقابية بحيث يسكؽ ىحا الشغام مؽ تظابق الشغام
السحاسبي والييكل التشغيسي لمسشذأة.
7-2بالشدبة لمجراسات في البيئة الميبية فجراسة السقؾرص ( )7002والتي ىجفت إلى التعخف عمي مجي مخاعاة
الذخكات الشفظية الميبية لمسقؾمات األساسية لشغام محاسبة السدؤولية ،وقج تؾصمت الجراسة إلى أن ىشاك قرؾر في
مخاعاة السقؾمات األساسية لشغام محاسبة السدؤولية في الذخكات الشفظية الميبية ،حيث بيشت نتائج الجراسة انو ل
يؾجج ىيكل تشغيسي يحجد مخاكد السدؤولية بؾضؾح كحلػ يؾجج قرؾر في انغسة التكاليف السعيارية والسيدانيات
التقجيخية ول تتؼ عسمية القياس الداء الفعمي ومقارنتو باألداء السخظط وتحميل النحخافات وقرؾر في نغام التقاريخ،

وقج خمرت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ التؾصيات مؽ أىسيا ضخورة تحجيج الييكل التشغيسي لسخاكد السدؤولية تحجيجا

واضحا ،وكحلػ تبؾيب اإليخادات والتكاليف بحدب إمكانية التحكؼ فييا ،وتؾفيخ معجلت ومؤشخات تقييؼ األداء عمى
العسميات أو األنذظة أو السدتؾيات أو السخاكد ،وتظابق نغام التقاريخ مع الييكل التشغيسي ليغظي مخاكد السدؤولية

كافة.
 8-2وىجفت دراسة الؾنجي ( )7002إلي التعخف عمي مجي إمكانية تظبيق نغام محاسبة السدؤولية في مخاكد
طخابمذ الظبي ،وقج تؾصمت الجراسة إلي أنو يسكؽ تظبيق نغام محاسبة السدؤولية مخاكد طخابمذ الظبي وفي باقي

السخاكد الرحية والسدتذفيات في ليبيا ،ان تظبيق نغام محاسبة السدؤولية يديج مؽ كفاءة وفعالية الخقابة عمى
مخاكد السدؤولية والشغام السالي لمجولة الستبع بالسخكد ،ويحجد السدؤوليات لكل مخكد بذكل دقيق لمؾقؾف عمى اىؼ

النحخافات بو لسعخفة اسبابيا ومعالجتيا بالظخق الرحيحة ،وقج خمرت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ التؾصيات مؽ
أىسيا العسل عمي ربط وتظؾيخ الييكل التشغيسي والشغام السالي مع ا ،وكحلػ وضع نغام لمحؾافد السادية والسعشؾية
لمعامميؽ.
 9-2دراسة الجواجي ( )7007كانت بعشؾان "دراسة السقؾمات األساسية لتظبيق نغام محاسبة السدؤولية بذخكة
ليبيا لتاميؽ" وىجفت الجراسة إلي التعخف عمي مجي تؾفخ مقؾمات تظبيق نغام محاسبة السدؤولة في بذخكة ليبيا

لتاميؽ و فخوعيا ودورىا في الخقابة و تقييؼ األداء ،وقج تؾصمت الجراسة إلي أن ل يسكؽ تظبيق نغام محاسبة
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السدؤولة في شخكة ليبيا لمتأميؽ عمي الخغؼ مؽ تؾفخ اغمب السقؾمات لتظبيقو ،وذلػ لغياب مقؾم ميؼ إل وىؾ نغام
التكاليف السعيارية وقج خمرت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ التؾصيات مؽ أىسيا العسل عمى تؾفيخ كافة السقؾمات
الساسية لشغام محاسبة السدؤولية واللتدام بو ،وأتباع نغام التكاليف السعيارية واستخجامو في تخظيط التكاليف
لسخاكد السدؤولية وإشخاك العامميؽ في إعجاد ىحه السعاييخ.
مؽ خالل استعخاض الجراسات الدابقة ندتشتج :أن الجراسات الدابقة اىتست بقياس إمكانية تظبيق محاسبة
السدؤولية ،ومشيا اىتست بتظبيقيا وواقع التظبيق العسمي ومجي إمكانية تظبيقيا كأداة لمخقابة وتقييؼ األداء وإبخاز
أىسيتيا وأىجافيا ومشيا اىتست بالؾقؾف عمى مقؾمات تظبيقيا ،أما الجراسات السحمية فقج اىتست بجراسة السقؾمات
األساسية لتظبيق نغام محاسبة السدؤولية بذخكة ليبيا لمتأميؽ ومشيا اىتست بالتعخف عمى إمكانية تظبيقيا في
السخكد الظبي طخابمذ ومشيا اىتست بسجى مخاعاة الذخكات الشفظية لسقؾماتيا مؽ خالل مجسؾعة مؽ الجراسات

السيجانية التي أجخيت في بيئات مختمفة ،وبالتالي فإن ىحه الجراسة تحاول إضافة الججيج لمبيئة السحمية ،ومحاولة
ملء جدء مؽ الفجؾة في ىحا السجال ،وعميو تتسيد ىحه الجراسة عؽ الجراسات الدابقة بجراستيا الستعسقة لمؾاقع
الفعمي لسحاسبة السدؤولية في البيئة الميبية وذلػ مؽ خالل دراستيا لسجى استخجاميا واىسيتيا ومجى تؾفخ مقؾماتيا
بذيء مؽ التفريل في ىحه البيئة ،باإلضافة الى التعخف عمى العؾامل السؤثخة في استخجاميا والسعؾقات التي تحؾل
دون تظبيقيا.

 .3مذكلة الدراسة:
اء خجمية أو صشاعية ىادفة أو غيخ ىادفة لمخبح ،حيث ركدت
إن محاسبة السدؤولية ميسة لكل مؤسدة سؾ ا
الجراسات واألبحاث الدابقة في مجال نغام محاسبة السدؤولية عمى ضخورة وجؾد نغام شامل وواضح مؾثؾق بو
يداعج عمى عسمية التخظيط والخقابة وتقؾيؼ األداء في استخجام السؾارد الستاحة خاص اة في القظاعات الحكؾمية.
ومؽ خالل استظالع الجراسات الدابقة يتزح أن ىشاك تبايؽ في نتائجيا فيسا يتعمق بؾاقع نغام محاسبة السدؤولية
ومجى تؾفخ او عجم تؾفخ مقؾماتيا خاصة في البيئة الميبية ،ففي حيؽ اعيخت دراسة (الؾنجي )7002،أنو يسكؽ

تظبيق نغام محاسبة السدؤولية بسخكد طخابمذ الظبي وفي باقي السخاكد الرحية والسدتذفيات في ليبيا ،بالخغؼ
مؽ انو غيخ مظبق حاليا بالسدتذفى ،تؾصمت دراسة الجواجي ( )7007إلي أنو ل يسكؽ تظبيق نغام محاسبة
السدؤولية في شخكة ليبيا لمتاميؽ عمي الخغؼ مؽ تؾفخ اغمب السقؾمات لتظبيقو ،وذلػ لعجم تؾفخ مقؾم ميؼ أل وىؾ
نغام التكاليف السعيارية ،أما دراسة (السقخوص )7002 ،فقج بيشت نتائجيا أن ىشاك قرؾر في تؾفخ السقؾمات
وبشاء عمى ما سبق فإنو يسكؽ صياغة سؤال
األساسية لشغام محاسبة السدؤولية في الذخكات الشفظية الميبية،
ا
الجراسة:
ما هه واقع نعام محاسبة المدؤولية في المؤسدات الليبية ؟ ولإلجابة عمى ىحا الدؤال الخئيدي تؼ وضع األسئمة

الفخعية التالية:

 .0ما مجى استخجام نغام محاسبة السدؤولية بالسؤسدات الميبية ومجى ادراكيا ألىسيتو ومجى تشاسبو مع عسمياتيا؟
 .7ما مجى تؾافخ مقؾمات تظبيق نغام محاسبة السدؤولية في السؤسدات الميبية؟
 .3ما ىي العؾامل التي تؤثخ في استخجام نغام محاسبة السدؤولية في السؤسدات الميبية؟
)(6
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 .4ما ىي معؾقات استخجم نغام محاسبة السدؤولية في السؤسدات الميبية؟
 .4اهداف الدراسة:
تدعي ىحه الجراسة إلى التعخف عمي واقع نغام محاسبة السدؤولية في السؤسدات الميبية ومشيا تتفخع األىجاف
التالية:
 .0التعخف عمى مجى استخجام السؤسدات الميبية لشغام محاسبة السدؤولية ومجى ادراكيا ألىسيتو ومجى تشاسبو مع
عسمياتيا.
 .7التعخف عمى مجي تؾافخ مقؾمات تظبيق نغام محاسبة السدؤولية في السؤسدات الميبية؟
 .3التعخف عمى العؾامل التي تؤثخ في استخجام نغام محاسبة السدؤولية في السؤسدات الميبية؟
 .2التعخف عمى السعؾقات استخجم أسمؾب محاسبة السدؤولية في السؤسدات الميبية.
 .5أهمية الدراسة:
تبخز أىسية ىحه الجراسة في تؾضيح أىسية تظبيق نغام محاسبة السدؤولية وبيان الؾضع الحالي ليحا الشغام في
السؤسدات الميبية والتعخف عمى مجى تؾفخ مقؾماتو وكحلػ العشاصخ السكؾنة ليحه السقؾمات بذكل مفرل وذلػ مؽ
اجل التعخف عمى نؾاحي القرؾر او الزعف تسييجا لقتخاح التؾصيات الالزمة لزسان تحديؽ وضع نغام

محاسبة الس دؤولية بيحه السؤسدات وضسان تؾفخ مقؾماتيا ،كحلػ تحجيج العؾامل التي تؤثخ عمى تظبيق ىحا الشغام
ومعؾقات تظبيقو غي السؤسدات الميبية.
إضاف اة إلى الجيؾد التي أعيختيا الجراسات الدابقة في بمؾرة مفيؾم محاسبة السدؤولية وأطيار أىسيتو عمى التخظيط
والخقابة واتخاد الق اخرات وتقييؼ األداء ،باإلمكان اعتباره ىحه الجراسة مداىسة متؾاضعة في أثخاء السعخفة العمسية بيحا

الشؾع مؽ الجراسات ،نغ اخ لقمتيا خاصة في البيئة الميبية.
 .6مجتمع وعينة الدراسة:

يتكؾن مجتسع الجراسة مؽ فخوع السؤسدات الميبية الؾاقعة بالسشظقة الؾسظى ،وحيث انو ل تؾجج إحرائيات رسسية
لسجتسع الجراسة ،كسا وانو نغ اخ لألحجاث الجارية في ليبيا فتخة تؾزيع الستبيان وصعؾبة التشقل بيؽ السجن ،تؼ اختيار

عيشة البحث بظخيقة كخة الثمج ،فقج تؼ البجأ في تؾزيع الستبيان عمى فخوع السؤسدات الميبية في السشظقة الؾسظى
(الخسذ وزليتؽ ومرخاتة وتخىؾنة) ،وقج شسمت الجراسة فخوع السؤسدات العاممة بالسشظقة كالسرارف التجارية
والذخكة العامة لألعالف و شخكة السظاحؽ وشخكة البخيج والذخكة العخبية لإلسسشت والذخكة الميبية لمسؾانئ والذخكة
العامة لمكيخباء وشخكة ليبيا لمتأميؽ.

