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امللخص 1

  )Activity Based Costing - ABC( هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة طلبــة بكالوريــوس املحاســبة فــي الجامعــات األردنيــة بنظــام
كنظــام محاســبة تكاليــف منخفــض، وكذلــك معرفــة فيمــا إذا كان مدر�ســي طلبــة بكالوريــوس املحاســبة فــي الجامعــات األردنيــة يتناولــون 
موضــوع نظــام )ABCِ( كنظــام محاســبة تكاليــف مــن خــالل تدريســهم ملــادة محاســبة التكاليــف أو املــواد ذوت الصلــة، حيــث تــم ذلــك 
من خالل تحديد هذه املشــكلة ووضع الفرضيات املناســبة لهذه الدراســة، ولتحقيق أهداف هذه الدراســة تم تطويـــر اســتبيان كأداة 

لجمــع البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بالدراســة.

وتــم توزيعهــا علــى الجامعــات الحكوميــة كالجامعــة األردنيــة وآل البيــت والهاشــمية واليـــرموك والبلقــاء التطبيقيــة، أمــا 
الجامعــات الخاصــة فقــد تمثلــت بجامعــة عمــان األهليــة والعلــوم التطبيقيــة والبتـــراء وفيالدلفيــا والزرقــاء األهليــة كعينــة 
دراســة ميدانيــة. وبعــد تطبيــق أداة الدراســة وجمعهــا ومعالجــة بياناتهــا مســتخدمة البـــرنامج اإلحصائــي SPSS وذلــك حســب 
أغــراض الدارســة معتمــدة علــى أســاليب قيــاس املتغيـــرات، حيــث تــم توظيــف األســاليب اإلحصائيــة التــي تتناســب مــع فرضيــات 

الدراســة ومتغيـــراتها.

توصلــت الدراســة إلــى عــدة اســتنتاجات مــن أهمهــا أن معــّدل معرفــة طلبــة البكالوريــوس بنظــام محاســبة التكاليــف 
علــى أســاس األنشــطة )ABC( منخفــض بشــكل عــام وأن مدر�ســي املــواد املحاســبية لطلبــة بكالوريــوس املحاســبة فــي الجامعــات 
.
ً
 مــا يتعرضــون ملوضــوع نظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( والبعــض منهــم ال يتعــرض إطالقــا

ً
األردنيــة قليــال

وقــد أوصــت الدراســة العمــل علــى مراجعــة الخطــط املطروحــة ملادتــي محاســبة التكاليــف واملحاســبة اإلداريــة بحيــث 
تتنــاول موضــوع نظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( بشــكل أكثـــر تفصيــال.

الكلمات املفتاحية: املعرفة بأنظمة التكاليف، طلبة بكالوريوس املحاســبة، الجامعات األردنية، نظام التكاليف على أســاس 
.Activity Based Costing -ABC األنشطة

املقدمة
هنــاك تقاطــع وتعــاون بيـــن نظــام محاســبة التكاليــف ونظــام املحاســبة املاليــة فــي إعــداد الحســابات الختاميــة واملركــز املالــي 
 للمحاســبة املاليــة )نــور والشــريف، 2012(، وأّدت التطــورات الحديثــة فــي الصناعــات إلــى 

ً
حيــث تعتبـــر محاســبة التكاليــف امتــدادا

ضرورة النظر في أنظمة التكاليف املستخدمة والعمل على تطويـرها بما يتما�سى وهذه التطورات، ومن بيـن األنظمة الحديثة بـرز 
)ABC Activity-Based Costing( نظــام يعتمــد علــى أســاس األنشــطة تحــت اســم نظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة
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 )Activity Based Costing - ABC( هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة طلبــة بكالوريــوس املحاســبة فــي الجامعــات األردنيــة بنظــام
كنظام محاســبة تكاليف منخفض، وكذلك معرفة فيما إذا كان مدر�ســي طلبة بكالوريوس املحاســبة في الجامعات األردنية يتناولون 
موضــوع نظــام )ABCِ( كنظــام محاســبة تكاليــف مــن خــالل تدريســاهم ملــادة محاســبة التكاليــف أو املــواد ذوت الصلــة. وتوصلــت 
الدراســة إلــى عــدة اســتنتاجات مــن أهمهــا أن معــّدل معرفــة طلبــة البكالوريــوس بنظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة 
 مــا يتعرضــون 

ً
)ABC( منخفــض بشــكل عــام وأن مدر�ســي املــواد املحاســبية لطلبــة بكالوريــوس املحاســبة فــي الجامعــات األردنيــة قليــال

. وقــد أوصــت الدراســة العمــل علــى 
ً
ملوضــوع نظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( والبعــض منهــم ال يتعــرض إطالقــا

مراجعــة الخطــط املطروحــة ملادتــي محاســبة التكاليــف واملحاســبة اإلداريــة بحيــث تتنــاول موضــوع نظــام محاســبة التكاليــف علــى 
أســاس األنشــطة )ABC( بشــكل أكثـــر تفصيــال.
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والــذي يعتبـــر مــن أحــدث األنظمــة املســتخدمة لتوزيــع التكاليــف علــى املنتجــات حســب مــدى اســتفادة كل منتــج مــن األنشــطة التــي 
يمــر بهــا فــي الشــركات الصناعيــة )الطراونــة، 2015(، ويقــوم نظــام )ABC( بتحليــل األنشــطة التــي يمــر بهــا املنتــج ويحــّدد تكاليــف تلــك 
األنشــطة كٌل علــى حــدة ومــن ثــم يقــوم بتوزيعهــا علــى املنتجــات التــي اســتفادت مــن تلــك األنشــطة مــن خــالل تحديــد مســببات أو 
 ملحاســبة التكاليــف ولحاجــة ســوق العمــل والفــرص الوظيفيــة التــي يمكــن 

ً
محــّركات التكاليــف. وألهميــة هــذا النظــام الحديــث نســبيا

أن يشــغلها خريجــوا املحاســبة فــي الشــركات الصناعيــة، فقــد هــدف البحــث للوصــول إلــى مــدى معرفــة طلبــة بكالوريــوس املحاســبة 
فــي الجامعــات األردنيــة ومــدى حاجتهــم إلــى مســاق درا�ســي يتنــاول موضــوع نظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( مــن 
خــالل العمــل علــى توزيــع اســتبانة تــم مــن خــالل التحليــل اإلحصائــي لهــا التوصــل إلــى أن معــّدل معرفــة طلبــة بكالوريــوس املحاســبة 
فــي الجامعــات األردنيــة بنظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( منخفــض وأنهــم بحاجــة إلــى مســاق درا�ســي يتنــاول 

موضــوع نظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس النشــاط )ABC( كأحــد أنظمــة محاســبة التكاليــف. 

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة
Costs System نـظــام التـكالـيف

أصبحــت املنافســة فــي أوجهــا فيمــا بيـــن الشــركات الصناعيــة، حيــث يمكــن تعريــف تنافســية األعمــال بقــدرة الشــركات 
علــى املنافســة محلًيــا ودولًيــا مــن خــالل تطويـــر القــدرات التكنولوجيــة التــي تؤثـــر علــى تكاليــف تشــغيل املنتــج والعمليــة والجــودة 
والتقديــم واملبيعــات واألربــاح والعائــد علــى املجتمــع فــي تأميـــن ميـــزة تنافســية، فتنافســية األعمــال هــي العمليــة التــي تتســابق مــن 

.)Horngren, 2003( خاللهــا املنشــآت لتتفــوق علــى بعضهــا، بحيــث يكــون الهــدف النهائــي الفــوز علــى املنافسيـــن

وذلــك مــا أدى بالشــركات إلــى دراســة اآلليــات والخطــوات املطلوبــة لتقديــم منتجــات ذات ميـــّزات تنافســية أعلــى عــن 
طريــق عمــل تحســينات فــي الجــودة واملوثوقيــة ملنتجاتهــم، ومــن خــالل العمــل علــى تخفيــض التكاليــف الصناعيــة مــع مراعــاة 
مثــل  اإلداريــة،  باملحاســبة  املتعلقــة  االستـــراتيجيات  مــن  عــدد  بتبنــي  الشــركات  قامــت  املنتجــات، حيــث  لتلــك  العالــي  األداء 

.Just-In-Time املحــدد الوقــت  فــي  Quality Management Total والتســليم  الشــاملة  الجــودة  إدارة  مفاهيــم 

مــن أحــد أهــم نتائــج التطــورات الحاصلــة فــي ســوق املنافســة والتقــّدم التكنولوجــي يمكــن القــول إن الحاجــة ألنظمــة 
حــة التــي تحتاجهــا الشــركات لتطويـــر صناعاتهــا ومنتجاتهــا وكذلــك 

ّ
جديــدة تواكــب هــذه التطــورات قــد أصبــح مــن الحاجــات املل

تطويـــر قدراتهــا التنافســية مــع املحافظــة علــى جــودة خدماتهــا ومنتجاتهــا.

وبالتالــي فــإن هنــاك عالقــة بيـــن التكاليــف ونظــام التكاليــف املســتخدم فــي املنشــآت مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى بينهــا وبيـــن 
نوعيــة املعلومــات املطلــوب توفيـــرها، وكذلــك نجــد أن ملحاســبة التكاليــف دور فــي زيــادة الكفــاءة اإلداريــة حيــث تســاعد اإلدارة 
علــى زيــادة أو االحتفــاظ باألربــاح التــي تحققهــا املنشــأة ســواء بطريــق مباشــر أو غيـــر مباشــرة، ويتحقــق هــذا الهــدف عــن طريــق مــّد 
اإلدارة بمعلومــات ســليمة ودقيقــة، وفــي الوقــت املناســب، تســاعدها فــي تحقيــق األهــداف املذكــورة ســابقا )نــور وشــحاته، 2014(.

مفهوم وأهداف نظام التكاليف
 ملنهج منطقي، وتشكل مجموعة من الوظائف 

ً
يقصد بالنظام بشكل عام بأنه مجموعة من اإلجراءات املنتظمة طبقا

لهــا هــدف مطلــوب، وتقــوم علــى قواعــد علميــة مــن ناحيــة وعلــى تطبيــق واقعــي فــي الحيــاة العمليــة مــن ناحية أخرى.