 .7منهجية البحث:
يتشاول ىحا الجانب مخاجعة األدب السحاسبي حؾل السؾضؾع بإتباع السشيج الستشباطي؛ لغخض وضع إطار نغخي
مشاسب والحي يسكؽ استخجامو كسقياس لمسقارنة بالؾاقع العسمي بالظخيقة التي تخجم أغخاض البحث ،تؼ العتساد في
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ىحه الجراسة عمى السشيج الؾصفي التحميمي ،وعمى مدتؾى جسع البيانات فتؼ استخجام الستبيان ،أما تحميل البيانات
فقج تؼ استخجام الحدم اإلحرائية ( )SPSSبيجف الؾصؾل إلى نتائج الجراسة.
 .8اإلطار النعري للدراسة:
تعؾد فكخة محاسبة السدئؾلية مشح القجم في السجتسعات اإلندانية ،ففي الساضي كانت تعزى الرالحية لذخص

معيؽ لمقيام بعسل معيؽ ويكؾن مدؤول عؽ العسل السكمف بو ويحاسب عؽ أي تقريخ في أداء ىحا العسل ،وىحا
واقع محاسبة السدؤولية اليؾم وفي ديششا السالم الحشيف يأمخ بالعسل والسدؤولية ،حيث ىشاك مداءلة وحداب
لألشخاص السقرخيؽ في العبادات والسعامالت مع البذخ ولحلػ يحاسبيؼ هللا عمى أعساليؼ الجنيؾية في اآلخخة،

حيث يقؾل هللا تعالى "وقل اعسمؾا فديخى هللا عسمكؼ ورسؾلو والسؤمشؾن ،وستخدون إلى عالؼ الغيب والذيادة فيشبئكؼ

بسا كشتؼ تعسمؾن"(القخآن الكخيؼ ،سؾرة التؾبة ،اآلية،)002،وكحلػ اإلندان مدئؾل عؽ أعسالو وأعسال األشخاص
الحيؽ تقع سمظتو عمييؼ ،فقج قال الخسؾل صمى هللا عميو وسمؼ ":كمكؼ راع وكمكؼ مدئؾل عؽ رعيتو" (رياض
الرالحيؽ ، 7000،ص .)003

أما بالشدبة لتاريخ نذأة محاسبة السدئؾلية في الفكخ السحاسبي تعؾد إلى كتابات متفخقة حؾل محاسبة السدئؾلية في
األربعيشات وكانت مقالة  John A. Higginsتحت عشؾان "محاسبة السدئؾلية" عام 0527
يعج أول مقال عمسي متكامل لشغام محاسبة السدؤولية تبعتو مقالت وأبحاث عجيجة لكتاب آخخيؽ كانؾا يذيخون
دائسا إلى مقال  Higginsلسا لو مؽ اثخ بميغ في تظؾيخ نغام محاسبة السدؤولية(الججبو ،75: 7002،ص.)30
ومع تظؾر السحاسبة اإلدارية وأنغسة السعمؾمات السالية واإلدارية فقج واكبت محاسبة السدؤولية ىحا التظؾر لتمبي
حاجات اإلدارة وأصبحت تؤدي دو ار فعال في تقييؼ كفاءة اإلدارة وفاعميتيا ،وفي عسميات التخظيط والخقابة عمى
السؾارد الستاحة لمؾحجة القترادية(كالب ، 7002،ص .)02
وقج عخفت محاسبة السدؤولية بعجة تعاريف فقج عخفت بأنيا التدام الفخد بالقيام بالؾاجبات السحجدة لو بكؾنو عزؾا
في التشغيؼ وبغض الشغخ عؽ رغباتو الخاصة ،والؾاقع أن محاسبة السدؤولية أسمؾب يخبط الشغام السحاسبي

بالتشغيؼ اإلداري القائؼ في الؾحجة القترادية ويختكد عمى أساس تقديؼ الؾحجة القترادية إلى مخاكد مدؤولية
تختبط بالسدتؾيات اإلدارية في الييكل التشغيسي يقؾم عمى أساس ربط عشاصخ الشذاط السختمفة بالسدؤولية عشيا
عمى أساس إمكانية التحكؼ والخقابة (الكخعاوي ،7005 ،ص .)027
وكحلػ عخفت بأنيا"أسمؾب إداري محاسبي ييجف إلى ترسيؼ الشغام السحاسبي لتحقيق رقابة فعالة عمى األداء،

وفقا لييكل
عؽ طخيق الخبط السباشخ بيؽ التقاريخ السحاسبية مؽ جية ،وبيؽ األشخاص السدؤوليؽ مؽ جية ثانية ا
التشغيؼ اإلداري لمسشغسة بجسيع مدتؾياتيا اإلدارية(ميجه ،2003،ص.(32

 .9خرائص محاسبة المدؤولية:
مؽ اىؼ خرائص محاسبة السدؤولية(كالب ،7002 ،ص :)72
 .0تسثل محاسبة السدؤولية مجسؾعة مؽ السفاىيؼ والدوات التي تدتخجم لقياس كفاءة الشخاص والقدام في
السؤسدة.
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 .7ان محاسبة السدؤولية ىي تحجيج مخاكد اتخاد الق اخرات السختمفة في السؤسدة ،وربط التكاليف واليخادات
واللتدامات بكل مجيخ مدؤول عؽ اتخاد الق اخرات الستعمقة بيا.
 .3تعج محاسبة السدؤولية اسمؾبا يخبط الشغام السحاسبي بالتشغيؼ الداري القائؼ في السؤسدة.
 .2تقؾم محاسبة السدؤولية عمي نغام السؾازنات التخظيظية ونغام التكاليف السعيارية كي تتسكؽ مؽ الضظالع
بجور التخظيط والخقابة وتقييؼ اداء السؤسدات مؽ خالل الخبط بيؽ الداء السخظط والفعمي.

 .11أهداف محاسبة المدؤولية:
إن اليجف األساسي مؽ محاسبة السدؤولية ىؾ تسكيؽ السدتؾيات اإلدارية السختمفة في السشغسة والسدؤوليؽ عؽ

وحجات اإلشخاف مؽ الخقابة عمى عشاصخ اإليخادات ،كسا تسكؽ مؽ قياس األداء داخل وحجات الييكل التشغيسي،

وتدسح لمسدؤوليؽ باتخاذ اإلجخاءات الرحيحة داخل الذخكة ،كسا تؾجج أىجاف أخخى تتسثل بالشقاط التالية)الفزل
وشعبان.)7003 ،
 .0ييجف نغام محاسبة السدؤولية إلى إيجاد عالقة مباشخة بيؽ التكاليف واإليخادات واألشخاص السدؤوليؽ عشيا
عمى أساس إمكانية التحكؼ والقابمية لمخقابة ،لتتبع السدؤولية عؽ ىحه التكاليف واإليخادات.

 .7ييجف نغام محاسبة السدؤولية إلى تبؾيب وتجسيع وتحميل عشاصخ التكاليف واإليخادات بالشدبة لؾحجات
السدؤولية ،حيث يسكؽ تحجيج حجؼ السذكالت اإلدارية والنحخافات بالشدبة لكل فخد أو مدتؾى إداري مدؤول،
تسييجا لتخاذ اإلجخاءات الترحيحية الالزمة.
رقابيا يداعج في تشفيح العسميات والخقابة عمى ىحه العسميات برؾرة أكثخ
 .3يعج نغام محاسبة السدؤولية
أسمؾبا ا
ا
فاعمية.
 .11أهمية نعام محاسبة المدؤولية:
 .0يدتعسل عسمية الستابعة والؾقؾف عمى النحخافات والسداعجة في التغحية العكدية لتظؾيخ األداء والسعاييخ
مدتقبال وفي اتخاذ الق اخرات الرحيحة.
 .7قياس الشتائج التذغيمية برؾرة مشفرمة لكل مخكد مدؤولية داخل السؤسدة والتي يسكؽ اخترارىا بدمدمة مؽ
الكذؾفات الجخل السعجة ليحه السخاكد حيث إن ىحه الكذؾفات ل تؾضح فقط الشتائج التذغيمية الخاصة بأعسال

السخاكد وإنسا أيزا اإليخادات والسراريف لكل مخكد ربح داخل القدؼ ،مثل كذؾفات الجخل التي تسكؽ مجيخي
األقدام مؽ مخاجعة أداء مختمف مخاكد الخبح التي تحت سيظختيا وبرؾرة سخيعة.

 .3إن نغام محاسبة السدؤولية يقؾم بقياس أداء السجيخيؽ عؽ أداء السخاكد وتؾفيخ معمؾمات مفيجة في تحجيج مؾاطؽ
القؾة والزعف بيؽ مخاكد السؤسدة(عبج الدتار، 7000،ص.)2
 .12مميزات نعام محاسبة المدؤولية:
نغام محاسبة السدؤولية يحقق العجيج مؽ السدايا تعؾد عمى السؤسدات عشجما تقؾم بتظبيقو (خذارمة والعسخي،
 ،7002ص ص :)722 -723
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 .0يؤدي نغام محاسبة السدؤولية إلى قياس التكمفة عمى مدتؾى األقدام والسخاكد بج ل مؽ قياسيا عمى مدتؾى
إجسالي ،مسا يداعج في قياس تكمفة الخجمات العامة حدب نؾعيا وحدب األقدام التي تؤدييا.
 .7يؤدي إلى اإلفراح عؽ التؾزيع الجغخافي لإلنفاق األمخ الحي يداعج في التخظيط العام والسداءلة.
 .3يداعج في تقييؼ أداء الذخكة مؽ القاعجة إلى القسة عؽ طخيق استخجام معاييخ لتقييؼ األداء تختمف حدب
السدتؾى التشغيسي.

 .2يجعل العامميؽ بالذخكة مجركيؽ ألىسية السعمؾمات في ق اخراتيؼ ،ومؽ ضسشيا تخشيج اإلنفاق واحتؾاء التكاليف
سؾاء كانت ضسؽ مدؤولياتيؼ أو خارج نظاق مدؤولياتيؼ.
 .2يداعج في إعجاد مؾازنات تفريمية ،كسا أنو يسكؽ مؽ معخفة اإلنفاق الفعمي حدب السخاكد التي أعجت عمى
أساسيا السؾازنات.
 .2يسكؽ مؽ إتاحة معمؾمات أداء األقدام في الؾقت السشاسب لمسدتفيجيؽ مشيا لمسداعجة في تحديؽ أداء األقدام
باتخاذ اإلجخاءات السشاسبة.
 .13مقهمات نعام محاسبة المدؤولية :تتسثل مقؾمات نغام محاسبة السدؤولية بسا يأتي:
1.13

الهيكل التنعيمي المعد وفقا لألسس العلمية.

ويعتبخ الييكل التشغيسي تمػ الخخيظة التشغيسية التي يتؼ بسؾجبيا تقديؼ السؤسدات إلى وحجات إدارية صغيخة تجعى
مخاكد السدؤولية ،حيث يؤدي الييكل التشغيسي دو ار ميسا في تحجيج الؾعائف والسيام لكل مخكد مدؤولية ،وتؾضيح
العالقات الستجاخمة بيؽ مختمف اإلدارات واألقدام مؽ جية ومخاكد السدؤولية لمسؤسدات مؽ جية ثانية ،والعسل

عمى تقييؼ األداء وتدؾية النحخافات ومعالجتيا في مختمف نؾاحي التشغيؼ ،ولمييكل التشغيسي دور في محاسبة
السدؤولية يتسثل في ما يمي ( كالب:7002،ص :)30

 .0تحجيج إطار السؤسدات اإلدارية واألنذظة التي تتكؾن مشيا ىحه السؤسدات.
 .7تؾضيح كيفية تقديؼ العسل بيؽ السؾعفيؽ في السؤسدات.
 .3تؾضيح خظؾط الدمظة والسدؤولية بيؽ السخاكد داخل السؤسدة.
 .2تؾضيح العالقات بيؽ مختمف مخاكد السدؤولية.
 .2تؾضيح عجد السدتؾيات اإلدارية.
 .2تعخيف السؾعف بخئيدة السباشخ ،وتعخيف الخئيذ بعجد السخؤوسيؽ التابعيؽ لو.
2.13

وجهد نعام معلهمات محاسبي وفقا لألسس العلمية.

يعتبخ نغام السعمؾمات السحاسبي كأحج أنغسة السعمؾمات لتمػ الشغؼ التي تترف بالذسؾل في السؤسدات ،تعسل
وعادة ما تحتاج مخاكد السدؤولية إلى نغام
عمى تؾفيخ السعمؾمات السالئسة لمسجيخيؽ في كافة مخاكد السدؤولية،
ا
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محاسبي يعسل عمى إنتاج السعمؾمات الالزمة التي تداعج في اتخاذ القخار األمثل ،وىشاك ثالثة عشاصخ يختكد عمييا
نغام السعمؾمات السحاسبي وىي( حساد :7002،ص :)02
 .0السدتشجات السالية ويعبخ عشيا بسجخالت الشغام السحاسبي.
 .7الدجالت السالية ويعبخ عشيا بالعسمية السحاسبية أو عسمية السعالجة والتذغيل.
 .3التقاريخ والقؾائؼ السالية وعبخ عشيا بسخخجات الشغام السحاسبي.
ويجب أن يتشاسب نغام السعمؾمات السحاسبي السدتخجم في السؤسدات مع طبيعة نذاطيا ،وان تعكذ مخخجاتو
واقع البيانات السالية التي وقعت خالل تمػ الفتخة ،وكحلػ وضؾح في القؾاعج والدياسات السحاسبية السظبقة في
السؤسدة ،وان يتؼ ربط الشغام مع الييكل التشغيسي السظبق في السؤسدة.
3.13

نعام معياري يرتكز على التكاليف المعيارية والمهازنات التخطيطية وفقا لألسس العلمية.