من التعريف السابق للنظام يمكن القول بأن نظام التكاليف كنظام يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي:

2- الرقابة على التكاليف.1-  تحديد التكاليف الفعلية للمنتج أو للنشاط.    

4- تخفيض التكلفة.3-  توفيـر البيانات الالزمة لخدمة أغراض التخطيط واتخاذ القرارات.  

كما إن األهداف الســابقة الذكر تبّين وجود عالقة قوية بيـــن نظام التكاليف واألهداف التي تســعى لتحقيقها اإلدارة، 
ــر لهــا املعلومــات واملتطلبــات الالزمــة، 

ّ
وبالتالــي تقــوم اإلدارة باختيــار نظــام التكاليــف األنســب لهــا والــذي تـــرى اإلدارة بأنــه يوف

فــي تخطيــط ومراقبــة عناصــر  فــي تحسيـــن العمليــة اإلنتاجيــة وتطويـــر كفــاءة العمــل واملســاعدة  فيســاهم نظــام التكاليــف 
التكاليــف )فخــر الديـــن والدليمــي، 2012(.

وتنقســم تكاليــف اإلنتــاج مــن وجهــة النظــر املحاســبية حســب العناصــر إلــى األجــور واملســتلزمات الســلعية واملســتلزمات 
الخدميــة واملصروفــات الصناعيــة األخــرى، كمــا تنقســم هــذه العناصــر طبقــا لعالقتهــا باملنتــج )أو مســتوى النشــاط( مــن وجهــة 
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نظــر محاســبة التكاليــف إلــى عناصــر مباشــرة وهــي املــواد واألجــور وعناصــر غيـــر مباشــرة وتشــمل باقــي عناصــر تكلفــة اإلنتــاج 
املتغيـــرة وعناصــر تكلفــة الفتـــرة الصناعيــة الثابتــة )مرعــي وآخــرون، 2002(.

ولكــن اإلدارة بحاجــة هنــا إلــى قيــاس هــذه التكاليــف لتتمكــن مــن تتبعهــا، ويقصــد بقيــاس التكاليــف عمليــة تخصيــص 
 للتأثيـــر الكبيـــر للطريقــة التــي 

ً
)توزيــع( التكاليــف الصناعيــة علــى املنتجــات التــي تــم تصنيعهــا، وهــي عمليــة أساســية وهامــة نظــرا

هــا املديـــرون )حســن، 2004(.
ّ

ستســتخدم فــي القيــاس علــى صافــي الدخــل وعلــى القــرارات اليوميــة التــي يتخذ

إنَّ الهــدف مــن التوزيــع للتكاليــف غيـــر املباشــرة هــو الوصــول إلــى تكلفــة املنتــج الحقيقيــة وبالتالــي معرفــة اإليـــراد الفعلــي 
 أنــه كلمــا 

ً
الــذي تــم تحقيقــه مــن املنتــج، بحيــث يتــم معرفــة حاجــة املنتــج مــن كل قســم مــن أقســام اإلنتــاج، ومــن املعــروف أيضــا

زادت أقســام اإلنتــاج زادت صعوبــة توزيــع التكاليــف غيـــر املباشــرة علــى املنتجــات.

Activity Based Costing (ABC) System :نظام التكالـيف على أسـاس األنشطة

يـــرتكز نظــام التكاليــف علــى أســاس األنشــطة علــى فكــرة أساســية تعتمــد علــى الربــط بيـــن املــوارد املســتخدمة واألنشــطة 
نتــج النهائــي.

ُ
التــي تســتخدم هــذه املــوارد، ثــم الربــط بيـــن تكاليــف األنشــطة وبيـــن امل

اســتهالكها،  يتــم  التــي  املصــادر  علــى  اعتمــاًدا  املنتجــات  تكاليــف  يحــّدد  األنشــطة  أســاس  علــى  التكاليــف  نظــام  إنَّ 
فالتكاليــف لجميــع األنشــطة تتبــع مــكان االنتهــاء مــن املنتــج، وبالتالــي فــإن التكاليــف غيـــر املباشــرة تتبــع كل منتــج بطريقــة 
ــة مــن 

ّ
أفضــل مــن توزيعهــا بشــكل عشــوائي عبـــر خطــوط اإلنتــاج، لذلــك يمكــن تحديــد تكلفــة املنتــج الحقيقيــة بصــورة أكثـــر دق

األســاليب التقليديــة املتعــارف عليهــا، كمــا إن نظــام التكاليــف علــى أســاس األنشــطة يســاعد علــى اســتخدام املصــادر بصــورة 
أكثـــر فاعليــة مــن األنظمــة أو األســاليب التقليديــة.

 Robin Cooperو Robert Kaplan عن طريق الباحثان )ABC( بدأت فكرة تطبيق نظام التكاليف على أســاس األنشــطة
عندمــا قّدمــا نظــاًم جديــدا يســتخدم فــي توزيــع التكاليــف الصناعيــة غيـــر املباشــرة، ثــم بــدأت الدراســات إلــى ظهــر إلــى حّيــز الوجــود 

نظــام التكاليــف علــى أســاس األنشــطة.

Costs Drivers :محّركات أو مسببات التكاليف
ــد عنــه كلفــة ال بــد وأن يحتــوي علــى واحــد 

َّ
 فــي وجــود التكلفــة، وكل نشــاط يتول

ً
وهــي العوامــل أو املؤثـــرات التــي تكــون ســببا

أو أكثـــر مــن مســببات أو محــّركات التكلفــة.

ات أو مسببات التكلفة
ّ
أنواع محرك

:)Kaplan, 1999( يوجد ثالثة أنواع منها هي

محــّركات أو مســببات العمليــات: Transaction Drivers: مثــل أعــداد املخرجــات، أعــداد عمليــات النقــل، أعــداد 1- 
تجهيـــز اآلالت.

الفحــص، 2-  ســاعات  اآلالت،  تجهيـــز  ســاعات  مثــل   :Duration Drivers )الزمــن(:  الفتـــرات  مســببات  أو  محــّركات 
العمليــات. أو مســببات  مــن محــّركات  دقــة  أكثـــر  املســببات  أو  املحــركات  وهــذه  املباشــر،  العمــل  ســاعات 

محــّركات أو مســببات الكثافــة املباشــرة: Intensity Drivers Directly Charge: وهــو خــاص باملنتجــات التــي ال تتأثـــر 3- 
بعامــل الزمــن، ويعتبـــر أعلــى دقــة وأعلــى تكلفــة مــن محــّركات أو مســببات الفتـــرات )الزمــن( التــي ال تعطــي نتائــج 

ــر املباشــرة فــي هــذه الحالــة. دقيقــة فــي توزيــع التكاليــف غيـ

:(ABC( توزيع التكاليف غيـر املباشرة في نظام التكاليف على أساس األنشطة

بــاع عــدد مــن الخطــوات هــي 
ّ
يتــم توزيــع التكاليــف غيـــر املباشــرة ضمــن نظــام التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( بات

:)Steven at al., 2000(

 مــن بدايــة تصنيعــه حتــى 1- 
ً
تحديــد األنشــطة الرئيســة للعمليــة اإلنتاجيــة والتــي يحتاجهــا املنتــج حتــى يصبــح جاهــزا

خدمــة العميــل )وهــو مــا يســمى بسلســلة القيمــة(.
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دمــج األنشــطة املتشــابهة مــن حيــث مســببات أو محــّركات التكلفــة، وهــذه الخطــوة ضروريــة فــي عمليــة تطبيــق نظــام 2- 
التكاليــف علــى أســاس األنشــطة.

ــر علــى التكاليــف 3- 
ّ
تحديــد وتعريــف كل محــركات أو مســببات التكلفــة لــكل نشــاط علــى اعتبــار أنهــا عوامــل متغيـــرة تؤث

التــي يوجــد فيمــا بينهــا عالقــة ســببية واضحــة وقوّيــة.

تحديد التكاليف الصناعية غيـر املباشرة التي تخص كل نشاط من األنشطة.4- 

تحديــد معــدل التحميــل باســتخدام محــّركات أو مســببات التكاليــف لتحميــل املنتجــات بالتكاليــف حســب نســبة 5- 
االســتفادة مــن هــذه األنشــطة.

:(ABC( فوائد ومزايا استخدام نظام التكاليف املبنية على أساس األنشطة

-1 :Cost Reduction وجود فرص لتخفيض التكاليف الصناعية غيـر املباشرة

باملقارنــة مــع أنظمــة التكاليــف التقليديــة نجــد أن هــذه األنظمــة تقتـــرح علــى الشــركات أن تعمــل علــى تخفيــض أســعار 
شــراء املــواد الخــام أو زيــادة كفــاءة العمــل املباشــر أو تســريع دوران اآلالت فــي اإلنتــاج وذلــك مــن أجــل خفــض تكاليــف اإلنتــاج 
لديها؛ وبمعنى آخر فإن األنظمة التقليدية تعتمد على معاييـــر مالية كمحركات التكلفة كاملواد الخام وأجور العمل املباشــر.

وبذلــك يكــون نظــام ABC يقــوم علــى توزيــع أدق للتكاليــف غيـــر املباشــرة، حيــث يكــون تأثيـــر املســبّبات أو املحــركات علــى 
ــا وواضًحــا )الغــزاوي، 2003(.

ً
نظــام التكاليــف املبنيــة علــى أســاس األنشــطة غيـــر املباشــرة مالحظ

-2 :Improving Decision Making Process تحسيـن عملية اتخاذ القرار

تعتبـــر القــرارات املتخــذة فــي الشــركات التــي تتبنــي نظــام ABC مبنيــة علــى قناعــة تامــة ودقــة فــي املعلومــات التــي يقدمهــا 
بــاع نظــام ABC يحقــق فــي مجــال اتخــاذ القــرار 

ّ
هــذا النظــام والتــي تكفــل خفــض احتماليــة اتخــاذ قــرارات خاطئــة، وبذلــك فــإن ات

فــي: تحديــد كلفــة مخرجــات العمليــة اإلنتاجيــة، ويســاعد علــى تحديــد الطاقــة الفائضــة ونقــص الطاقــة  تحســينات تتمثــل 
وســوء توزيعهــا، واتخــاذ القــرارات االستـــراتيجية كاســتبعاد خــط إنتاجــي، تقديــم تكاليــف ذوت شــفافية عاليــة ووضــوح يســهل 

.)Emblemsvage and Bars, 2000( الفهــم وذو تأثيـــر أكبـــر

-3 :Resources of Production تـرشيد استخدام موارد اإلنتاج

حيــث يســمح نظــام ABC بإيجــاد فــرص أكبـــر للرقابــة علــى التكاليــف اإلضافيــة لوجــود عــدة أنشــطة وتوافــر املشرفيـــن 
علــى مراحــل اإلنتــاج ومــن خــالل مقارنــة األداء بيـــن األنشــطة املختلفــة.