يسكؽ تظبيق نغام محاسبة السدئؾلية بذكل سميؼ في أي مؤسدة سؾاء كانت مؤسدة خجمية أو صشاعية ،وذلػ مؽ
خالل إعجاد مؾازنات تخظيظية تقجيخية ،تداعج في تحقيق األىجاف الستخاتيجية والعامة لمسؤسدات.
والجسع بيؽ التكاليف السعيارية والسؾازنات التخظيظية تعتبخ أداة فعالة لتحقيق الخقابة الذاممة والتحكؼ في أوجو
الشذاط ،ويتؼ في كال مؽ التكاليف السعيارية والسؾازنات التخظيظية إجخاء مقارنة بيؽ األداء السخظط واألداء الفعمي
وتحجيج النحخافات واألشخاص السدؤوليؽ عؽ حجوثيا.
إن إعجاد السؾازنات التخظيظية باستخجام التكاليف السعيارية يؤدي إلى تجعيؼ قيسة السؾازنة وزيادة فاعميتيا ،لن
السعاييخ التي تدتخجم في إعجادىا تبشى عمى أساس ،عمسي ،وبالتالي يؤدي لمؾصؾل إلى معاييخ أكثخ دقة

ومؾضؾعية ،ولمؾصؾل إلى مؾازنة فعالة ندتظيع مؽ خالليا تحقيق تخظيط ورقابة جيجة وفق نغام محاسبة
السدؤولية يجب تؾفخ التالي(أبؾ نرار.) 7003،
 .0وجؾد ىيكل محاسبي وتشغيسي لمسؤسدة يحجد مؽ خاللو نظاق وصالحيات كل إدارة في السؤسدة" مخاكد
السدؤولية" ،ليتؼ مؽ خالل ذلػ تحجيج مدؤوليات كل إدارة في تشفيح السظمؾب مشيا في السؾازنة والخقابة عمى حدؽ

التشفيح لحق ا.

 .7وجؾد نغام تكاليف معياري يحجد مؽ خاللو التكاليف السعيارية لتشفيح األنذظة السختمفة في السدتقبل.
 .3ضخورة معخفة اإلدارات السختمفة"مخاكد السدؤولية" بالسدؤوليات والؾاجبات السمقاة عمى عاتقيا لزسان حدؽ
تشفيح السؾازنة والؾصؾل إلى األىجاف السشذؾدة.
4.13

وجهد نعام فعال للتقارير الرقابية الدورية وفقا لألسس العلمية.

تعج التقاريخ الخقابية مؽ أىؼ مقؾمات نغام محاسبة السدؤولية فبجون التقاريخ الخقابة ل يسكؽ ألي نغام أن يحقق

أىجافو ،وعيخت الحاجة لؾجؾد نغام التقاريخ الخقابية نتيجة لتداع حجؼ السؤسدات وتعقج العسميات الرشاعية،
األمخ الحي يتبعو تدايج في حجؼ البيانات واألرقام بقجر كبيخ ،باإلضافة إلى تعجد في السدتؾيات اإلدارية داخل
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السؤسدة األمخ الحي تظمب وجؾد وسيمة اترال بيؽ تمػ السدتؾيات ،وىشاك مبادئ يجب مخاعاتيا عشج إعجاد تقاريخ
وىي) الفزل وشعبان:(2003،
 .0تؾافخ الؾضؾح والديؾلة في التقاريخ :بحيث تكؾن التقاريخ مخترخه في الشقاط السيسة برؾرة واضحة،
وعخضيا بذكل مشظقي ،والتخكيد عمى الختالفات التي تتظمب اىتساما خاصا مؽ السجيخيؽ.
 .7يجب أن تكؾن التقاريخ حدب حاجة السدتؾى اإلداري الحي قجم إليو :أي أن تكؾن مختمفة حدب اختالف
السدتؾيات اإلدارية.
 .3يجب أن تكؾن عشاصخ التقخيخ مؾحجة ،لتدييل عسمية السقارنة بيؽ ما تحقق فعال وبيؽ ما خظط لو ،باإلضافة
إلى إجخاء السقارنة بيؽ أداء قدؼ وأداء قدؼ آخخ.
 .2تؾافخ الجقة والدخعة في إعجاد تقجيؼ التقاريخ ،ألن التأخيخ في إعجادىا قج يبعج البيانات عؽ واقع الحال ،فال

فائجة مؽ الحرؾل عمى بيانات دقيقة في وقت متأخخ.

ويجب أن تتهفر عدة خرائص في هذه التقارير وهي (سسارة ، 7002 ،ص .)32
 .0يجب أن تعخض التقاريخ برؾرة واضحة ومبدظة بيانات التكمفة الكمية وتكمفة الؾحجة وكسيات السجخالت
والسخخجات.
 .7استبعاد كل البيانات عؽ العشاصخ غيخ الخاضعة لخقابة مخكد السدؤولية.
 .3يجب أن تقجم التقاريخ في مؾاعيج مشتغسة وذلػ إلجخاء السقارنة خالل الفتخة الدمشية السعيشة.
و يزاف( كحالة ورضؾان ،7002،ص  )203مجسؾعة مؽ قؾاعج يجب أن يتؼ اللتدام بيا ،وىي:
 .0يجب أن يعج التقخيخ وفقا لمسدتؾيات اإلدارية السؾضحة في الييكل التشغيسي لمسؤسدة ،بحيث يعكذ نذاط كل

مخكد مؽ مخاكد السدؤولية.

 .7يجب أن يكؾن محتؾى التقخيخ مالئس ا لمسدتؾى اإلداري السقجم إليو ،حيث ل تقجم تفاصيل غيخ مالئسة أو غيخ
ضخورية لمسدتؾى اإلداري السعشي باتخاذ القخار.
 .3يجب أن يتؼ إعجاد التقخيخ وفقا لألساليب العمسية والتحميمية لجعؼ كفاءة التقؾيؼ وفاعميتو.
 .2يجب أن يتدؼ شكل التقخيخ بالثبات في ما يحتؾيو مؽ بيانات تتالءم مع طبيعة نذاط مخاكد السدؤولية مسا
يديؼ في إجخاء السقارنات الجورية.
5.13

وجهد نعام حهافز فعال وفقا لألسس العلمية:

يعج نغام الحؾافد الفعال مؽ السقؾمات الالزمة لتظبيق نغام محاسبة السدؤولية ،فإذا شعخ الفخد أن الدبب الؾحيج
إلشباع حاجاتو السادية والسعشؾية يأتي عؽ طخيق تحقيق أىجاف السؤسدة بتخفيض التكاليف أو زيادة اإليخادات وىحا
الدبب الحي يجفعو لمعسل عمى تخفيض التكاليف وزيادة اإليخادات لحلػ يجب عمى اإلدارة العميا أن تدعى لخبط

أىجاف األفخاد بأىجاف السؤسدة بسا يعؾد عمى الفخد مؽ مشفعة بسا يتشاسب مع مداىستو في تحقيق أىجاف تمػ
السؤسدة.
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ويعتبخ نغام الحؾافد الفعال إحجى الجعامات التي يعتسج عمييا نغام محاسبة السدئؾلية ،وتدتخجم الحؾافد لتذجيع
األفخاد في السؤسدة عمى تحقيق األىجاف السظمؾبة مشيؼ.
ولكي يحقق نغام الحؾافد األىجاف التي تدعى إلى تحقيقيا اإلدارة لبج مؽ أن تتؾافخ السقؾمات التالية (كالب،
 ،7002ص :)22
 .1العدالة :ويقرج بيا ربط الحؾافد بأداء األفخاد وليذ بالعؾاطف والعالقات الذخرية مع السخؤسييؽ.
 .2الثبات :يجب أن تترف خظة الحؾافد بالثبات والستسخار في تظبيقيا ،مع مالحغة أن ىحا ل يعشي عجم
مخاجعتيا مؽ حيؽ آلخخ بغخض تظؾيخىا وتحديشيا.

 .3اإلقناع :يجب أن تكؾن الحؾافد السقجمة لمعامميؽ مقشعة ومختبظة بالعسل الجيؽ يقؾمؾن بو.
 .4الفهرية :يجب أن تجفع الحؾافد بعج أداء العسل مباشخة أو في السؾاعيج السحجدة دون تأخيخ حتى تعسل عمى
تذيع العامميؽ وشعؾرىؼ بأداء عسل معيؽ.

 .5الهضهح :يجب أن تكؾن الحؾافد واضحة وعجم ربظيا بالخاتب حتى ل يفقج الحافد أىسية ويعتقج البعض بأنو
جدء مؽ الخاتب.

 .14الدراسة العملية:
تؼ تؾزيع  20صحيفة استبانة عمى عيشة الجراسة ،عمى مجراء الفخوع أو مداعجييؼ أو السجيخ السالي أو مجيخ الذؤون
اإلدارية بالفخوع وذلػ بيحه التعخف عمى آرائيؼ بخرؾص واقع محاسبة السدؤولية بسؤسداتيؼ ومجي تؾفخ مقؾماتيا

خالل الفتخة مؽ شيخ فبخايخ الى شيخ مايؾ ،وتؼ استخجاع  20استبانة ،وبشدبة استخجاع قجرىا ( )%20وىي ندبة
مقبؾلة ججا ،وقج تؼ استبعاد استبانة واحجة لعجم صالحيتيا ألغخاض التحميل.
تؼ استخجام مقياس ليكخت والحي يتكؾن مؽ خسذ أوزان وذلػ بيحه استظالع آراء السدتجؾبيؽ حؾل مذكمة الجراسة،
وقج أعظيت العبارة "ل يتؾفخ عمى اإلطالق" وزنا قجره ( )0والعبارة "يتؾفخ بذكل بديط" وزنا قجره ( )7والعبارة "يتؾفخ

بذكل متؾسط" وزنا قجره ( )3والعبارة "يتؾفخ بذكل كبيخ" وزنا قجره ( )2والعبارة " يتؾفخ بذكل كبيخ ججا" وزنا قجره
(.)2
وبسا أن السقياس السدتخجم يتكؾن مؽ خسذ أوزان لمتعخف عمى آراء السذاركيؽ في الجراسة تؼ حداب السجى بيؽ
درجات السقياس ( )2 =0 - 2لمحرؾل عمى طؾل كل خمية ( ،)0.2 = 2 ÷ 2وبالتالي تحجيج بجاية ونياية
الخاليا الخسذ السدتخجمة كسا ىؾ مؾضح بالججول (.)0
جدول ( )1تهصيف إلجابات المقياس المدتخدم
انًمٛبش

نٛكرد انخًبضٙ
)(13

انٕزٌ

انذرجخ انًؼٛبرٚخ

انزمٛٛى

2
1
3
3
5

يٍ 2ان ٙألم يٍ 2.1
 2.1إن ٙألم يٍ 1.2
 1.2إن ٙألم يٍ 3.3
 3.3إن ٙألم يٍ 3.1
 3.1إن ٙألم يٍ 5

ال ٚزٕفر
يزٕفر ثشكم ثطٛظ
يزٕفر ثشكم يزٕضظ
يزٕفر ثشكم كجٛر
يزٕفر ثشكم كجٛر جذا
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ل قج اعتسج الجدء الول مؽ تحميل البيانات عمى التعخف عمى الخرائص العامة لمعيشة والسؤسدات السدتجؾبة ،اما
الجدء الثاني فقج خرص لمتعخف عمى مجى استخجام السؤسدات السالية لسحاسبة السدؤولية ومجى اىسيتيا بالشدبة
الييؼ وكحلػ مجى مشاسبتيا لعسميات ىحه السؤسدات ،الجدء الثالث خرص لمتعخف عمى الستؾسظات الحدابية
لسجى تؾفخ السقؾمات والعشاصخ السكؾنة ليحه السقؾمات ،والجدء الخابع تؼ تخريرو لمعؾامل السؤثخة عمى استخجام