-4 Proving Activities Add Value :إظهار األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج

إن ورود تكاليــف غيـــر مباشــرة ذات طابــع نمطــي فــال تضيــف قيمــة، تحتــاج إلــى إظهــار بشــكل أوضــح وهــذا يتــم مــن خــالل 
نظــام التكاليــف املبنيــة علــى أســاس األنشــطة، حيــث يتــم إلغــاء هــذه األنشــطة باعتبارهــا تكاليــف زائــدة، شــريطة أال تــؤدي إلــى 

أي أثـــر علــى الجــودة فــي املنتــج أو قــدرة اإلدارة علــى أداء مهامهــا.

-5  Cost Control :إيجاد رقابة بصورة أدق على التكاليف

عــدد  أو  النشــاط،  تكــرار  مــرات  )عــدد  مثــل  مالــي  غيـــر  أســاس  علــى  اإلضافيــة  التكاليــف  تخصيــص  أســس  اســتخدام  إن 
املخرجات، أو ساعات العمل املباشر( وغيـــرها من املحّركات املادية غيـــر املالية لها تأثيـــر أكبـــر على استخدام موارد اإلنتاج ويمكن 
رفــع مســتوى رقابتهــا فيوفــر نظــام ABC مقاييــس أداء غيـــر ماليــة مــن خــالل محــركات التكلفــة النوعيــة والكميــة )الغــزاوي، 2003(.

مــن القيــود واالنتقــادات املوجهــة إلــى نظــام التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( أن كفــاءة اســتخدام النظــام تعتمــد 
بصفــة رئيســة علــى االختيــار الســليم ملســببات التكلفــة، وذلــك ليــس باألمــر الســهل ومــن الضــروري تحديــد أفضــل مســبب 

لتكلفــة النشــاط ودراســة اآلثــار الســلوكية لهــا، كمــا إنــه يتطلــب تكلفــة مرتفعــة.

مــن هنــا يتضــح دور املرحلــة التعليميــة فــي الجامعــات لطلبــة املحاســبة فــي رفــد ســوق العمــل بكفــاءات قــادرة علــى تجــاوز 
القيــود املشــار إليهــا فــي النقطتيـــن األولــى والثانيــة.
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يحقق تطبيق نظام محاسبة التكاليف املبني على األنشطة مجموعة من املزايا والتي من أهمها )درغام، 2007(:

فاعلية الدور الرقابي لنظام محاسبة التكاليف املبني على األنشطة مقارنة بنظام التكاليف التقليدي لتخصيص 1- 
التكاليــف غيـــر املباشــرة، طاملــا إنــه يأخــذ فــي الحســبان التوقيــف املبكــر للتحكــم فــي األنشــطة وقبــل االنتهــاء مــن 

عمليــة اإلنتــاج أو تقديــم الخدمــات النهائيــة، األمــر الــذي يـــزيد مــن إمكانيــة تالفــي إي انحرافــات.

التحسيـــن املســتمر وتجــاوز جميــع العيــوب املرتبطــة بنظــام التكاليــف التقليــدي، حيــث إن أفضــل األســاليب لتحسيـــن 2- 
األداء هــو تحليــل األنشــطة والتـركيـــز علــى األنشــطة التــي تضيــف قيمــة واســتبعاد األنشــطة التــي ال تضيــف قيمــة للمنتــج.

االســتخدام الفعــال ملبــدأ املقابلــة وذلــك مــن خــالل عــدم تخصيــص تكاليــف البحــوث والتطويـــر التــي تخــص فتـــرات ماليــة 3- 
مســتقبلية علــى تكاليــف الفتـــرة الحاليــة، وهــذا األمــر فــي كثيـــر مــن األحــوال ليتــم تجنبــه فــي ظــل نظــام التكاليــف التقليــدي.

ســاعد فــي تخفيــض التكاليــف مــن خــالل تقليــص الوقــت والجهــد املطلوبيـــن للقيــام بالنشــاط، وإلغــاء األنشــطة 4- 
 
ً
 مختلفــا

ً
ذوت التكلفــة العاليــة وغيـــر الضروريــة، واختيــار األنشــطة ذات التكلفــة املنخفضــة، كمــا يقــدم أســلوبا

لتخفيــض التكاليــف هــو فهمهــا ومعرفــة األنشــطة ومســببات التكلفــة الخاصــة بــه.

يوفــر نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة مجموعــة مــن مقاييــس األداء الغيـــر ماليــة مــن خــالل مؤشــرات 5- 
غيـــر ماليــة لقيــاس مســببات التكلفــة، حيــث تشــمل هــذه املقاييــس الوقــت والجــودة. كمــا يســاعد هــذا النظــام فــي 

إعــداد املوازنــات املبنيــة علــى األنشــطة باعتبارهــا أداة تخطيطيــة ورقابيــة تســاعد فــي تقويــم األداء.

يؤثـــر نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة بصــورة فعالــة علــى قــرارات التسعيـــر مــن خــالل حســاب تكلفــة 6- 
 مــن التكاليــف ال تـــرتبط بحجــم اإلنتــاج بــل 

ً
التنــوع بدرجــة أكثـــر دقــة، حيــث بـــرهن هــذا النظــام علــى أن هنــاك كثيـــرا

تـــرتبط بدرجــة تعقيــد وتنــوع املنتجــات، وغيـــرها مــن

العوامل املسببة لوجود التكاليف.
يعمــل نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة علــى زيــادة النظــرة اإليجابيــة ألهميــة دور املحاسبيـــن فــي إدارة 1- 

اإلنتــاج وفــي مجــالت اتخــاذ القــرارات األخــرى داخــل الشــركة، كمــا يعمــل علــى تنميــة روح العمــل كفريــق، حيــث إن 
تشــغيله وفهمــه ال يقتصــر علــى املحاسبيـــن فقــط، وإنمــا يمتــد إلــى الوظائــف األخــرى كاإلنتــاج والتســويق.

مــن أهــم نتائــج اســتخدام وتطبيــق نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة فــي الشــركات العامليــة مــا يعــرف 2- 
بــاإلدارة االستـــراتيجية للتكاليــف التــي تســاعد فــي عمليــة التخطيــط االستـــراتيجي، وإدارة املــوارد.

االنتقادات املوجهة إلى نظام محاسبة تكاليف األنشطة:
الرغــم مزايــا نظــام محاســبة تكاليــف األنشــطة املتمثلــة فــي توفيـــر معلومــات دقيقــة تســاعد اإلدارة فــي اتخــاذ قراراتهــا مــن 
تخطيــط ورقابــة علــى التكاليــف، إال أن هنــاك بعــض االنتقــادات لنظــام التكلفــة علــى أســاس األنشــطة )درغــام، 2007( ومنهــا:

يـــركز نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة علــى القــرارات االستـــراتيجية علــى املــدى الطويــل، بينمــا تحتــاج 1- 
الشــركات أيًضــا إلــى اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالرقابــة والتخطيــط علــى املــدى القصيـــر.

يســاهم نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة فــي توضيــح العالقــة بيـــن األنشــطة وبيـــن رضــا املســتهلك، 2- 
حيــث إن األخيـــر يعــد بمثابــة الهــدف الرئيــس والعامــل املشتـــرك لجميــع الشــركات الهادفــة للربــح.

إن نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة يفتـــرض أن العالقــات بيـــن املــوارد االقتصاديــة واألنشــطة، وبيـــن 3- 
األنشــطة واملنتجــات هــي عالقــة خطيــة طرديــة.

يســتبعد نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة بعــض التكاليــف املرتبطــة بمنتجــات معينــة مــن التحليــل، 4- 
مثــل :التســويق، واإلعــالن، وخدمــة مــا بعــد البيــع، والبحــوث والتطويـــر وهندســة اإلنتــاج، ولذلــك يجــب علــى هــذا 
النظــام تعديــل التحليــل لكــي يتضمــن مثــل هــذه التكاليــف حيــث يتمكــن مــن التوصــل إلــى التكلفــة الكليــة للمنتــج 

 علــى قاعــدة التكلفــة واملنفعــة.
ً
ويتوقــف ذلــك أساســا

إن تطبيــق نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة قــد يتعــارض مــع بعــض املبــادئ املحاســبية املتعــارف عليهــا كمبــدأ 5- 
الحيطــة والحــذر، ومبــدأ القابليــة للتحقيــق، وبالتالــي يجــب علــى أي شــركة تتطبــق نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى 
.
ً
األنشــطة أن تصمــم نظاميـــن األول لالســتخدام الداخلــي، والثانــي لالســتخدام الخارجــي )التقاريـــر املاليــة(، وهــذا مكلــف جــدا
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مــن  الباحثــون  ويســتنتج 
هــذه القيــود واالنتقــادات املوجهــة 
أســاس  علــى  التكاليــف  لنظــام 
كفــاءة  أن   )ABC( األنشــطة 
بصفــة  تعتمــد  النظــام  اســتخدام 
الســليم  االختيــار  علــى  رئيســة 
ليــس  وهــو  التكلفــة،  ملســببات 
الضــروري  ومــن  الســهل  باألمــر 
لتكلفــة  مســبب  أفضــل  تحديــد 
النشــاط ودراســة اآلثــار الســلوكية 
لــه، كمــا إن تكاليفــه مرتفعــة، ومــن 
هنــا يتضــح دور املرحلــة التعليميــة 
فــي  فــي الجامعــات لطلبــة املحاســبة 
رفــد ســوق العمــل بكفــاءات قــادرة 
علــى تجــاوز هــذه القيــود واملعيقــات.

الدراسات السابقة

دراســة )درغــام، 2007) بعنــوان: “مــدى توفــر املقومــات األساســية الالزمــة لتطبيــق نظــام تكاليــف األنشــطة فــي الشــركات  1-
الصناعيــة فــي قطــاع غــزة”، وهدفــت إلــى التعــرف علــى مــدى توفــر مقومــات تطبيــق نظــام تكاليــف األنشــطة فــي بيئــة الشــركات 
الصناعيــة العاملــة فــي غــزة، تكــون مجتمــع الدراســة مــن )51( شــركة صناعيــة، وبينــت نتائــج الدراســة أن املقومــات األساســية 
لتطبيق نظام )ABC( متوافرة للشــركات الصناعية في غزة، وقدمت الدراســة توصيات للشــركات املبحوثة من أهمها: إنشــاء 

أقســام مســتقلة ملحاســبة التكاليــف فــي الشــركات الصناعيــة وتدعيمهــا بالكــوادر البشــرية املؤهلــة علمًيــا وعملًيــا.

دراســة )Wegmann، 2010) بعنــوان “مقارنــة النشــاط بنــاء علــى دراســة الحالــة إلدارة املعلومــات ملجموعتيـــن فــي  2-
فرنســا: منهــج محاســبي إداري استـــراتيجي”، وهدفــت إلــى تحديــد مــدى اعتبــار نظــام التكلفــة املبنــي علــى أســاس النشــاط 
وتطوراتــه طريقــة استـــراتيجية للمحاســبة اإلداريــة، وإلــى أي مــدى يمكــن اعتبارهــا طريقــة مناســبة لقيــادة االستـــراتيجية 
بيـــن مجموعتيـــن دوليتيـــن  مــا  املقارنــة  بإجــراء  قــام  ذلــك فقــد  أجــل  مــن  الرقابــة علــى عمليــات تحقيــق األهــداف  وتنفيــذ 
قامتــا بتطبيــق تطــورات نظــام )ABC( فــي قســم تكنولوجيــا املعلومــات، وقــد تــم ذلــك فــي فتـــرة مــا بيـــن 2007 وحتــى نهايــة عــام 
2009، وأظهــرت النتائــج أن أســلوب نظــام )ABC( يبقــى األفضــل لتحسيـــن أنظمــة املحاســبة اإلداريــة بهــدف قيــادة القــرارات 
االستـــراتيجية، حيــث ركــزت التوصيــات علــى توفيـــر مقومــات تطبيــق نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى أســاس األنشــطة 

مثــل دعــم اإلدارة العليــا وخلــق الوعــي والتدريــب لــدى العامليـــن.

دراســة )الرومــي، 2012) بعنــوان “أثـــر اســتخدام نظــام لتكلفــة املبنــي علــى األنشــطة (ABC) فــي تحسيـــن أســاليب  3-
قيــاس وتخصيــص التكاليــف غيـــر املباشــرة فــي الجمعيــات التعاونيــة فــي دولــة الكويــت”، وهدفــت إلــى التعــرف علــى 
أثـــر اســتخدام نظــام التكلفــة املبنــي علــى األنشــطة فــي تحسيـــن أســاليب قيــاس وتخصيــص التكاليــف غيـــر املباشــرة فــي 
الجمعيــات التعاونيــة فــي دولــة الكويــت، اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي والتحليلــي، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن 
جميــع فــروع الجمعيــات التعاونيــة واملنتشــرة فــي دولــة الكويــت والبالــغ عددهــا 60 جمعيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
ثالث فئات رئيسة، هي: 48 مدقق داخلي، 36 مدقق خارجي، 45 مديـــر مالي.واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع 
البيانــات مــن عينــة الدراســة .وتوصــل الباحــث إلــى أن الجمعيــات التعاونيــة فــي دولــة الكويــت تســتخدم حاليــا وبشــكل 
عــام األســاليب التقليديــة فــي قيــاس وتخصيــص التكاليــف غيـــر املباشــرة إذ بينــت النتائــج أنــه يتــم تجميــع التكاليــف 
غيـــر املباشــرة لجميــع أنشــطة الجمعيــة فــي وعــاء واحــد للتكاليــف فقــط دون مراعــاة للعالقــة الســببية فــي تصنيــف 
تلــك التكاليــف وانــه اســتخدم )Single Cost Pool( املعاييـــر املناســبة مثــل :األهميــة النســبية لقيــاس قيمــة التكاليــف 
املباشــرة .كمــا أو�ســى الباحــث التأكيــد علــى الجمعيــات التعاونيــة فــي دولــة الكويــت بأهميــة تطبيــق نظــام التكاليــف املبنــي 
علــى األنشــطة )ABC( فــي قيــاس وتخصيــص التكاليــف غيـــر املباشــرة بــدل مــن األســاليب التقليديــة املســتخدمة حالًيــا.

جدول رقم )1) 
(ABC( الشركات الصناعية في األدرن التي تستخدم نظام التكاليف على أساس األنشطة

عدد 
العامليـن

راس املال 
الشركة )د.أ( 

عدد 
الفروع

نوع الصناعة اسم الشركة

1087 12.491.948 3 صناعه املالبس والنسيج الزي لصناعه األلبسة الجاهزة
130 1.500.000 1 صناعه املالبس والنسيج الدباغة األردنية
235 5.000.000  6 صناعات هندسية وإنشائية رم عالء الديـن للصناعات الهندسية
60 8.500.000 - صناعات هندسية وإنشائية ــــق  ــــويــ ــــســ الــــــــعــــــــامــــــــة لــــــصــــــنــــــاعــــــة وتــ

الخرسانة الخفيفة
1191 60.444.460 - الصناعات االستخراجية والتعدينية  مصانع األسمنت األردنية

32 1.500.000 - الصناعات االستخراجية والتعدينية العامة للتعديـن
1956 83.318.000  3 الصناعات االستخراجية والتعدينية البوتاس العربية 
3816 75.000.000  5 الصناعات االستخراجية والتعدينية الفوسفات 
202 23.075.000  1 الصناعات االستخراجية والتعدينية حديد األردن 
182 1.799.624 - الصناعات الكيماوية  الصناعات الكيماوية األردنية
251 6.400.000 1 األغذية واملشروبات األردنـــــــــــيـــــــــــة لــــتــــجــــهــــيـــــــــز وتـــــســـــويـــــق 

الدواجن ومنتجاتها 
97 6.000.000 - األغذية واملشروبات العاملية الحديثة للزيوت النباتية 
15 20.000.000 - التبغ والسجائر  اإلقبال لالستثمار 
)α≤ 0.05( املصدر: من إعداد الباحثيـن    *االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة
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املشــروعات  4- دراســة ميدانيــة علــى  بعنــوان “قيــاس فعاليــة نظــام محاســبة التكاليــف:   (2012 )الفــرا،  دراســة 
املســتخدم فــي الشــركات الصناعيــة  وهدفــت إلــى التعــرف علــى نظــام محاســبة التكاليــف  الصناعيــة الســعودية”، 
الســعودية ذوت املســئولية املحــدودة وهــل هــي أنظمــة يدويــة أم أنظمــة تعمــل بواســطة الحاســب اآللــي، والتحقــق مــن 
مــدى ســالمة وفاعليــة نظــام محاســبة التكاليــف ومــن مــدى مســاهمة نظــام محاســبة التكاليــف فــي تحقيــق أهــداف 
الشــركة وقدرة الشــركة بتطبيق نظام محاســبة التكاليف خال من العيوب املحتملة التي تقتصر بها عن أداء مهامها. 
ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث عــدم وجــود قســم أو إدارة خاصــة للتكاليــف فــي غالبيــة الشــركات وهــذا يعنــي 
عــدم اهتمــام املسئوليـــن فــي الشــركات بإنشــاء قســم أو إدارة متخصصــة للتكاليــف، ممــا ينبغــي عــدم ســالمة سياســة 
التسعيـــر املبنيــة علــى ســعر التكلفــة، وإن بعــض الشــركات تقــوم باســتخدام طريقــة التكاليــف الكليــة الحتســاب تكلفــة 
اإلنتــاج نظــًرا لســهولة تطبيقهــا ومالءمتهــا لظــروف العمــل .كمــا أو�ســى الباحــث ضــرورة إنشــاء قســم لتكاليــف بالشــركات 
الصناعيــة يتولــى عمليــة تحليــل التكلفــة وضبطهــا ووضــع األنمــاط واملعايـــر وتصميــم النمــاذج الالزمــة وتطويـــر نظــام 
الالزمــة عــن التكاليــف اإلنتــاج التــي يعتمــد عليهــا فــي اتخــاذ  محاســبة التكاليــف وتوفيـــر كافــة البيانــات واملعلومــات 
القــرارات اإلداريــة الســليمة، وتطويـــر نظــام الرقابــة علــى أداء العامليـــن وتطبيــق اســتخدام بطاقــة لــكل عامــل فــي املصنــع 

وذلــك مــن أجــل االســتفادة القصــوى مــن ســاعات العمــل املتاحــة.

تمويــل  5- فــي   )ABC( األنشــطة  نظــام  باســتخدام  الصحيــة  الرعايــة  “تحليــل  بعنــوان   ،)2014  ،Thomas( دراســة 
تلــك  الــذي تعانــي منــة  وهدفــت للتعــرف علــى واقــع نظــم التكاليــف التقليديــة ومــدى القصــور  الرعايــة الصحيــة”، 
النظــم فيمــا يتعلــق بقدرتهــا علــى تـــزويد املعلومــات املالءمــة واملتعلقــة بتكلفــة تلــك الخدمــات املقدمــة، والتــي تفيــد فــي 
 فيمــا يتعلــق بقــرارات تسعيـــر الخدمــة، ومــن النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا 

ً
عمليــة اتخــاذ القــرارات الداخليــة وخصوصــا

أن نظــام التكاليــف املبنــى علــى أســاس األنشــطة يجعــل جميــع اإلجــراءات املحاســبية فــي نظــام التكاليــف املبنــي علــى 
أســاس األنشــطة يوفــر معلومــات أكثـــر دقــة لغايــات اتخــاذ القــرارات.