محاسبة السدؤولية والسعؾقات التي تحؾل دون تظبيقيا ،وبشاء عمى تحميل البيانات سيتؼ استخالص الشتائج
والتؾصيات.
 1.14الخرائص العامة للعينة والمدتجهبين:
جدول ( )2المؤهل العلمي للمدتجهبين
التكرار

الندبة

البيان
اقل مؽ دبمؾم عالي

1

2.6

دبمؾم عالي

5

12.8

بكالؾريؾس

30

76.9

ماجدتيخ

3

7.7

الجسالي

39

%100.0

يالحظ مؽ الججول رقؼ ( )7إن غالبية أفخد عيشة الجراسة ىؼ مؽ حسمة درجة بكالؾريؾس ،إذ بمغت ندبتيؼ 22.5
 ، %بيشسا بمغت ندبة حسمة الساجدتيخ  ،%2.2اي ان ما ندبتو حؾالي  % 22.2مؽ السدتجؾبيؽ يحسمؾن شيادة

بكالؾريؾس او ماجدتيخ ،بيشسا بمغت ندبة حسمة دبمؾم عالي  ،% 07.2بيشسا ل يحسل اقل مؽ دبمؾم عالي إل
مدتجؾب واحج فقط ،يعشي ان السدتجؾبيؽ لجييؼ القجرة عمي فيؼ عبارات اإلستبانو ،مسا سيزفي عمي نتائج الجراسة
نؾعا مؽ الثقة والسرجاقية
جدول ( )3التخرص
البيان

التكخار

الشدبة

محاسبة

23

59.0

ادارة

4

10.3

تسؾيل ومرارف

3

7.7

اقتراد

3

7.7

اخخى

6

15.4

الجسالي

39

100.0

يالحظ مؽ الججول رقؼ ( )3ان  % 25.0مؽ أفخاد عيشة الجراسة تخرريؼ "محاسبة" ،و %2.2مؽ أفخاد عيشة
الجراسة تخرريؼ "تسؾيل ومرارف" ،و %00.3مؽ أفخاد عيشة الجراسة تخرريؼ "إدارة أعسال" و %2.2مؽ

أفخاد عيشة الجراسة تخرريؼ "اقتراد" ،اي ان الشدبة الكبخى مؽ السدتجؾبيؽ ( )%22.2يحسمؾن مؤىل محاسبة
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او تسؾيل ومرارف ،مسا سبق ندتخمص أن السدتجؾبيؽ مؽ ذوي العالقة بتخرص السحاسبة او التخررات
القخيبة مشو.
جدول ( )4الخبرة
التكرار

الندبة

البيان

2

5.1

التكرار

الندبة

 – 2اقل مؽ 00

7

17.9

 – 00اقل مؽ 02

8

20.5

 – 02فاكثخ

22

56.4

الجسالي

39

100.0

اقل مؽ  2سشؾات
البيان

وكسا يؾضح الججول ( )2فان غالبية السدتجؾبيؽ (ما ندبتو  )%22.5لجييؼ خبخة ل تقل عؽ  00سشؾات كسا ان
ما ندبتو  % 22.2مؽ أفخاد عيشة الجراسة تديج خبختيؼ العسمية في مجال السيشة عؽ  02سشة وىؾ ما يعتبخ مؤش اخ
جيجا.
جدول ( )5الهضع الهظيفي
التكرار

الندبة

البيان
مجيخ الفخع

11

28.2

مداعج مجيخ فخع

7

17.9

مجيخ مالي

مجيخ شؤون ادارية

8

20.5

4

10.3

اخخى

9

23.1

الجسالي

39

100.0

بالشدبة لمؾضع الؾعيفي لمسدتجؾبيؽ ،يالحظ مؽ الججول رقؼ ( )2أن اعمي ندبة إجابات كانت لسجيخ الفخع بمغت

( )%72.7ثؼ يميو السجيخ السالي لمفخع ( )%70.2ثؼ مداعج مجيخ الفخع ( )%02.5ثؼ لسجيخ الذؤون اإلدارية
( ،)%00.3يسثل حؾالي ما ندبتو  %22.5مؽ السدتجؾبيؽ ،مسا يعظي أىسية لمبيانات الستحرل عمييا.
جدول ( )6عدد العاملين
البيان

)(15

التكرار

الندبة

اقل مؽ 20

15

38.5

 000 – 20عامل

7

17.9

 – 020فاكثخ

17

43.6

الجسالي

39

100.0
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يالحظ مؽ الججول رقؼ ( ،)2أن اعمي ندبة كانت  %23.2مؽ السؤسدات السدتجؾبة يعسل فييا  020أو أكثخ
عامل ،في حيؽ نجج ان  %32.2مشيا يعسل بو اقل مؽ  20عامل ،كسا ان  %02.5مشيا يعسل بو ما بيؽ 20
الي  000عامل ،مسا يجل عمي ان ىشاك تشؾع في حجؼ السؤسدات السدتجؾبة.
جدول ( )7نهع النذاط
التكرار

الندبة

البيان
صشاعي

5

13.1

خجمي

33

86.9

الجسالي

38

100.0

يالحظ مؽ الججول ( )2إن اغمب السؤسدات السدتجؾبة ىي مؤسدات خجمية حيث كانت تسثل  %22.5مشيا ،إما
الباقي والحي يسثل  % 03.0فقج كانت مؤسدات صشاعية.
جدول ( )8عمر المؤسدة
التكرار

الندبة

البيان
 – 2اقل مؽ 00

5

13.2

 – 00اقل مؽ 02

3

7.9

 – 02فاكثخ

30

78.9

الجسالي

38

100.0

يذيخ الججول ( )2ان معغؼ السؤسدات السدتجؾبة ( )%22.5كان تأسيديا مشح  02سشة فاكثخ ،بيشسا ما ندبتو
 %03.7مؽ السؤسدات فقط اسدت ما بيؽ الخسذ الى عذخ سشؾات الساضية.

 2.14تحليل البيانات المتعلقة بالهضع الحالي لمحاسبة المدؤولية:
فيسا يمي عخض لشتائج استظالع اراء السذاركيؽ يبيؽ وضع نغام محاسبة السدؤولية بالسؤسدات الميبية واىسية
الشغام حدب وجيات نغخىؼ وكحلػ مجى تشاسب الشغام مع طبيعة عسميات مؤسداتيؼ وذلػ باستخجام التك اخرات
والشدبة السئؾية.
جدول ( )9وضع نعام محاسبة المدؤولية بالمؤسدات
البيان

)(16

التكرار

الندبة

غيخ معخوفة

8

21.1

معخوفة وغيخ مدتخجمة

5

13.2

معخوفة وتحت الجراسة

4

10.5

معخوفة ومدتخجمة تحت التجخبة

5

13.2

معخوفة ومدتخجمة

16

42.1

الجسالي

38

100.0
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وقج قج تؼ سؤال السدتجؾبيؽ حؾل مجى معخفتيؼ بشغام محاسبة السدؤولية ومجى استخجامو في مؤسداتيؼ فكانت

اجاباتيؼ كسا في الججول ( ،)5حيث ان ما ندبتو  %70.0مشيؼ ل يعخفؾن اصال ما ىؾ السقرؾد بشغام محاسبة
السدؤولية ،بيشسا بقية السدتجؾبيؽ ( )%25.5يعخفؾن الشغام ولكؽ ىشاك اختالف في مدتؾى استخجامو في

مؤسداتيؼ .فكسا يتزح مؽ الججول ان  %23.3مؽ السؤسدات السدتجؾبة تدتخجم الشغام سؾاء بذكل مدتسخ او

تحت التجخبة حاليا ،في حيؽ ان  %00.2مشيا تجرس الشغام حاليا مؽ اجل استخجامو.
جدول رقم ( )11اهمية نعام محاسبة المدؤولية
التكرار

الندبة

البيان
غيخ ميسة

1

2.7

ميسة بذكل متؾسط

5

13.5

ميسة بذكل كبيخ

19

51.4

ميسة بذكل كبيخ ججا

12

32.4

الجسالي

37

100.0

وبالشدبة لسجى إدراك السدتجؾبيؽ ألىسية نغام محاسبة السدؤولية ،فقج اوضحت الجابات وكسا ىؾ واضح في
الججول ( )00ان  %23.2مشيؼ يعتبخه ميؼ بذكل كبيخ او كبيخ ججا .بيشسا  %03.2مؽ السدتجؾبيؽ تعتبخه ميؼ

بذكل متؾسط ،بيشسا  % 7.2فقط مشيؼ يعتبخ ان الشغام غيخ ميؼ ،في حيؽ لؼ يعتبخ أي مؽ السدتجؾبيؽ ان الشغام
ميؼ بذكل بديط.
جدول رقم ( )11تناسب نعام محاسبة المدؤولية مع طبيعة عمليات المؤسدة
التكرار

الندبة

البيان
يتشاسب بذكل بديط

4

10.5

يتشاسب بذكل متؾسط

6

15.8

يتشاسب بذكل كبيخ

18

47.4

يتشاسب بذكل كبيخ ججا

10

26.3

الجسالي

38

100.0

ولإلجابة عمى سؤال مجى تشاسب نغام محاسبة السدؤولية مع طبيعة عسميات السؤسدة ،وكسا ىؾ مبيؽ في الججول
( )00افاد كل السدتجؾبيؽ بانو يتشاسب مع طبيعة عسميات مؤسداتيؼ مع اختالف مجى مشاسبتو لمعسميات .حيث
افاد  %23.2مشيؼ بان نغام محاسبة السدؤولية يتشاسب مع طبيعة عسميات مؤسداتيؼ بذكل كبيخ او كبيخ ججا،
في حيؽ افاد  %02.2مشيؼ بانو يتشاسب بذكل متؾسط و  %00.2مشيؼ بانو يتشاسب بذكل بديط.
 3.14تحليل البيانات المتعلقة بمدى تهفر مقهمات محاسبة المدؤولية:
تؾضح الججاول القادمة الستؾسط الحدابي لكل مؽ العشاصخ عمى حجه ،وكحلػ الستؾسط الحدابي لمعبارات
السكؾنة لكل عامل وتختيب كل عشرخ ضسؽ مجسؾعة العشاصخ وذلػ حدب الستؾسط العام لكل مشيا.
)(17
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جدول رقم ( )12المتهسط الحدابي وترتيب العناصر المتعلقة بالهيكل التنعيمي
ت

العناصر المتعلقة بالهيكل التنظيمي

المتىسط

1
2

يذٚر يخزض نكم يركس يطؤٔنٛخ ف ٙانًؤضطخ.
يؼرفخ يذٚر٘ انًراكس ثبنًطؤٔنٛبد انًهمبح ػهٗ
3.631
ػبرمٓى.
يؼرفخ كم يذٚر يركس يطؤٔنٛخ نألشخبص انخبضؼٍٛ
3.615
نطهطزّ.
ْٛكم رُظٔ ًٙٛاضخ ٔيؼزًذ ف ٙانًؤضطخ.
3.512

5
6
7

رذذٚذ نًراكس انًطؤٔنٛخ ف ٙانًؤضطخ.
رمطٛى انؼًم ث ٍٛانًٕظف ٍٛف ٙانًؤضطخ.
انٕضٕح ف ٙػاللخ يراكس انًطؤٔنٛخ يغ ثؼضٓب
3.394
ثبنًؤضطخ.
رذًم يذٚر يركس انًطؤٔنٛخ نكبفخ يطؤٔنٛبرّ
3.384
ٔيطؤٔنٛبد
انًٕظف ٍٛانخبضؼ ٍٛنطهطزّ.
رذذٚذ ٔاضخ نهطهطخ ٔانًطؤٔنٛخ نكم يٕظف يٍ
يٕظفٙ
3.230
انًؤضطخ.

1
0
1
1

رأْٛم انًٕظف ٍٛنزأدٚخ انٕاججبد انًٕكهخ إنٓٛى.