دراســة )الطراونــة، 2015) بعنــوان “الــدور االستـــراتيجي لتطبيــق نظــام التكاليــف املبنــي علــى أســاس األنشــطة:   6-
(ABC)دراســة ميدانيــة فــي الشــركات الصناعيــة الدوائيــة العاملــة فــي األردن”، وهدفــت هــذه الدراســة بالتعــرف علــى 
الــدور االستـــراتيجي لتطبيــق نظــام التكاليــف املبنــي علــى أســاس األنشــطة، وذلــك مــن خــالل دراســة ميدانيــة فــي شــركات 
الصناعــة الدوائيــة العاملــة فــي األردن، حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة أن تطبيــق أســلوب التكلفــة علــى أســاس النشــاط 
يحقــق أهــداف محاســبة التكاليــف فــي قيــاس تكلفــة املنتــج، والتخطيــط، والرقابــة، واتخــاذ القــرارات بشــكل أكثـــر كفــاءة 
مــن األنظمــة التقليديــة، كمــا أوصــت الدراســة بالتأكيــد علــى الشــركات الصناعيــة الدوائيــة العاملــة فــي األردن بأهميــة 

تطبيــق نظــام التكاليــف املبنــي علــى أســاس األنشــطة فــي قيــاس وتخصيــص التكاليــف غيـــر املباشــرة.

اقبــة تسيـــر  7- دراســة )محمــدي، 2015)، بعنــوان “دور تطبيــق نظــام التكاليــف علــى أســاس األنشــطة (ABC) فــي مر
املؤسســة االقتصاديــة”، وهدفــت إلــى التعــرف علــى نظــام التكاليــف علــى أســاس األنشــطة فــي املؤسســة االقتصاديــة 
ومعرفــة الــدور الــذو يلعبــه فــي مراقبــة عمليــات  مــن خــالل محاولــة تطبيــق نظــام التكاليــف علــى أســاس األنشــطة 
املؤسســة االقتصاديــة .هــذه الدراســة ميدانيــة قامــت مؤسســة مطاحــن الواحــات )تقــررت( وتوصلــت هــذه الدراســة 
إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا :إن اســتخدام نظــام ABC كبديــل للنظــام القديــم املطبــق يقــدم لــإدارة بيانــات أدق وتحليــال 
أفضــل لتكاليــف املنتجــات، وبالتالــي قــرارات رشــيدة فيمــا يخــص التسييـــر، وأوصــت الدراســة املؤسســة االقتصاديــة 

التمــام باملحاســبة التحليليــة وتخصيــص قســم خــاص لهــا.

دراســة )غــزال، 2015)، بعنوان“أثـــر تطبيــق نظــام التكلفــة املبنــي علــى أســاس األنشــطة فــي تعظيــم الربحيــة: دراســة  8-
حالــة«، وهدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة العالقــة التــي تـــربط نظــام ABC بـــربحية املؤسســة ومحاولــة تطبيــق نظــام   
  ABCفــي مؤسســة مطاحــن الزيبــان القنطــرة .كمــا بيـــن الباحــث أن محاســبة التكاليــف مصــدر هــام مــن املعلومــات 
التــي يعتمــد عليهــا فــي مختلــف مســتوياتها، وكمــا إن نظــام ABC يؤثـــر علــى تكلفــة املنتجــات مــن خــالل تحليــالت التكلفــة 
الحجــم الربحيــة، ممــا يمكــن املؤسســة مــن اتخــاذ القــرارات املناســبة، تحليــل الربحيــة، واملزيــج املنتــج، والتسعيـــر كل 
فــي تخفيــض الربحيــة وبالتالــي تعظيــم ربحيــة املؤسســة .وكمــا هــدف الباحــث إلــى معرفــة املكاســب التــي  لــه أثـــر  هــذا 

يحققهــا نظــام ABC، وأو�ســى إلــى ضــرورة االهتمــام أكثـــر بنظــام ABC ألن لــه فوائــد كبيـــرة فــي تطبيقــه.

فــي شــركات  9-  )ABC) 2017)، بعنــوان »تطبيــق نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة دراســة )إبـــراهيم، 
صناعــة األدويــة األردنيــة :دراســة حالــة فــي شــركة التقــدم للصناعــات الدوائيــة«، وهدفــت إلــى تطبيــق نظــام محاســبة 
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التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة فــي شــركات صناعــة األدويــة األردنيــة، وتعتبـــر هــذه الدراســة ميدانيــة تحليليــة، وتكــون 
مجتمــع الدراســة مــن شــركات صناعــة األدويــة األردنيــة والتــي عددهــا 14 شــركة حســب االتحــاد األردنــي ملنتجــي األدويــة، 
إمــا عينــة الدراســة فكانــت شــركة التقــدم للصناعــات الدوائيــة ولغايــات الدراســة تــم اســتخدام منهــج دراســة الحالــة، 
علــى البيانــات املاليــة والفنيــة والهندســية لغايــات إجــراء حســاب التكاليــف  حيــث تــم إجــراء املقابــالت والحصــول 
الصناعيــة غيـــر املباشــرة وتطبيقــه علــى نظــام محاســبة التكاليــف التقليــدي وفــق األســس العلميــة، ونظــام محاســبة 
 مــن 

ً
التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة ملقارنــة النتائــج مــع نظــام التكاليــف املطبــق فــي الشــركة. واســتخدمت الدراســة عــددا

األســاليب اإلحصائيــة أهمهــا اإلحصــاء الوصفــي، التوزيــع الطبيعــي للبيانــات، تحليــل التبايـــن األحــادي، وأظهــرت النتائــج 
وجــود فــروق ذوت داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.0(، بــأن نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة 
يســاهم فــي إعطــاء بيانــات أكثـــر دقــة للتكلفــة فهــو يعطــي بيانــات واضحــة ودقيقــة فيمــا يخــص تكلفــة املنتجــات ممــا 
يســاعد اإلدارة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات. وتوصلــت هــذه الدراســة أن هنــاك ضعفــا فــي نظــام التكاليــف املســتخدم فــي 
الشــركة، حيــث تؤكــد الدراســة علــى عــدم دقــة احتســاب التكاليــف فــي الشــركة مــع وجــود بعــض عناصــر التكلفــة ال 
يشــملها االحتســاب. وقــد قدمــت هــذه الدراســة عــدة توصيــات مــن أهمهــا حــث شــركات صناعــة األدويــة األردنيــة علــى 

تبنــي وتطبيــق نظــام محاســبة التكاليــف املبنــي علــى األنشــطة.

فــي شــركات  10- بعنــوان: »مســتوى تطبيــق نظــام التكاليــف املبنــي علــى أســاس األنشــطة   ،(2018 دراســة )الرمحــي، 
الطيـــران األردنيــة«، وهدفــت هــذه الدراســة التعــرف علــى مســتوى تطبيــق نظــام التكاليــف علــى أســاس األنشــطة فــي 
شــركة الطيـــران األردنية وقد تم تصميم اســتبانة لقياس متغيـــرات الدراســة حيث تكون مجتمع الدراســة من شــركات 
الطيـــران األردنيــة، وتــم توزيــع االســتبانة علــى كل مــن اإلدارة العامــة، واإلدارة املاليــة واألقســام اللوجســتية فــي الشــركة، 
وكان عددهــم )60( مســتجيًبا، وقــد تــم تحليلهــم باســتخدام البـــرنامج اإلحصائــي )SPSS(، وتوصلــت الدراســة إلــى أن 
مستوى تطبيق نظام التكاليف املبني على األنشطة في شركة الطيـــران األردنية مرتفع، وأن الشركة األردنية للطيـــران 
يوجــد فيهــا نقــص فــي عناصــر التخطيــط والتدريــب والقبــول واملوافقــة لتطبيــق نظــام التكاليــف، وذلــك لعــدم إدراك 
أهميــة هــذه العناصــر، وعلــى ضــوء ذلــك أو�ســى الباحــث بالتأكيــد علــى شــركات الطيـــران األردنيــة بأهميــة االســتمرار 
فــي تطبيــق نظــام التكاليــف املبنــى علــى أســاس األنشــطة فــي قيــاس وتخصيــص التكاليــف، وذلــك لكونــه يـــراعي العالقــة 

الســببية فــي تصنيــف التكاليــف  واالهتمــام بعناصــر التخطيــط والتدريــب والقبــول واملوافقــة.

دراســة )أحمــد، 2018) بعنــوان: “اســتخدام أســلوبي التكلفــة علــى أســاس النشــاط والتكلفــة املســتهدفة فــي قيــاس  11-
التكلفــة وتسعيـــر الخدمــات املصرفيــة دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن املصــارف التجاريــة الســودانية“، وهدفــت 
فــي  وذلــك  والدقــة  املوضوعيــة  زيــادة  فــي  املســتهدفة  والتكلفــة  النشــاط  أســاس  علــى  التكلفــة  أســلوب  أثـــر  دراســة  إلــى 
قيــاس تكلفــة الخدمــات املصرفيــة وكل واحــده منهــم علــى ِحــدى والتكلفــة علــى أســاس النشــاط والتكلفــة املســتهدفة، 
واستخدامهم في توفيـر املعلومات األزمة واملالءمة لتسعيـر الخدمات املصرفية، باإلضافة إلى دراسة عملية التسعيـر 
واملداخل املناســبة واملســتخدمة لذلك، واســتخدام كل من التكلفة املســتهدفة  وأســلوب التكلفة على أســاس النشــاط 
لوضــع إطــار عــام ومنهجيــة منظمــة وذلــك لتسعيـــر الخدمــات املصرفيــة، وقامــت الدراســة باســتخدام أربعــة مناهــج فــي 
الدراســة وهي املنهج الوصفي التحليلي، واالســتقرائي، التاريخي واالســتنباطي، تم توزيع )253( اســتبانة على املوظفيـــن 
فــي املصــارف الســودانية واستـــرداد جميعهــا، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا، أن إدارة املصــرف تقــوم بتحديــد 
 بتقســيم 

ً
األنشــطة مــن حيــث األنشــطة التــي تقــوم بإضافــة قيمــة واألنشــطة التــي ال تقــوم بإضافــة أي قيمــة ويقــوم أيضــا

األعمــال إلــى مجموعــة مــن األنشــطة وكل نشــاط مســئول عــن مهمــة معينــة ومراقبــة الكفــاءة فــي اســتخدام واســتغالل 
املــوارد املتاحــة وإعــداد تقاريـــر دوريــة عــن تكاليــف األنشــطة، وقيــام املصــرف بمقارنــة تكلفــة الخدمــات مــع أســعار 
املصــارف األخــرى، باإلضافــة إلــى قيــام املصــرف بتطبيــق التكلفــة املســتهدفة بالطريقــة الصحيحــة والســليمة واملناســبة 
القــدرات  تكلفــة الخدمــات املصرفيــة، وقيــام املصــرف بتصميــم خدمــات مناســبة لدعــم  فــي قيــاس  الدقــة  لتحقيــق 
املصرفيــة وتقديــم البدائــل للخدمــات وتقديــم خدمــات ذوت جــودة مناســبة والرقابــة علــى الدخــل عــن طريــق القيــاس 
الدقيــق لدقــة التكلفــة، ومــن أهــم التوصيــات التــي جــاءت بهــا الدراســة قيــام املصــارف باســتخدام األســاليب الحديثــة 
فــي التسعيـــر، وضــرورة توعيــة الجهــات املســؤولة باســتخدام أســلوب التكلفــة علــى أســاس النشــاط  وأهميــة هندســة 
لتحسيـــن  التثقيفيــة  التعليمــة  والــورش  التدريبيــة  الــدورات  وعقــد  املســتهدفة،  والتكلفــة  الشــاملة  والجــودة  القيمــة 
مهــارات وقــدرات املوظفيـــن العامليـــن فــي املصــارف، والعمــل علــى تشــجيع التعــاون بيـــن األقســام املختلفــة وتشــجيع روح 

الفريــق إلنجــاز األعمــال املوكلــة بدقــة أكبـــر وأســرع وقــت.
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التكاليــف  )نظــام  التكاليــف  أنظمــة  وأحــدث  أهــم  أحــد  تناولهــا  حــول  الدراســة  هــذه  تمتــاز  الدراســة:  هــذه  يميـــز  مــا 
علــى أســاس األنشــطة( والــذي بــدأ اســتخدامه وانتشــاره فــي ســوق العمــل فــي القطــاع الصناعــي، وبيــان مــدى معرفــة طلبــة 
البكالوريــوس فــي الجامعــات األردنيــة حــول هــذا النظــام ومــدى جاهزيتهــم للعمــل كمحاسبيـــن ومحاســبات تكاليــف فــي الشــركات 

.Activity Based Costing )ABC( System التكاليــف علــى أســاس األنشــطة التــي تســتخدم نظــام 

مشكلة الدراسة
مــن خــالل االطــالع ودراســة نتائــج وتوصيــات كافــة الدراســات الســابقة وأيضــا الدراســات التــي لهــا عالقــة بــذات املوضــع 
اتضــح للباحــث إن هنــاك مشــكالت تواجــه قطــاع الصناعــة األردنــي حــول رفــد هــذا القطــاع بمــا يعــزز قدراتــه التكاليفيــة مــن 
خرجيـــن قســم املحاســبة وفــي ضــواء مــا يتعــرض لــه هــذا القطــاع مــن املنافســة الداخليــة والخارجيــة، وبنــاًء عليــة فــإن مشــكلة 
الدراســة تأتــي مــن حاجــة ســوق العمــل فــي قطــاع الشــركات الصناعيــة إلــى خريجيـــن متمكنيـــن مــن األســس املحاســبية بشــكل 

عــام، ولديهــم معرفــة كافيــة فــي األنظمــة املحاســبية الحديثــة بشــكل خــاص.

ولهذا يمكن صياغة أسئلة الدراسة على النحو التالي:
ما هو معدل معرفة طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية بنظام التكاليف على أساس األنشطة )ABC(؟1- 
هل يقوم أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية بتغطية نظام التكاليف على أساس األنشطة )ABC(؟2- 
هل يحتاج طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية إلى وجود مساق يتناول نظام التكاليف على أساس األنشطة )ABC(؟3- 
هــل يتــم عقــد ورشــات تدريبيــة وتطبيقيــة لنظــام التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( لطلبــة البكالوريــوس فــي 4- 

األردنيــة؟ الجامعــات 

فرضيات الدراسة
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم صياغة فرضيات هذه الدراسة وكما يلي:

الفرضيــة األولــى: معــدل معرفــة طلبــة بكالوريــوس املحاســبة فــي الجامعــات األردنيــة بنظــام )ABC( كنظــام محاســبة - 
تكاليــف منخفــض.

 - )ABCِ(  الفرضية الثانية: يقوم مدر�سي طلبة بكالوريوس املحاسبة في الجامعات األردنية بالتعّرض ملوضوع نظام
كنظام محاســبة تكاليف من خالل تدريســاهم ملادة محاســبة التكاليف أو املواد ذات الصلة.

الفرضيــة الثالثــة: يحتــاج طلبــة بكالوريــوس املحاســبة فــي الجامعــات األردنيــة إلــى مســاق يتنــاول نظــام )ABCِ( كنظــام - 
محاســبة تكاليف.

الفرضيــة الرابعــة: ال يتــم عقــد ورشــات تدريبيــة وتطبيقيــة لنظــام التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( لطلبــة - 
البكالوريــوس فــي الجامعــات األردنيــة؟

أهمية الدراسة
الشــركات  وحاجــة   )ABC( األنشــطة  أســاس  علــى  التكاليــف  نظــام  أهميــة  مــن  العمليــة  أو  امليدانيــة  الدراســة  أهميــة  تنبــع 
الصناعيــة لخريجيـــن لديهــم الكفايــة املعرفيــة لتطبيــق هــذا النظــام لــدى الشــركات الصناعيــة بشــكل يــؤدي إلــى إنتــاج معلومــات أكثـــر 
 وخاصــة فــي ظــل املنافســة العاليــة التــي تواجههــا الشــركات 

ً
 التخــاذ القــرارات االقتصاديــة الرشــيدة، كقــرارات التسعيـــر مثــال

ً
مالءمــة

الصناعيــة اليــوم بشــكل عــام، وقطــاع الصناعــة املحلــي بشــكل خــاص ملــا يشــهده الســوق املحلــي مــن منافســات داخليــة وخارجيــة.

أمــا بالنســبة لألهميــة التعليميــة، فتنعكــس علــى الخطــط والقــدرات التدريســية فــي الجامعــات األردنيــة، وكذلــك علــى مــا 
يقدمــه أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي أقســام املحاســبة فــي الجامعــات األردنيــة.

تصميم الدارسة
منهجية ومجتمع وعينة وأداة الدراسة

تم عمل اســتبيان لقياس مدى معرفة طلبة بكالوريوس املحاســبة في الجامعات األردنية بنظام )ABC( كنظام محاســبة 
تكاليــف وإلثبــات صحــة أو خطــأ الفرضيــات، وقــد تــّم اختيــار العينــة مــن الجامعــات الحكوميــة والخاصــة حيــث تــم تطويـــر 
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وتوزيــع االســتبيان علــى طلبــة املحاســبة للســنة الثالثــة أو الخريجيـــن وذلــك حتــى يتــم ضمــان أنهــم مــن الطلبــة الذيـــن أنهــوا مســاق 
مادتــي محاســبة التكاليــف واملحاســبة اإلداريــة، كمــا تــم توزيــع االســتبيان علــى خمــس جامعــات حكوميــة ومثلهــا خاصــة.

وتتمثــل الجامعــات الحكوميــة بالجامعــة األردنيــة وآل البيــت والهاشــمية واليـــرموك والبلقــاء التطبيقيــة، أمــا الخاصــة 
فقــد تمثلــت بجامعــة عمــان األهليــة والعلــوم التطبيقيــة والبتـــراء وفيالدلفيــا والزرقــاء األهليــة.

وتــم الحصــول علــى عــدد مــن الخطــط الدراســية ملادتــي محاســبة التكاليــف واملحاســبة اإلداريــة أو املــواد التــي يمكــن أن 
تتعــرض لنظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة، مثــل مســاق مشــكالت وحــاالت فــي التكاليــف فــي جامعــة آل البيــت.

ولقــد تــم االســتعانة ببـــرمجية التحليــل اإلحصائــي SPSS للعمــل علــى تحليــل االســتبيانات وتــم عمــل التحليــل اإلحصائــي كمــا 
ســيتم بيانــه بنــاًء علــى اســتخدام التحليــل اإلحصائــي )T( للداللــة علــى الفــروق بيـــن املتوســطات والجــداول التــي تــم التوصــل إليهــا.

التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

املعلومات العامة عن عينة الدراسة: 1-

جنس أفراد العينةأ- 

يوّضــح الجــدول رقــم )2( نســبة عــدد الذكــور إلــى اإلنــاث 
عــدد  يفــوق  الذكــور  عــدد  أن  نجــد  حيــث  الدراســة  عينــة  فــي 
اإلنــاث بنســبه ضئيلــة حيــث بلــغ عــدد الذكــور 75 أي مــا يعــادل 
55% تقريبــا، وهــذه النســبة ممثلــه للمجتمــع بصــورة عادلــه.

نوع الجامعةب- 

يشيـــر الجــدول رقــم )3( إلــى عــدد الطلبــة مــن الجامعــات 
ومــن  الخاصــة  الجامعــات  مــن  الطلبــة  عــدد  إلــى  الحكوميــة 
خــالل الجــدول نجــد أن أعــداد الطلبــة مــن الجامعــات الخاصة 

حوالــي 60% مــن إجمالــي الطلبــة املبحوثيـــن.

أعمار أفراد عينة الدراسةج- 

يشيـــر الجــدول رقــم )4( إلــى أعمــار املبحوثيـــن مــن أفــراد 
عينة الدراســة ومن خالل الجدول نالحظ أن ما نســبته %83 
مــدى  يعكــس  وهــذا  العمــر  مقتبــل  فــي  املبحوثيـــن  أعمــار  مــن 

قدراتهــم علــى إضافــة معرفــة جديــدة ومتطــورة.

تخصص أفراد عينة الدراسةد- 

املبحوثيـــن  تخصــص  إلــى   )5( رقــم  الجــدول  يشيـــر 
ويالحظ أن ما نسبته 54% من املبحوثيـــن تخصص محاسبة 
وأن 35% تخــص مالــي وان 11% تخصــص AIS وهــذا يوكــد إلــى 
 ينتمــون إلــى تخصــص يــدرس ويطبــق هــذا النظــام.