3
4

8
9

3.736

3.512
3.410

يطبءنخ انًٕظف ٍٛثًب ٚزُبضت ٔانًطؤٔنٛبد انًٕكهخ
إنٓٛى.
انًزٕضظ انذطبث ٙنهًجًٕػخ

االنحراف
المعياري
.890

يزٕفر ثشكم كجٛر

.819

يزٕفر ثشكم كجٛر

.989

يزٕفر ثشكم كجٛر

.756

يزٕفر ثشكم كجٛر

.942
1.069

يزٕفر ثشكم كجٛر
يزٕفر ثشكم كجٛر

1.001

يزٕفر ثشكم يزٕضظ

1.114

يزٕفر ثشكم يزٕضظ

درجة تىفر العنصر

1.087

يزٕفر ثشكم يزٕضظ

3.026

.884

يزٕفر ثشكم يزٕضظ

2.948

1.145

يزٕفر ثشكم يزٕضظ

3.019

يزٕفر ثشكم يزٕضظ

يؾضح الججول ( )07الستؾسط العام لمعشاصخ الستعمقة بالييكل التشغيسي ىؾ  ،3.025مسا يجل عسؾما عمى ان
العشاصخ الستعمقة بالييكل التشغيسي متؾفخة بذكل متؾسط ،كسا يؾضح الججول ان مجى تؾفخ العشاصخ اقترخ عمى
درجة متؾفخ بذكل كبيخ ودرجة متؾفخ بذكل متؾسط فقط ( %22تقخيبا مؽ العشاصخ لجرجة متؾفخة بذكل كبيخ
و % 22تقخيبا مشيا لجرجة متؾفخ بذكل متؾسط) ،بيشسا لؼ يكؽ الستؾسط العام لسجى تؾفخ اي عشرخ مؽ ىحه
العشاصخ يذيخ الى انو متؾفخ بذكل بديط ول بذكل كبيخ ججا.

ومؽ السالحظ ايزا مؽ نفذ الججول ان العشاصخ "مجيخ مختص لكل مخكد مدؤولية في السؤسدة" و"معخفة مجيخي
السخاكد بالسدؤوليات السمقاة عمى عاتقيؼ" و"معخفة كل مجيخ مخكد مدؤولية لألشخاص الخاضعيؽ لدمظتو" تعتبخ
مؽ اكثخ العشاصخ الستعمقة بالييكل التشغيسي تؾفخا .بيشسا العشاصخ" تحجيج واضح لمدمظة والسدؤولية لكل مؾعف
مؽ مؾعفي السؤسدة" و "تأىيل السؾعفيؽ لتأدية الؾاجبات السؾكمة إلييؼ" و "مداءلة السؾعفيؽ بسا يتشاسب

والسدؤوليات السؾكمة إلييؼ" مؽ اقل العشاصخ تؾفخا .وكسا ىؾ مالحظ فانو في حيؽ العشاصخ الكثخ تؾف اخ متعمقة
بالسجيخيؽ ،كانت العشاصخ القل تؾف اخ متعمقة بالسؾعفيؽ.
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جدول رقم ( )13المتهسط الحدابي وترتيب العناصر المتعلقة بنعام المعلهمات
االنحراف
المعياري
1.010

درجة تىفر
العنصر
يزٕفر ثشكم كجٛر

3.692

.977

يزٕفر ثشكم كجٛر

3.526

.951

يزٕفر ثشكم كجٛر

3.512
3.435

.969
1.071

3.210

1.017

3.078

1.023
1.012

يزٕفر ثشكم كجٛر
يزٕفر ثشكم كجٛر
يزٕفر ثشكم
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم كجٛر

ت

العناصر المتعلقة بنظام المعلىمات

المتىسط

1

رطجٛم كبفخ انًؼبيالد انًبنٛخ ثبنطجالد انًبنٛخ.
انجٛبَبد انًبنٛخ انًطزخرجخ َٓبٚخ انفزرح انًبنٛخ رؼكص
ٔالغ انًؼبيالد انزٔ ٙلؼذ خالل انفزرح.
رُبضت َظى انًؼهٕيبد انًذبضجٛخ انًطزخذيخ فٙ
انًؤضطخ يغ طجٛؼخ َشبطٓب.
ٔضٕح ف ٙانمٕاػذ ٔانطٛبضبد انًذبضجٛخ انًطزخذيخ.
انرثظ ث ٍٛيراكس انًطؤٔنٛخ ثبنًؤضطخ.
رثظ ثَ ٍٛظبو انًؼهٕيبد انًذبضجٛخ ٔانٓٛكم انزُظًٙٛ
ٔانًٕازَبد انزخطٛطٛخ.
رثظ ثَ ٍٛظبو انًؼهٕيبد انًذبضجٔ ٙيراكس انًطؤٔنٛخ
ف ٙانًؤضطخ.

3.918

8

لٛبش األداء انفؼه ٙنكم يركس يطؤٔنٛخ ػهٗ دذِ.

3.025

انًزٕضظ انذطبث ٙنهًجًٕػخ

3.313

2
3
4
5
6
7

والججول ( )03يؾضح ان مجى تؾفخ العشاصخ الستعمقة بشغام السعمؾمات مجتسعة ىؾ  ،3.272مسا يعشى انيا
متؾفخة بذكل كبيخ ،وكحلػ يؾضح ان الستؾسط الحدابي لسجى تؾفخ كل مؽ ىحه العشاصخ ان غالبية ىحه العشاصخ
( )%27.2متؾفخة بذكل كبيخ ،بيشسا  %32.2مشيا متؾفخة بذكل متؾسط ،بيشسا يذيخ الججول الى ان الستؾسط
العام لسجى تؾفخ ىحه العشاصخ ل يقع ضسؽ متؾفخ بذكل بديط ول بذكل كبيخ ججا.
وكسا ىؾ واضح بالججول ايزا ان العشاصخ "تدجيل كافة السعامالت السالية بالدجالت السالية" و"البيانات
السالية السدتخخجة نياية الفتخة السالية تعكذ واقع السعامالت التي وقعت خالل الفتخة" ىسا اكثخ العشاصخ تؾف اخ
وبستؾسط عام  3.502و  3.257عمى التؾالي ،بيشسا اقل العشاصخ تؾف اخ كانت متؾفخة بذكل متؾسط وتسثمت في:
"ربط بيؽ نغام السعمؾمات السحاسبية والييكل التشغيسي والسؾازنات التخظيظية" و"ربط بيؽ نغام السعمؾمات
السحاسبي ومخاكد السدؤولية في السؤسدة" و"قياس األداء الفعمي لكل مخكد مدؤولية عمى حجه".
ججول رقؼ ( )02الستؾسط الحدابي وتختيب العشاصخ الستعمقة بالتكاليف السعيارية والسؾازنات التخظيظية
ت

العناصر المتعلقة بالتكاليف المعيارية والمىازنات التخطيطية

المتىسط

االنحراف
المعياري

1

يمبرَخ األداء انفؼه ٙيغ األداء انًطزٓذف.

3.205

.978

2

يشبركخ يراكس انًطؤٔنٛخ فٔ ٙضغ انًٕازَخ انزخطٛطٛخ
نهًؤضطخ.

2.948

1.122

3

رثظ انًٕازَبد انزخطٛطٛخ ثًراكس انًطؤٔنٛخ ف ٙانًؤضطخ.

2.871

1.030

4

رمذٚر انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ ٚزى ػهٗ َذٕ ػهً.ٙ

2.769

1.245

إيكبَٛخ فظم انًٕازَخ انزخطٛطٛخ نكم يركس يطؤٔنٛخ ػٍ
انًٕازَخ اإلجًبنٛخ نهًؤضطخ.
ٚزى ٔضغ رمذٚراد نألداء انًؼٛبر٘ انالزو إلَجبز انُشبط فٙ

2.736

1.245

2.692

1.079

5
6
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يزٕفر ثشكم
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
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يراكس انًطؤٔنٛخ.
7
8

اضزخذاو انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ ف ٙرمذٚر ركبنٛف إَجبز انُشبط.

2.641

رزطى يؼبٛٚر انزكبنٛف انًطزخذيخ ثأَٓب ٔاضذخ ٔيفٕٓيّ
نهًٕظف ٍٛف ٙيراكس انًطؤٔنٛخ.
انًزٕضظ انذطبث ٙنهًجًٕػخ

2.589
1.102

يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
1.180
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
1.140
ثطٛظ
يزٕفر ثشكم يزٕضظ

نالحظ مؽ الججول ( ) 02ان العشاصخ الستعمقة بالتكاليف السعيارية والسؾازنات التخظيظية مجتسعة متؾفخة بذكل
متؾسط وبستؾسط حدابي عام ليا مجتسعة ىؾ  .7.202كسا يؾضح الججول ان كل العشاصخ متؾفخة بذكل متؾسط
(وبستؾسظات حدابية تتخاوح بيؽ  3.702و  )7.220ماعجا عشرخ واحج فقط متؾفخ بذكل بديط ىؾ "تتدؼ معاييخ
التكاليف السدتخجمة بأنيا واضحة ومفيؾمو لمسؾعفيؽ في مخاكد السدؤولية".

جدول رقم ( )15المتهسط الحدابي وترتيب العناصر المتعلقة بنعام التقارير
ت

العناصر المتعلقة بنظام التقارير

المتىسط

1

لٛبش أداء يراكس انًطؤٔنٛخ ثٕاضطخ رمبرٚر األداء انذٔرٚخ.
رطبػذ انزمبرٚر انذٔرٚخ ف ٙرذذٚذ أضجبة دذٔس االَذرافبد
ف ٙاألداء نكم يركس يطؤٔنٛخ.

4.051

ت

العناصر المتعلقة بنظام التقارير

2

3
4

دظٕل يراكس انًطؤٔنٛخ ػهٗ رمبرٚر األداء ثظٕرح
يُزظًخ.
رٕجّ رمبرٚر األداء ٔفمب نخطٕط انطهطخ ٔانًطؤٔنٛخ فٙ
يراكس انًطؤٔنٛخ.

3.307
المتىسط
3.307
3.282

5

رمٛص انزمبرٚر انذٔرٚخ أداء كم يركس ػهٗ دذح

3.216

6

رثظ انجٛبَبد انٕاردح ف ٙانزمبرٚر انذٔرٚخ ثبألشخبص
انًطئٕن ٍٛػٍ دذٔثٓب.

3.076

7

ٚزى إػذاد رمبرٚر األداء ثطرػخ ٔدلخ

3.025

8
9

رزطى ػُبطر انزمبرٚر ثبنثجبد يٍ فزرح إنٗ أخرٖ نزطٓٛم
ػًهٛخ انًمبرَخ.
ٚزى دراضخ ٔرذهٛم االَذرافبد انًًٓخ انٕاردح ف ٙرمبرٚر
األداء نكم يركس يطؤٔنٛخ.
انًزٕضظ انذطبث ٙنهًجًٕػخ

2.974
2.871
3.133

درجة تىفر
االنحراف
العنصر
المعياري
يزٕفر ثشكم كجٛر
4.866
يزٕفر ثشكم
1.150
يزٕضظ
درجة تىفر
االنحراف
العنصر
المعياري
يزٕفر ثشكم
1.217
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
.971
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
1.272
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
1.264
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
1.180
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
1.087
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم
1.360
يزٕضظ
يزٕفر ثشكم يزٕضظ

مؽ الججول ( )02نالحظ ان العشاصخ الستعمقة بشغام التقاريخ متؾفخة بذكل متؾسط حيث ان الستؾسط العام
لمعشاصخ مجتسعة ىؾ  . 3.732كسا العشرخ الؾحيج الحي يعتبخ متؾفخ بذكل كبيخ ىؾ "قياس أداء مخاكد
السدؤولية بؾاسظة تقاريخ األداء الجورية" وبستؾسط تؾفخ  ،2.020بيشسا باقي العشاصخ الخخى تعتبخ متؾفخة بذكل

متؾسط وبستؾسظات  3.302فأقل .كسا ان العشرخيؽ "تتدؼ عشاصخ التقاريخ بالثبات مؽ فتخة إلى أخخى لتدييل
عسمية السقارنة" و "يتؼ دراسة وتحميل النحخافات السيسة الؾاردة في تقاريخ األداء لكل مخكد مدؤولية" يعتبخان اقل

العشاصخ تؾف اخ وبستؾسظات اقل مؽ  3وبجرجة تؾفخ متؾسظة ،مسا يعشي انو ل يؾجج ثبات في عشاصخ التقاريخ ول
يتؼ تحميل النحخافات بجرجة كبيخة.
)(20
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جدول رقم ( )16المتهسط الحدابي وترتيب العناصر المتعلقة بنعام الحهافز
درجة تىفر
العنصر
يزٕفر ثشكم
يزٕضظ

ت

العناصر المتعلقة بنظام الحىافس

المتىسط

االنحراف
المعياري

1

رطٓى انذٕافس ف ٙزٚبدح فبػهٛخ األفراد أثُبء أداء ٔظبئفٓى

3.333

1.108

2

رُبضت انذٕافس انًًُٕدخ يغ طجٛؼخ انًطؤٔنٛبد انًكهف ثٓب
األفراد
ٔفمب ً نهٓٛكم انزُظ.ًٙٛ

2.666

1.131

يزٕفر ثشكم
يزٕضظ

3

يُخ انذٕافس ٚزى ثُبء ػهٗ أضص يٕضٕػٛخ ٔػبدنخ.