ً
انهــم جميعــا

السنة الدراسية ألفراد عينة الدراسة - 

يشيـــر جــدول رقــم )6( إلــى أن الطلبــة املبحوثيـــن هــم مــن 
الطلبــة الذيـــن هــم علــى مشــارف أبــواب ســوق العمــل حيــث إن 
50% مــن العينــة تســعى لوجــود فرصــة عمــل  مــا يقــارب مــن 

حقيقيــة.

الجدول رقم )2)

FrequencyPercent Valid
Percent

 Cumulative
Percent

ValidMale7555.155.155.1
Female6144.944.9100.0

Total136100.0100.0

الجدول رقم )3)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidGov5540.440.440.4

Private8159.659.6100.0
Total136100.0100.0

الجدول رقم )4)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
Valid20-7152.252.252.2

-304230.930.983.1
-402316.916.9100.0

Total136100.0100.0

الجدول رقم )5)

 FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidAccounting74545466.2

 Financial47353546.3
 Ais15111122.8
 Total136100.0100.0

الجدول رقم )6)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
Validrd 36950.750.750.7

Graduation year6749.349.3100.0
Total136100.0100.0
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أسئلة االستبانة: 2-

يعتبـر نظام )ABC( من أنظمة محاسبة التكاليف- 

الجدول رقم )8)

FrequencyPercent Valid
Percent

 Cumulative
Percent

ValidVery agree1712.512.512.5
Agree3122.822.835.3

Don’t now3525.725.761.0
Disagree4029.429.490.4

Very disagree139.69.6100.0
Total136100.0100.0

تكلفة تطبيق نظام )ABC( ذو نسبة مرتفعة:- 

الجدول رقم )10)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree2014.714.714.7

Agree4734.634.649.3
Don’t now3928.728.777.9
Disagree139.69.687.5

Very disagree1712.512.5100.0
Total136100.0100.0

التـــرجمة العربية نظام )ABC( هي: أســلوب التكاليف على - 
أســاس النشاط

الجدول رقم )12)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree1511.011.011.0

Agree5238.238.249.3
Don’t now3727.227.276.5
Disagree1511.011.087.5

Very disagree1712.512.5100.0
Total136100.0100.0

مــواد -  مدر�ســي  خــالل  مــن   )ABC( نظــام  علــى  تعرفــت 
البكالوريــوس. مرحلــة  فــي  املحاســبة 

الجدول رقم )14)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree2921.321.321.3

Agree5339.039.060.3
Don’t now2921.321.381.6
Disagree1511.011.092.6

Very disagree107.47.4100.0
Total136100.0100.0

 -)ABC( تستطيع تعريف نظام

الجدول رقم )7)

FrequencyPercent Valid
Percent

 Cumulative
Percent

ValidVery agree2417.617.617.6
Agree3626.526.544.1

Don’t now2417.617.661.8
Disagree4029.429.491.2

Very disagree128.88.8100.0
Total136100.0100.0

يفضل استخدام نظام )ABC( كبديل لألنظمة التقليدية.- 

الجدول رقم )9)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree3626.526.526.5

Agree5036.836.863.2
Don’t now2921.321.384.6
Disagree1410.310.394.9

Very disagree75.15.1100.0
Total136100.0100.0

اإلنـــكـــلـــيـــــــزي -  املــــصــــطــــلــــح  ــــن  مــ ــــوذ  ــأخــ ــ مــ  )ABC( ــام ــ ــــظـ نـ اســـــــم 
.Accounting – Based Costing

الجدول رقم )11)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree1712.512.512.5

Agree4835.335.347.8
Don’t now5137.537.585.3
Disagree96.66.691.9

Very disagree118.18.1100.0
Total136100.0100.0

كانــت املعلومــات املقدمــة مــن مدر�ســي مــواد املحاســبة حــول - 
نظــام )ABC( كافيــة.

الجدول رقم )13)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree139.69.69.6

Agree5339.039.048.5
Don’t now3525.725.774.3
Disagree2014.714.789.0

Very disagree1511.011.0100.0
Total136100.0100.0
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األبحــاث -  موضوعــات  كأحــد   )ABC( نظــام  عــرض  تــم 
املدرسيـــن. قبــل  مــن  املحاســبة  مــواد  ضمــن  املطروحــة 

الجدول رقم )16)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree2518.418.418.4

Agree2619.119.137.5
Don’t now3626.526.564.0
Disagree4230.930.994.9

Very disagree75.15.1100.0
Total136100.0100.0

التعــرف -  تــم  البكالوريــوس  مرحلــة  فــي  دراســتي  خــالل  مــن 
:)ABC( نظــام  علــى 

الجدول رقم )18)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree3425.025.025.0

 Agree5439.739.764.7
 Don’t now1511.011.075.7
 Disagree2417.617.693.4
 Very disagree96.66.6100.0
 Total136100.0100.0 

لتخصــص -  املطروحــة  املــواد  مســاقات  خطــة  تضمنــت 
  :)ABC( نظــام  البكالوريــوس  مرحلــة  فــي  املحاســبة 

الجدول رقم )20)

 FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree1611.811.811.8

 Agree4835.335.347.1
 Don’t now2115.415.462.5
 Disagree4130.130.192.6
 Very disagree107.47.4100.0
 Total136100.0100.0 

بكالوريــوس -  لطلبــة  املطروحــة  املــواد  خطــط  تتما�ســى 
املحاســبة فــي  الحديثــة  األنظمــة  مــع  محاســبة 

الجدول رقم )22)

 FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree96.66.66.6

 Agree3122.822.829.4
 Don’t now4029.429.458.8
 Disagree4331.631.690.4
 Very disagree139.69.6100.0
 Total136100.0100.0 

 - )ABC( نتيجــة لبعــض استفســارات الطلبــة تــّم توضيــح نظــام
مــن قبــل مدّر�ســي مــواد املحاســبة كإجابــة لتلــك االستفســارات.

الجدول رقم )15)

 FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree3022.122.122.1

 Agree5137.537.559.6
 Don’t now2518.418.477.9
 Disagree2115.415.493.4
 Very disagree96.66.6100.0
 Total136100.0100.0 

يتطــرق مدر�ســي مــواد املحاســبة لتوجيــه أســئلة عــن نظــام - 
الفصليــة: االمتحانــات  ضمــن   )ABC(

الجدول رقم )17)

FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree2216.216.216.2

Agree2518.418.434.6
Don’t now1511.011.045.6
Disagree5439.739.785.3

Very disagree2014.714.7100.0
Total136100.0100.0

املراجــع -  خــالل  مــن   )ABC( نظــام  علــى  االطــالع  حاولــت 
الدراســة: خطــة  نطــاق  خــارج  املتوافــرة 

الجدول رقم )19)

 FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree3727.227.227.2

 Agree4029.429.456.6
 Don’t now53.73.760.3
 Disagree4230.930.991.2
 Very disagree128.88.8100.0
 Total136100.0100.0 

ورود موضــوع نظــام )ABC( ضمــن خطــط املــواد املطروحــة - 
لطلبــة بكالوريــوس املحاســبة يعتبـــر كافيــا.             

الجدول رقم )21)

 FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree2417.617.617.6

 Agree4029.429.447.1
 Don’t now1611.811.858.8
 Disagree4029.429.488.2
 Very disagree1611.811.8100.0
 Total136100.0100.0 
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نتائج اختبار الفرضيات
الــفــرضــيــة األولــــى: انــخــفــاض مــعــدل مــعــرفــة طلبة بــكــالــوريــوس املــحــاســبــة فــي الــجــامــعــات األردنـــيـــة بــنــظــام )ABC( كنظام 

محاسبة تكاليف.

ولبيــان فيمــا إذا كان هنــاك فـــرق ذو داللــة إحصائيــة 
 )ABC( بنظــام  املحاســبة  بكالوريــوس  طلبــة  معرفــة  ملعــدل 
اســتخدم التحليــل اإلحصائــي )ت( الختبــار داللــة الفــرق بيـــن 
املتوسطات، ويبيـــن الجدول )25( التالي نتائج هذا التحليل.

وجــود  الســابق   )25( رقــم  الجــدول  مــن  ويتضــح 
فــرق ذو داللــة إحصائيــة ملعــدل معرفــة طلبــة بكالوريــوس 
املحاســبة بنظــام )ABC( منخفضــة حيــث كانــت قيمــة )ت( 

املحســوبة )2.66( بدرجــات حريــة )136( وبمســتوي الداللــة اإلحصائيــة )a = 0.05( وهــذا يقــود إلــى دعــم الفرضيــة األولــى، 
.)ABC( ذو داللــة إحصائيــة النخفــاض معرفــة طلبــة بكالوريــوس املحاســبة بنظــام 

ً
بمعنــى أن هنــاك فرقــا

ABC( كنظام  الفرضية الثانية: يقوم مدر�سي طلبة بكالوريوس املحاسبة في الجامعات األردنية بالتعّرض ملوضوع نظام )ِ
تكاليف من خالل تدريساهم ملادة محاسبة التكاليف أو املواد ذوت الصلة.

ولبيــان مــا إذا كان هنــاك فـــرق ذو داللــة إحصائيــة 
ســتخدم التحليــل اإلحصائــي )ت( الختبــار 

ُ
لهــذه الفرضيــة أ

داللــة الفــرق بيـــن املتوســطات ويبيـــن الجــدول )26( التالــي 
نتائــج هــذا التحليــل.

ال  انــه  الســابق   )26( رقــم  الجــدول  مــن  ويتضــح 
طلبــة  مدر�ســي  لتعــرض  إحصائيــة  داللــة  ذو  فــرق  يوجــد 
.)ABC( بكالوريوس محاسبة في الجامعات األردنية لنظام

حيــث كانــت قيمــة )ت( املحســوبة )27585.( بدرجــات حريــة )136( وبمســتوي الداللــة اإلحصائيــة ) a = 0.05( وهــذا 
 ذو داللــة إحصائيــة.

ً
يقــود إلــى رفــض الفرضيــة الثانيــة، بمعنــى أنــه ليــس هنــاك فرقــا

)CBAِ( كنظام  نــظــام  يــتــنــاول  مــســاق  إلــى  الجامعات األردنــيــة  فــي  بــكــالــوريــوس املحاسبة  الثالثة: يحتاج طلبة  الفرضية 
محاسبة تكاليف.