2.641

1.111

يزٕفر ثشكم
يزٕضظ

4

رًُخ اإلدارح انؼهٛب دٕافس نهًٕظف( ٍٛيبدٚخ أٔ يؼُٕٚخ) ػُذ
رذمٛك األْذاف انًطهٕثخ نهًؤضطخ.

2.564

1.119

يزٕفر ثشكم
ثطٛظ

5

رضب انًٕظف ٍٛػٍ َظبو انذٕافس انًؼًٕل ثّ ف ٙانًؤضطخ.

2.513

6

ٚزى اػزًبد أضهٕة يٕدذ ف ٙيُخ انذٕافس ف ٙيراكس
انًطؤٔنٛخ ثبنًؤضطخ.

2.410

7

إػبدح انُظر ثشكم دٔر٘ فَ ٙظبو انذٕافس انًؼًٕل ثّ ثبنًؤضطخ.

2.076

انًزٕضظ انذطبث ٙنهًجًٕػخ

1.200

يزٕفر ثشكم
1.145
ثطٛظ
يزٕفر ثشكم
1.312
ثطٛظ
يزٕفر ثشكم
1.035
ثطٛظ
يزٕفر ثشكم يزٕضظ

الججول ( )02يبيؽ ان الستؾسط الحدابي لمعشاصخ الستعمقة بشغام الحؾافد ىؾ  7.200وبجرجة تؾفخ متؾسط .كسا
ان ثالثة عشاصخ فقط ىحه العشاصخ متؾفخة بذكل متؾسط وىي "تديؼ الحؾافد في زيادة فاعمية األفخاد أثشاء أداء
وعائفيؼ" و "تشاسب الحؾافد السسشؾحة مع طبيعة السدؤوليات السكمف بيا األفخاد وفقا لمييكل التشغيسي" و "مشح
الحؾافد يتؼ بشاء عمى أسذ مؾضؾعية وعادلة" ،اما باقي العشاصخ فستؾسط درجة تؾفخىا بديط.
جدول ( )17ترتيب مدى تهفر مقهمات نعام محاسبة المدؤولية وفقا المتهسط الحدابي
ت
1
2
3
4
5

البيان
َظبو انًؼهٕيبد
َظبو انزمبرٚر
انٓٛكم انزُظًٙٛ
انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ
َظبو انذٕافس

المتىسط العام
3.313
3.133
3.019
1.102
1.200

درجة التىفر
يزٕفر ثشكم كجٛر
يزٕفر ثشكم يزٕضظ
يزٕفر ثشكم يزٕضظ
يزٕفر ثشكم يزٕضظ
يزٕفر ثشكم يزٕضظ

يؾضح الججول ( )02ان العشاصخ الستعمقة بشغام السعمؾمات تعتبخ مؽ اكثخ العشاصخ تؾف اخ وبجرجة تؾفخ كبيخة،
وبستؾسط عام  ،3.272في حيؽ ان درجة تؾفخ جسيع العشاصخ الخخى متؾسظة .يأتي في السختبة الثانية مؽ ناحية
درجة التؾفخ العشاصخ الستعمقة بشغام التقاريخ بستؾسط عام  3.732وبجرجة تؾفخ متؾسظة .ثؼ تأتي باقي العشاصخ

الخخى والستعمقة بكال مؽ نغام التقاريخ والييكل التشغيسي و التكاليف السعيارية و نغام الحؾافد والتي تعتبخ مؽ
اقميا تؾف اخ وبجرجة تؾفخ متؾسظة ،وبستؾسظات عامة  3.025و  7.202و  7.200عمى التؾالي.
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جدول رقم ( )18العناصر المكهنة لمقهمات محاسبة المدؤولية مرتبة حدب تهفرها تنازليا
انًزٕضظ

انًجًٕػخ

درجخ
رٕفر
انؼُظر

4.051

َظبو انزمبرٚر

كجٛر

3.918
3.736

َظبو انًؼهٕيبد
انٓٛكم انزُظًٙٛ

كجٛر
كجٛر

3.692

َظبو انًؼهٕيبد

كجٛر

يؼرفخ يذٚر٘ انًراكس ثبنًطؤٔنٛبد انًهمبح ػهٗ
ػبرمٓى.
يؼرفخ كم يذٚر يركس يطؤٔنٛخ نألشخبص انخبضؼٍٛ
نطهطزّ.
رُبضت َظى انًؼهٕيبد انًذبضجٛخ انًطزخذيخ فٙ
انًؤضطخ
يغ طجٛؼخ َشبطٓب.
ْٛكم رُظٔ ًٙٛاضخ ٔيؼزًذ ف ٙانًؤضطخ.
رذذٚذ نًراكس انًطؤٔنٛخ ف ٙانًؤضطخ.

3.631

انٓٛكم انزُظًٙٛ

كجٛر

3.615

انٓٛكم انزُظًٙٛ

كجٛر

3.526

َظبو انًؼهٕيبد

كجٛر

3.512
3.512

انٓٛكم انزُظًٙٛ
انٓٛكم انزُظًٙٛ

كجٛر
كجٛر

1

ٔضٕح ف ٙانمٕاػذ ٔانطٛبضبد انًذبضجٛخ انًطزخذيخ.

3.512

َظبو انًؼهٕيبد

كجٛر

9
20

انرثظ ث ٍٛيراكس انًطؤٔنٛخ ثبنًؤضطخ.
رمطٛى انؼًم ث ٍٛانًٕظف ٍٛف ٙانًؤضطخ.
انٕضٕح ف ٙػاللخ يراكس انًطؤٔنٛخ يغ ثؼضٓب
ثبنًؤضطخ.
رذًم يذٚر يركس انًطؤٔنٛخ نكبفخ يطؤٔنٛبرّ
ٔيطؤٔنٛبد
انًٕظف ٍٛانخبضؼ ٍٛنطهطزّ.
رطٓى انذٕافس ف ٙزٚبدح فبػهٛخ األفراد أثُبء أداء
ٔظبئفٓى
رطبػذ انزمبرٚر انذٔرٚخ ف ٙرذذٚذ أضجبة دذٔس
االَذرافبد
ف ٙاألداء نكم يركس يطؤٔنٛخ.
دظٕل يراكس انًطؤٔنٛخ ػهٗ رمبرٚر األداء ثظٕرح
يُزظًخ.
رٕجّ رمبرٚر األداء ٔفمب نخطٕط انطهطخ ٔانًطؤٔنٛخ
فٙ
يراكس انًطؤٔنٛخ.
رذذٚذ ٔاضخ نهطهطخ ٔانًطؤٔنٛخ نكم يٕظف يٍ
يٕظفٙ
انًؤضطخ.
رمٛص انزمبرٚر انذٔرٚخ أداء كم يركس ػهٗ دذح
رثظ ثَ ٍٛظبو انًؼهٕيبد انًذبضجٛخ ٔانٓٛكم انزُظًٙٛ
ٔانًٕازَبد انزخطٛطٛخ.
يمبرَخ األداء انفؼه ٙيغ األداء انًطزٓذف.

3.435
3.410

َظبو انًؼهٕيبد
انٓٛكم انزُظًٙٛ

كجٛر
كجٛر

3.394

انٓٛكم انزُظًٙٛ

يزٕضظ

3.384

انٓٛكم انزُظًٙٛ

يزٕضظ

3.333

َظبو انذٕافس

يزٕضظ

3.307

َظبو انزمبرٚر

يزٕضظ

3.307

َظبو انزمبرٚر

يزٕضظ

3.282

َظبو انزمبرٚر

يزٕضظ

3.230

انٓٛكم انزُظًٙٛ

يزٕضظ

3.216

َظبو انزمبرٚر

يزٕضظ

3.210

َظبو انًؼهٕيبد

يزٕضظ

3.205

انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ

يزٕضظ

د
2
1
3
3
5
2
7
1
8

22
21
23
23
23
25
25
22
27
21
)(22

انؼُبطر
لٛبش أداء يراكس انًطؤٔنٛخ ثٕاضطخ رمبرٚر األداء
انذٔرٚخ.
رطجٛم كبفخ انًؼبيالد انًبنٛخ ثبنطجالد انًبنٛخ.
يذٚر يخزض نكم يركس يطؤٔنٛخ ف ٙانًؤضطخ.
انجٛبَبد انًبنٛخ انًطزخرجخ َٓبٚخ انفزرح انًبنٛخ رؼكص
ٔالغ انًؼبيالد انزٔ ٙلؼذ خالل انفزرح.
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29
10
12
11
11
13
13
13
15
15
12
17
11
19
30
32
31
33
33
35
32

)(23

رثظ ثَ ٍٛظبو انًؼهٕيبد انًذبضجٔ ٙيراكس انًطؤٔنٛخ
ف ٙانًؤضطخ.
رثظ انجٛبَبد انٕاردح ف ٙانزمبرٚر انذٔرٚخ ثبألشخبص
انًطئٕنٍٛ
ػٍ دذٔثٓب.
رأْٛم انًٕظف ٍٛنزأدٚخ انٕاججبد انًٕكهخ إنٓٛى.
لٛبش األداء انفؼه ٙنكم يركس يطؤٔنٛخ ػهٗ دذِ.
ٚزى إػذاد رمبرٚر األداء ثطرػخ ٔدلخ
رزطى ػُبطر انزمبرٚر ثبنثجبد يٍ فزرح إنٗ أخرٖ
نزطٓٛم
ػًهٛخ انًمبرَخ.
يطبءنخ انًٕظف ٍٛثًب ٚزُبضت ٔانًطؤٔنٛبد انًٕكهخ
إنٓٛى.
يشبركخ يراكس انًطؤٔنٛخ فٔ ٙضغ انًٕازَخ
انزخطٛطٛخ نهًؤضطخ.
رثظ انًٕازَبد انزخطٛطٛخ ثًراكس انًطؤٔنٛخ فٙ
انًؤضطخ.
ٚزى دراضخ ٔرذهٛم االَذرافبد انًًٓخ انٕاردح فٙ
رمبرٚر األداء
نكم يركس يطؤٔنٛخ.
رمذٚر انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ ٚزى ػهٗ َذٕ ػهً.ٙ
إيكبَٛخ فظم انًٕازَخ انزخطٛطٛخ نكم يركس يطؤٔنٛخ
ػٍ
انًٕازَخ اإلجًبنٛخ نهًؤضطخ.
ٚزى ٔضغ رمذٚراد نألداء انًؼٛبر٘ انالزو إلَجبز
انُشبط فٙ
يراكس انًطؤٔنٛخ.
رُبضت انذٕافس انًًُٕدخ يغ طجٛؼخ انًطؤٔنٛبد
انًكهف ثٓب
األفراد ٔفمب ً نهٓٛكم انزُظ.ًٙٛ
اضزخذاو انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ ف ٙرمذٚر ركبنٛف إَجبز
انُشبط.
يُخ انذٕافس ٚزى ثُبء ػهٗ أضص يٕضٕػٛخ ٔػبدنخ.
رزطى يؼبٛٚر انزكبنٛف انًطزخذيخ ثأَٓب ٔاضذخ
ٔيفٕٓيّ نهًٕظف ٍٛف ٙيراكس انًطؤٔنٛخ.
رًُخ اإلدارح انؼهٛب دٕافس نهًٕظف( ٍٛيبدٚخ أٔ يؼُٕٚخ)
ػُذ
رذمٛك األْذاف انًطهٕثخ نهًؤضطخ.
رضب انًٕظف ٍٛػٍ َظبو انذٕافس انًؼًٕل ثّ فٙ
انًؤضطخ.
ٚزى اػزًبد أضهٕة يٕدذ ف ٙيُخ انذٕافس ف ٙيراكس
انًطؤٔنٛخ ثبنًؤضطخ.
إػبدح انُظر ثشكم دٔر٘ فَ ٙظبو انذٕافس انًؼًٕل ثّ
ثبنًؤضطخ.
انًزٕضظ انذطبث ٙنجًٛغ انؼُبطر

afaq.elmergib.edu.l y

3.078

َظبو انًؼهٕيبد

يزٕضظ

3.076

َظبو انزمبرٚر

يزٕضظ

3.026
3.025
3.025

انٓٛكم انزُظًٙٛ
َظبو انًؼهٕيبد
َظبو انزمبرٚر

يزٕضظ
يزٕضظ
يزٕضظ

2.974

َظبو انزمبرٚر

يزٕضظ

2.948

انٓٛكم انزُظًٙٛ

يزٕضظ

2.948

انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ

يزٕضظ

2.871

انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ

يزٕضظ

2.871

َظبو انزمبرٚر

يزٕضظ

2.769

انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ

يزٕضظ

2.736

انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ

يزٕضظ

2.692

انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ

يزٕضظ

2.666

َظبو انذٕافس

يزٕضظ

2.641

انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ

يزٕضظ

2.641

َظبو انذٕافس

يزٕضظ

2.589

انزكبنٛف انًؼٛبرٚخ

ثطٛظ

2.564

َظبو انذٕافس

ثطٛظ

2.513

َظبو انذٕافس

ثطٛظ

2.410

َظبو انذٕافس

ثطٛظ

2.076

َظبو انذٕافس

ثطٛظ

3.235
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يبيؽ الججول ( )02تختيب جسيع العشاصخ حدب الستؾسط الحدابي لجرجة مجى التؾفخ والستؾسط الحدابي لسجى
تؾفخ جسيع العشاصخ السكؾنة لسقؾمات نغام محاسبة السدؤولية .فسؽ السالحظ ان اكثخ العشاصخ تؾف اخ كانت 07
عشر اخ وبجرجة تؾفخ كبيخة ومؾزعة بيؽ العشاصخ الستعمقة بشغام التقاريخ ونغام السعمؾمات والييكل التشغيسي ،كسا
يبيؽ الججول ان اكثخ العشاصخ تؾف اخ كان العشرخ "قياس أداء مخاكد السدؤولية بؾاسظة تقاريخ األداء الجورية"

وبستؾسط  2.020ويشتسى الى العشاصخ الستعمقة بشغام التقاريخ ،ثؼ يميو في العشاصخ الكثخ تؾف اخ العشرخ "تدجيل
كافة السعامالت السالية بالدجالت السالية" وبستؾسط  3.502وىؾ مؽ ضسؽ العشاصخ الستعمقة بشغام السعمؾمات ،ثؼ
يميو العشرخ "مجيخ مختص لكل مخكد مدؤولية في السؤسدة" والحي يشتسي الى العشاصخ الستعمقة بالييكل التشغيسي
وبستؾسط  ،3.232ومؽ السالحظ ايزا ان مؽ ضسؽ العشاصخ الكثخ تؾف اخ  2عشاصخ تشتسي الى العشاصخ
الستعمقة بالييكل التشغيسي و  2عشاصخ تشتسى الى العشاصخ الستعمقة بشغام السعمؾمات ،بيشسا ىشاك عشرخ واحج

فقط يشتسى الى العشاصخ الستعمقة بشغام التقاريخ.

كسا يبيؽ الججول ( )02ان اقل خسذ عشاصخ تؾف اخ كانت بجرجة تؾفخ بديظة وبستؾسظات عامة مؽ  7.2فاقل.
ومؽ السالحظ ان الربع عشاصخ القل تؾف اخ بيؽ كل العشاصخ الستعمقة بجسيع مقؾمات نغام محاسبة السدؤولية
تشتسي الى نغام الحؾافد ،بيشسا عشرخ واحج فقط يشتسي الى التكاليف السعيارية.
واخي اخ يؾضح الستؾسط العام لسجى تؾفخ جسيع العشاصخ السكؾنة لسقؾمات نغام محاسبة السدؤولية كان 3.032
وبسجى تؾفخ متؾسط ،مسا يجل عمى ان مقؾمات محاسبة السدؤولية متؾفخة بذكل متؾسط في السؤسدات الميبية محل
الجراسة.
 14.4تحليل البيانات المتعلقة بالعهامل التي تؤثر في تطبيق نعام محاسبة المدؤولية ومعهقات استخدامها:
الججول ( )05يؾضح ان الستؾسط الحدابي لمعؾامل التي تؤثخ عمى استخجام بشغام محاسبة السدؤولية ىؾ
 ، 3.5022مسا يعشى انيا برفة عامة تؤثخ بذكل كبيخ ،ان استخجام الكسبيؾتخ في العسميات السالية واإلدارية
بالسؤسدة تعتبخ أكثخ العؾامل تأثي اخ عمى استخجام محاسبة السدؤولية (بجرجة تأثيخ كبيخ ججا) ،كسا ان درجة

السخكدية في اتخاذ الق اخرات بالسؤسدة وطبيعة نذاط وعسميات السؤسدة ومالئسة وفاعمية نغؼ السعمؾمات السحاسبية
السظبقة ودرجة البيخوقخاطية والخسسية بالسؤسدة وحجؼ السؤسدة وممكية السؤسدة مؽ العؾامل التي تؤثخ بذكل كبيخ

عمى استخجام نغام محاسبة السدؤولية بالتختيب.
جدول رقم ( )19العهامل التي تؤثر على استخدام نعام محاسبة المدؤولية مرتبة ترتيبا تنازليا

رؤثر ثشكم كجٛر
رؤثر ثشكم كجٛر

3.729

2.233

رؤثر ثشكم كجٛر

3.110

0.153

رؤثر ثشكم كجٛر

3.131
3.253

0.112
0.733

رؤثر ثشكم كجٛر
رؤثر ثشكم كجٛر

د

انؼٕايم

انًزٕضظ

2
1

يهكٛخ انًؤضطخ.
دجى انًؤضطخ.
درجخ انجٛرٔلراطٛخ ٔانرضًٛخ
ثبنًؤضطخ.
يالئًخ ٔفبػهٛخ َظى انًؼهٕيبد
انًذبضجٛخ انًطجمخ
طجٛؼخ َشبط ٔػًهٛبد انًؤضطخ.
درجخ انًركسٚخ ف ٙارخبر انمراراد

3.291
3.73

3
3
5
2
)(24

االَذراف
انًؼٛبر٘
2.250
2.215
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ثبنًؤضطخ.
اضزخذاو انكًجٕٛرر ف ٙانؼًهٛبد
انًبنٛخ ٔاإلدارٚخ ثبنًؤضطخ.
انًزٕضظ انذطبث ٙنهًجًٕػخ

0.710

3.331

رؤثر ثشكم كجٛر جذاً
رؤثر ثشكم كجٛر

3.907

مؽ الججول رقؼ ( ) 70يتبيؽ ان السعؾقات التي تؼ التي الستفدار حؾليا كانت تتخاوح بيؽ معخقمة بذكل متؾسط
وكبيخ (بستؾسط عام  ،) 3.352وقج كانت العشاصخ الكثخ إعاقة لتظبيق نغام محاسبة السدؤولية ( بجرجة يعيق
بذكل كبيخ) حدب رأي السدتجؾبيؽ بالتختيب ىي :عجم معخفة اإلدارة العميا بسفيؾم نغام محاسبة السدؤولية وعجم

تؾافخ نغام تقاريخ يقيذ أداء األفخاد في السؤسدة لتظبيق محاسبة السدؤولية وعجم تؾافخ السيارات والكفاءات لجي
السؤسدة القادرة عمى تظبيق محاسبة السدؤولية وعجم وضؾح اإلجخاءات والخظؾات والسعاييخ الالزمة لتظبيق نغام

محاسبة السدؤولية وعجم وجؾد نغام محاسبي متكامل بالسؤسدة لتظبيق محاسبة السدؤولية وعجم وجؾد رغبة وقبؾل
لجى اإلدارة العميا لتظبيق نغام محاسبة السدؤولية وعجم تؾفيخ السعمؾمات السحاسبية الكفيمة لتظبيق محاسبة

السدؤولية.

جدول رقم ( )21معهقات تطبيق نعام محاسبة المدؤولية مرتبة ترتيبا تنازليا
ت

العىامل

المتىسط

االنحراف
المعياري

درجة تعرقل العنصر

1
2

اررفبع ركهفخ رطجٛك َظبو يذبضجخ انًطؤٔنٛخ.
طؼٕثخ رغٛٛر انُظبو انًذبضج ٙانذبن.ٙ
انٓٛكم انزُظ ًٙٛنهًؤضطخ ال ٚطًخ ثزطجٛك َظبو
يذبضجخ انًطؤٔنٛخ.
ػذو يؼرفخ اإلدارح ثبنًُبفغ انًزٕلؼخ يٍ رطجٛك َظبو
يذبضجخ انًطؤٔنٛخ.

1.291
1.912

2.327
2.301

رؼرلم ثشكم يزٕضظ
رؼرلم ثشكم يزٕضظ

1.973

2.395

رؼرلم ثشكم يزٕضظ

3.331

2.357

رؼرلم ثشكم يزٕضظ

5

انخٕف يٍ رطرٚخ انؼًبنخ انسائذح ػه ٙانًؤضطخ.

3.393

2.229

رؼرلم ثشكم يزٕضظ

6

ػذو رٕفٛر انًؼهٕيبد انًذبضجٛخ انكفٛهخ نزطجٛك يذبضجخ
انًطؤٔنٛخ.

3.335

2.193

رؼرلم ثشكم كجٛر

7

ػذو ٔجٕد رغجخ ٔلجٕل نذٖ اإلدارح انؼهٛب نزطجٛك َظبو
يذبضجخ انًطؤٔنٛخ.

3.373

2.330

رؼرلم ثشكم كجٛر

8

ػذو ٔجٕد َظبو يذبضج ٙيزكبيم ثبنًؤضطخ نزطجٛك
يذبضجخ انًطؤٔنٛخ.

3.317

2.373

رؼرلم ثشكم كجٛر

9

ػذو ٔضٕح اإلجراءاد ٔانخطٕاد ٔانًؼبٛٚر انالزيخ
نزطجٛك َظبو
يذبضجخ انًطؤٔنٛخ.

3.512

2.127

رؼرلم ثشكم كجٛر

3.593

2.323

رؼرلم ثشكم كجٛر

3.232

2.303

رؼرلم ثشكم كجٛر

3
4

10
11

)(25

ػذو رٕافر انًٓبراد ٔانكفبءاد نذ٘ انًؤضطخ انمبدرح
ػهٗ رطجٛك يذبضجخ
انًطؤٔنٛخ.
ػذو رٕافر َظبو رمبرٚر ٚمٛص أداء األفراد ف ٙانًؤضطخ
نزطجٛك يذبضجخ
انًطؤٔنٛخ.
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فمذاٌ ثؼض انًٕظف ٍٛنظالدٛبرٓى ف ٙدبنخ رطجٛك
َظبو يذبضجخ انًطؤٔنٛخ.
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3.727

2.350

رؼرلم ثشكم كجٛر

3.931

2.55

رؼرلم ثشكم كجٛر
رؼرلم ثشكم يزٕضظ

3.395

يمييا جاءت معؾقات أخخى (وبجرجة يعيق بجرجة متؾسظة) وىي بالتختيب :عجم وجؾد رغبة وقبؾل لجى اإلدارة العميا
لتظبيق نغام محاسبة السدؤولية وعجم تؾفيخ السعمؾمات السحاسبية الكفيمة لتظبيق محاسبة السدؤولية والخؾف مؽ
تدخيح العسالة الدائجة عمى السؤسدة وعجم معخفة اإلدارة بالسشافع الستؾقعة مؽ تظبيق نغام محاسبة السدؤولية
والييكل التشغيسي لمسؤسدة ل يدسح بتظبيق نغام محاسبة السدؤولية وصعؾبة تغييخ الشغام السحاسبي الحالي

وارتفاع تكمفة تظبيق نغام محاسبة السدؤولية.
نالحظ ان مالئسة وفاعمية نغؼ السعمؾمات السحاسبية السظبقة (تؤثخ بذكل كبيخ) ،و تشاسب نغؼ السعمؾمات

السحاسبية السدتخجمة في السؤسدة مع طبيعة نذاطيا (.متؾفخ بذكل كبيخ) ،و ان  %25.5يعخفؾن نغام محاسبة
السحاسبة وان "عجم معخفة اإلدارة العميا بسفيؾم نغام محاسبة السدؤولية" يعتخ معخقل بذكل كبيخ.