ولبيــان مــا إذا كان هنــاك فـــرق ذو داللــة إحصائيــة ملعرفــة هــل يحتــاج طلبــة بكالوريــوس املحاســبة ملســاق يتعــرض لنظــام 
)ABCِ(، تــم اســتخدام قيــم )ت( الختبــار داللــة الفــرق بيـــن املتوســطات والجــدول )27( التالــي نتائــج هــذا التحليــل:

خــالل -  مــن   ،)ABC( األنشــطة  تكاليــف  نظــام  تعزيـــز  تــم 
إضافيــة واجبــات 

الجدول رقم )24)

 FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree32.22.22.2

 Agree2216.216.218.3
 Don’t now3122.722.741.1
 Disagree72535394.1
 Very disagree85.85.8100.0
 Total136100.0100.0 

الجدول )25)
One-Sample Test
Test Value = 0.05

TDF
 Sig.

(2-tailed)
 Mean

Difference
 95% Confidence Interval

of the Difference
    LowerUpper

25.976136000.2.664292.46072.8678
25.978136000.2.786732.57382.9996

الجدول )26)
One-Sample Test
Test Value = 0.05

TDF
 Sig.

(2-tailed)
 Mean

Difference
 95% Confidence Interval

of the Difference
    LowerUpper

53.261136.000.275851.80671.9451
53.541136.0001.935971.86492.0070

 -.)ABC( كانت الكتب املقررة تتناول موضوع نظام

الجدول رقم )23)

 FrequencyPercent
 Valid

Percent
 Cumulative

Percent
ValidVery agree75.15.15.1

 Agree3626.526.531.6
 Don’t now2316.916.948.5
 Disagree6044.144.192.6
 Very disagree107.47.4100.0
 Total136100.0100.0 
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ويتضــح مــن الجــدول رقــم )27( الســابق وجــود فــرق 
املحســوبة  )ت(  قيمــة  كانــت  حيــث  إحصائيــة،  داللــة  ذو 
الداللــة  وبمســتوي   )136( حريــة  بدرجــات   )2.23(
الفرضيــة  دعــم  إلــى  يقــود  وهــذا   )0.05  =  a( اإلحصائيــة 
 ذو داللــة إحصائيــة أي أن 

ً
الثالثــة، بمعنــى أن هنــاك فرقــا

هنــاك حاجــة لطلبــة بكالوريــوس املحاســبة ملســاق يتعــرض 
.)ABCِ( لنظــام 

الفرضية الرابعة: هل تعقد لطلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية ورشات تدريبية وتطبيقية لنظام التكاليف على 
أساس األنشطة )CBA(؟

ولبيــان مــا إذا كان هنــاك فـــرق ذو داللــة إحصائيــة 
الجامعــات  فــي  البكالوريــوس  لطلبــة  تعقــد  هــل  ملعرفــة 
األردنيــة ورشــات تدريبيــة وتطبيقيــة لنظــام التكاليــف علــى 
أســاس األنشــطة )ABC(، تــم اســتخدام قيــم )ت( الختبــار 
داللــة الفــرق بيـــن املتوســطات والجــدول )28( التالــي نتائــج 

هــذا التحليــل:

ويتضــح مــن الجــدول رقــم )28( الســابق وجــود فــرق ذو داللــة إحصائيــة، حيــث كانــت قيمــة )ت( املحســوبة )2.35( 
بدرجــات حريــة )136( وبمســتوي الداللــة اإلحصائيــة )a = 0.05( وهــذا يقــود إلــى دعــم الفرضيــة الرابعــة، بمعنــى أن هنــاك 
 ذو داللــة إحصائيــة أي أن هنــاك حاجــة لطلبــة بكالوريــوس املحاســبة لعقــد ورشــات تدريبيــة وتطبيقيــة لنظــام تكاليــف 

ً
فرقــا

.)ABCِ( األنشــطة 

ومــن خــالل النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا للفرضيــات األربعــة فقــد تــم إجــراء تحليــل لهــا مــن خــالل املقارنــة فيمــا بيـــن 
ــل إلــى  الجامعــات الحكوميــة والخاصــة، بحيــث تتــم املقارنــة فيمــا بيـــن الجامعــات لــكل فرضيــة مــن الفرضيــات وقــد تــم التوصُّ

النتائــج التاليــة:

الفرضيــة األولـــى: نجــد أن الجامعــات الخاصــة هــي األكثـــر تفسيـــًرا للفرضيــة كــون أن إجابــات الطلبــة فيهــا كانــت - 
أكثـــر ســلبية.

الفرضيــة الثانيــة: نجــد أن الجامعــات الحكوميــة هــي األكثـــر تفسيـــًرا وذلــك ألن إجابــات الطلبــة فيهــا كانــت أكثـــر - 
إيجابيــة.

الفرضيــة الثالـــثة: نجــد أن الجامعــات الخاصــة هــي األكثـــر تفسيـــًرا للفرضيــة كــون أن إجابــات الطلبــة فيهــا كانــت - 
أكثـــر ســلبية.

الفرضيــة الرابعــة: نجــد أن الجامعــات الحكوميــة والخاصــة علــى حــد ســواء كــون إجابــات الطلبــة كانــت ســلبية لــكال - 
الجامعات.

 ملوضــوع نظــام محاســبة التكاليــف علــى 
ً
فــي األردن هــي األكثـــر تطرقــا وبالتالــي فــإن الجامعــات الحكوميــة بشــكل عــام 

 مــع الجامعــات الخاصــة، ومعــّدل معرفــة طلبــة الجامعــات الحكوميــة أعلــى مــن الجامعــات 
ً
أســاس األنشــطة )ABC( مقارنــة

الخاصــة بنظــام )ABC( كأحــد أنظمــة محاســبة التكاليــف.

النتائج والتوصيات:

تم التوصل من خالل هذه الدراسة إلى عدد من النتائج هي:

أن معّدل معرفة طلبة البكالوريوس بنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة )ABC( منخفض بشكل عام.- 

 مــا يتعرضــون ملوضــوع نظــام - 
ً
أن مدر�ســي املــواد املحاســبية لطلبــة بكالوريــوس املحاســبة فــي الجامعــات األردنيــة قليــال

الجدول )27)
One-Sample Test
Test Value = 0.05

TDF
 Sig.

(2-tailed)
 Mean

Difference
 95% Confidence Interval

of the Difference
    LowerUpper

23.783136.0002.235712.04912.4223
18.421136.0001.358161.21181.5045

الجدول )28)
One-Sample Test
Test Value = 0.05

TDF
 Sig.

(2-tailed)
 Mean

Difference
 95% Confidence Interval

of the Difference
    LowerUpper

23.783136.0002.357112.04912.4223
18.421136.0001.358161.21181.5045
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.
ً
محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( والبعــض منهــم ال يتعــرض إطالقــا

أن الطــالب ينظــرون إلــى الخطــة املطروحــة ملادتــي محاســبة التكاليــف واملحاســبة اإلداريــة علــى أنهــا يعتـــريها النقــص - 
وبحاجــة إلــى تعديــل لكــي تتضمــن نظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( أو العمــل علــى طــرح مســاق 

يتنــاول هــذا النظــام.

أن الجامعات الحكومية هي نسبًيا ذات معّدل مرتفع أكثـر من الجامعات الخاصة في مدى معرفة طلبتها بموضوع - 
.)ABC( نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

بناًء على ما تقدم يو�سي الباحثون بعدد من التوصيات أهمها:

العمــل علــى مراجعــة الخطــط املطروحــة ملادتــي محاســبة التكاليــف واملحاســبة اإلداريــة بحيــث تتنــاول موضــوع نظــام - 
.
ً
محاســبة التكاليف على أســاس األنشــطة )ABC( بشــكل أكثـــر تفصيال

جعــل موضــوع نظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( أحــد املوضوعــات الرئيســة مــن خــالل تدريــس - 
املســاقات املحاســبية لطلبــة بكالوريــوس املحاســبة فــي الجامعــات األردنيــة.

فــي حــال كانــت املــواد أو املســاقات التــي تتنــاول نظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( اختياريــة - 
العمــل علــى جعلهــا إجباريــة لألهميــة التــي تتعلــق بنظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( مقارنــة مــن 

األنظمــة التقليديــة.

 الطلبــة لكتابــة أبحــاث تتنــاول موضــوع نظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( حتــى يتســنى - 
ّ

حــث
ــالع عليــه.

ّ
لهــم - أي الطلبــة - التعّمــق فــي هــذا النظــام واالط

بيــان أهميــة نظــام محاســبة التكاليــف علــى أســاس األنشــطة )ABC( لطلبــة بكالوريــوس املحاســبة مقارنــة بالنظــام - 
أو األنظمــة التقليديــة.

حدود الدراسة:
حــدود زمانيــة: تتنــاول الخطــط الدراســية للســنوات الدراســية 2016 / 2019، بينمــا كحــدود زمانيــة كتطبيــق عملــي - 

للســنة الدراســية 2019/2018.

حدود مكانية: الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة في األردن.- 
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ABSTRACT 

This study aimed to clarify level of Jordanian universities student’s knowledge in Activity Based Cost-
ing )ABC(. Also, to find out if accounting bachelor students at Jordanian universities are dealing with the 
subject of ABC as a cost accounting system through their learning of cost accounting or related subjects.

After study problem determined, an appropriate hypothesis was developed to achieve study objec-
tives, a questionnaire was developed as a tool for collecting data and information related to the study.

It was distributed to public universities such as Jordan, Al-Bayt, Hashemite, Yarmouk and Al-Balqa 
universities. As for private universities, they were represented by Al-Ahliyya Amman University, Applied 
Sciences, Petra, Philadelphia, and Zarqa-Al-Ahliyya as a field study sample.

After using study tool and data collection, it was processed by using SPSS statistical program according 
to the purposes of the study based on the methods of measuring variables so that the statistical methods 
that fit the study hypotheses and variables were employed.

The study found several conclusions, the most important of which is that the rate of undergraduate 
students’ knowledge of )ABC( system is generally low and accounting lecturers for undergraduate students 
in Jordanian universities are rarely deeply explaining the subject )ABC( system.

The study recommended reviewing the proposed plans for cost accounting and managerial account-
ing so that the subject of the ABC system is discussed in more detail while it is implementation is spreading 
through practical field.

Keywords: Costing Systems Knowledge, Bachelor of Accounting Students, Jordanian Universities, 
Activity Based Costing -ABC.