 .15النتائج:
 نغام محاسبة السدؤولية مدتخجم بذكل مدتسخ مؽ قبل حؾالي  %27.0مؽ السؤسدات السدتجؾبة ،في حيؽ ان
 %23.3مؽ السؤسدات السدتجؾبة تدتخجم الشغام سؾاء بذكل مدتسخ او تحت التجخبة حاليا ،في حيؽ ان
 %00.2مشيا تجرس الشغام حاليا مؽ اجل تظبيقو.
 نغام محاسبة السدؤولية معخوف بجرجة كبيخة لجى السؤسدات الميبية ،حيث بيشت نتائج الجراسة ان  %25.5مؽ
السدتجؾبيؽ يعخفؾن الشغام .بالخغؼ مؽ ان ىشاك اختالف في مدتؾى تظبيقو في مؤسداتيؼ.

 نغام محاسبة السدؤولية يعتبخه ميؼ بذكل كبيخ او كبيخ ججا مؽ قبل اغمبية السؤسدات السدتجؾبة (.)%23.2
بيشسا مؤسدة واحجة مؽ ىحه السؤسدات ( )%7.2اعتبخت ان الشغام غيخ ميؼ.
 يتشاسب نغام محاسبة السدؤولية مع طبيعة عسميات جسيع السؤسدات السدتجؾبة (مع اختالف مجى تشاسبيا مع
العسميات) ،فقج بيشت نتائج الجراسة ان نغام محاسبة السدؤولية في اغمبية ىحه السؤسدات ( )%23.2يتشاسب مع

طبيعة عسميات مؤسداتيؼ بذكل كبيخ او كبيخ ججا.

 ان العشاصخ الستعمقة بشغام السعمؾمات تعتبخ مؽ اكثخ العشاصخ تؾف اخ وبستؾسط درجة تؾفخ كبيخ (في حيؽ كانت
متؾسظات درجة تؾفخ العشاصخ الستعمقة بالسقؾمات الخخى متؾسظة) ،يأتي في السختبة الثانية العشاصخ الستعمقة
بشغام التقاريخ ثؼ يمييا العشاصخ الستعمقة بالييكل التشغيسي و التكاليف السعيارية و نغام الحؾافد بالتختيب.
 ان اكثخ العشاصخ تؾف اخ حدب الستؾسط الحدابي لجرجة تؾفخ كل عشرخ مؽ العشاصخ السكؾنة لسقؾمات نغام
محاسبة السدؤولية كانت  07عشر اخ وبجرجة تؾفخ كبيخة 2 ،عشاصخ مشيا تشتسى الى العشاصخ الستعمقة بالييكل
التشغيسي ،بيشسا  2عشاصخ مشيا تشتسى الى العشاصخ الستعمقة بشغام السعمؾمات ،في حيؽ ان ىشاك عشرخ واحج
فقط يشتسى الى العشاصخ الستعمقة بشغام التقاريخ وىؾ اكثخ العشاصخ تؾف اخ عمى الطالق.

)(26
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 ان اقل خسذ عشاصخ تؾف اخ مؽ بيؽ جسيع العشاصخ السكؾنة لسقؾمات نغام محاسبة السدؤولية حدب الستؾسط
الحدابي لجرجة تؾفخ لكل عشرخ كانت  2عشاصخ وبجرجة تؾفخ بديظة ،ففي حيؽ ان اربع عشاصخ مشيا تشتسى
الى نغام الحؾافد ،نجج ان عشرخ واحج فقط يشتسى الى التكاليف السعيارية.
 ان العشاصخ السكؾنة لسقؾمات نغام محاسبة السدؤولية في السؤسدات الميبية محل الجراسة تعتبخ برفة عامة
متؾفخة وبذكل متؾسط ( بستؾسط حدابي.)3.032

 ان أكثخ العؾامل تأثي اخ عمى استخجام محاسبة السدؤولية ىي استخجام الكسبيؾتخ في العسميات السالية واإلدارية
بالسؤسدة كسا ا ن درجة السخكدية في اتخاذ الق اخرات بالسؤسدة وطبيعة نذاط وعسميات السؤسدة ومالئسة وفاعمية
نغؼ السعمؾمات السحاسبية السظبقة ودرجة البيخوقخاطية والخسسية بالسؤسدة وحجؼ السؤسدة وممكية السؤسدة مؽ
العؾامل التي تؤثخ بذكل كبيخ عمى استخجام نغام محاسبة السدؤولية بالتختيب.
 ان اكثخ العشاصخ التي تعيق تظبيق نغام محاسبة السدؤولية ىي :عجم معخفة اإلدارة العميا بسفيؾم نغام محاسبة
السدؤولية وعجم تؾافخ نغام تقاريخ يقيذ أداء األفخاد في السؤسدة لتظبيق محاسبة السدؤولية وعجم تؾافخ السيارات
والكفاءات لجي السؤسدة القادرة عمى تظبيق محاسبة السدؤولية وعجم وضؾح اإلجخاءات والخظؾات والسعاييخ الالزمة
لتظبيق نغام محاسبة السدؤولية وعجم وجؾد نغام محاسبي متكامل بالسؤسدة لتظبيق محاسبة السدؤولية وعجم وجؾد

رغبة وقبؾل لجى اإلدارة العميا لتظبيق نغام محاسبة السدؤولية وعجم تؾفيخ السعمؾمات السحاسبية الكفيمة لتظبيق

محاسبة السدؤولية.
 .16التهصيات:
 زيادة التعخيف بشغام محاسبة السدؤولية واىسيتو وفؾائجىا لمسؤسدات في ليبيا وذلػ مؽ اجل تذجيع ىحه
السؤسدات عمى تبشى استخجام تظبيق ىحا الشغام.
 تذجيع السديج مؽ الجراسات والبحؾث حؾل نغام محاسبة السدؤولية ،فبالخغؼ مؽ ان الشغام معخوف بيؽ اغمب
السؤسدات ومشاسبا لعسمياتيا وكحلػ اعتباره نغاما ميسا مؽ قبل ىحه السؤسدات ،ال ان ندبة الستخجام ل زالت

متؾسظة نؾعا ما.

 زيادة الىتسام بتؾفيخ بعض مقؾمات نغام محاسبة السدؤولية والتي تعتبخ اقل تؾف اخ مثل العشاصخ الستعمقة
بسقؾمات نغام التقاريخ ثؼ يمييا الييكل التشغيسي والتكاليف السعيارية ونغام الحؾافد بالتختيب.
 التخكيد عمى تؾفيخ بعض العشاصخ السكؾنة لسقؾمات نغام محاسبة السدؤولية والتي تعتبخ متؾفخة بذكل بديط
مثل العشاصخ السكؾنة لمتكاليف السعيارية ونغام الحؾافد.

المراجع
 .0القخآن الكخيؼ ،سؾرة التؾبة.
 .7الشؾوي ،اإلمام زكخيا يحيى بؽ شخف( ،)7000رياض الرالحيؽ (،بيخوت :دار السأمؾن لمتخاث).
 .3أبؾ نرار ،دمحم( ،)7003السحاسبة اإلدارية( ،عسان :دار وائل لمشذخ).
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 .2الججبو ،عمي حدؽ( ،)7002قياس أمكانية تظبيق نغام محاسبة السدؤولية كأداة لمخقابة وتقيؼ األداء في األجيدة
الحكؾمية الفمدظيشية ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،الجامعة اإلسالمية ،غدة.
 .2حساد ،أكخم إبخاىيؼ( ،مؤتسخ تشسية وتظؾيخ قظاع غدة بعج الندحاب اإلسخائيمي ،)7002،تظؾيخ الشغام
السحاسبي الحكؾمي في فمدظيؽ (كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية(
 .2خذارمة ،حديؽ ،العسخي (مجمة أبحاث اليخمؾك ،مجمج  ، 20العجد ، )2004، 1-احسج ،قياس إمكانية تظبيق
محاسبة السدؤولية في األجيدة الحكؾمية األردنية – دراسة ميجانية.
 .2الخزي ،ديال جسيل ( )7002مقؾمات تظبيق محاسبة السدؤولية في الذخكات الرشاعية في قظاع غدة ،رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،الجامعة اإلسالمية ،غدة.
 .2سسارة ،محسؾد ( ،)7002أثخ تظبيق محاسبة السدؤولية عمـى رفـع كفـاءة الداء والخقابـة – د ارسـة تظبيقيـة عمــى
الذــخكات الرــشاعية السدــاىسة العامــة الردنيــة ،رســالة ماجدـتيخ غيـخ مشذـؾرة ،جامعـة الذـخق الوســط ،عسان.

 .5صالح ،مرعب( ،)7002دور نغام محاسبة السدؤولية في الخقابة وتقـؾيؼ الداء فـي البشـؾك الدـؾدانية -
بالتظبيق عمى البشؾك الدؾدانية ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،جامعة ششجي ،الخخطؾم.
 .00عبج الدتار ،رجاء رشيج(مجمة دراسات محاسبية و مالية ،السجمج الثامؽ ،العجد ،)7003 ، 77استعسال نغام

محاسبة السدؤولية في تقؾيؼ أداء مخاكد الخبح بالذخكة العامة لمرشاعات الجمجية (،ص ص .)750 -727

 .00الفزل ،مؤيج؛ شعبان ،عبج الكخيؼ( ،)7003السحاسبة اإلدارية ودورىا في تخشيج الق اخرات في السشذأة (،عسان:
دار زىخان لمشذخ).
 .07الفيؾمي ،دمحم ( ، ( 2012السحاسبة الستخاتيجية التقييؼ السالي ألداء الذخكات -محاسبة السدئؾلية–تكاليف
الجؾدة-أسعار التحؾيل -نغخية القيؾد – استخاتيجيات وطخق التدعيخ (،اإلسكشجرية :دار التعميؼ الجامعي).

 .03كحالة ،جبخائيل ،حشان رضؾان( ،)7007السحاسبة اإلدارية -مجخل محاسبة السدؤولية وتقييؼ األداء ،الظبعة
األولى ،الجار العمسية الجولية (،عسان :ودار الثقافة لمشذخ والتؾزيع).
 .02الكخعاوي ،نجؼ عبج عميؾي (مجمة القادسة لمعمؾم الدارية والقترادية ،السجمج  ،00العجد  ،)7005 ،2مدايا
ومذاكل التكامل بيؼ نغام محاسبة السدؤولية ونغام النذظة (،ص ص . )022-020
 .02كالب ،يعخب جسيل( ،)7002مجى تؾفخ مقؾمات تظبيق نغام محاسبة السدؤولية في بشػ فمدظيؽ السحجود،
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،الجامعة اإلسالمية ،غدة.
 .02مختجي ،أحسج رمزان( ،)7002قياس أمكانية تظبيق محاسبة السدؤولية في الجامعات الفمدظيشية ،رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،الجامعة اإلسالمية ،غدة.
 .02ميجة ،إبخاىيؼ(مجمة جامعة دمذق لمعمؾم القترادية والقانؾنية ،السجمج  ،19العجد ،)7003، 7نغام محاسبة
السدؤولية في الذخكات السداىسة العامة الرشاعية األردنية-واقع وتظمعات(جامعة دمذق ،ص ص .)322 -302
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