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أأ:امللخص

سطة الحجم في منطقة تبوك، ولتحقيق يع الصغيرة ومتو تخدمة في املشار املس اإلداريةاملحاسبية  ساليبالتعرف لل  إلىتهدف هذه الدراسة 

من مختلف  شركات  110وزع على عينة مكونة من لهذه الغاية استبيان صمم هذه الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، حيث  أهداف

 ائج.ت واستخراج النتلتحليل البيانا االحصائية ساليباأل القطاعات االقتصادية في املنطقة وتم استخدام مجموعة من 

  اإلداريةاملحاسبية  ساليباستخدام الوحدات االقتصادية الصغيرة واملتوسطة في منطقة تبوك لل  فيت واضح و اتفوجود  إلىوتوصلت الدراسة 

 الدراسة استخدام أظهرتففي الوقت الذي ، الحديثة ساليباأل التقليدية و 
 
 واسع ا

 
ولم تظهر اية فروق ذات  ، ةالتقليدي اإلداريةاملحاسبية  ساليبلل  ا

فقد  القطاع الذي تنتمي اليه،  أوبالشركات  اإلداريةالشكل التنظيمي للمحاسبة  إلى أوحجم الشركات  إلىداللة احصائية في هذا االستخدام يمكن رده 

 الحديثة  اإلداريةاملحاسبة  ساليبأل ستخدام مستوى اال  أن أظهرت
 
اختالف في  وجود عدم و واملتوسطة  شركات الصغيرة في كل من ال كان متدنيا

  . والقطاع الذي تنتمي اليه هذه الشركات اإلداريةوالشكل التنظيمي للمحاسبة الحجم عوامل  إلىيمكن رده  ساليباأل لهذه  االستخدام

   .غيرة توسطة والصاملشاريع امل ؛الحديثة اإلداريةاملحاسبية  ساليباأل  ؛التقليدية اإلداريةاملحاسبة  أساليب :فتاحيةالكلماتأامل

أ:املقدمةأ

الالزمة  صصة والدقيقة والسريعةاملتخنوعية معينة من املعلومات  إلى دارة اإل حاجة كفرع من فروع املحاسبة لتلبية  اإلداريةاملحاسبة جاءت 

كافي،  ؛ Emily et al, 2007) دارة اإل جهها التي يمكن أن توا  اإلداريةالقرارات وكذلك للمساهمة بدور أكبر في حل املشكالت  واتخاذألغراض التخطيط 

  اإلداريةاملحاسبة  ساليبالتطبيق الدقيق أل ويوفر ، (2012
 
مرت و ، ي االتجاه الصحيح وتعزيز الربحيةتوجيه منظماتهم فاملنظمات ل لقادة  فرصا

 أهدافالدور الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق  أو فهدا األ  أوالعلمية  ساليباأل  أوم و فهاملتطورات سواء من حيث العديد من الب اإلداريةاملحاسبة 

 ولعبت التطورات التكـ والجهات ذات العالقة سواء كانت هذه الجهات داخلية أم خارجية املنظمة
 
   نولوجية والتوظيف االيجابي لها دورا

 
في تطوير   كبيرا

 أساليبتطوير على  هابدو  تانعكس الحديثة التية التصنيع بيئفي للتغيرات الجذرية استجابة  الحديثة اإلداريةاملحاسبة  أساليب تواستخداما

   (  Fahim,2013; Leite,2015 ; Emily et al, 2007ة )الجديد ةلتقنيا خصائص اللتتالءم مع  اإلداريةاملحاسبة 

أأ:هميةأالدراسةأ

  التقليدية والحديثة يمكن من  اإلداريةسبة املحا أساليبمكانية توفيرها لتصور وصفي تحليلي لواقع استخدام إ  أهمية البحث من حيث تنبع

ذي يمكن ان تضطلع به ومدى متابعة هذه املشاريع يمانها بالدور الإ ، ووعيها و اإلداريةالوقوف على مدى اهتمام املشاريع املتوسطة والصغيرة باملحاسبة 

 .اإلداريةاملحاسبية  ساليباأل للتطورات في 

 :توضيح اآلتي إلىوعليه فإن البحث يهدف 

 أساليبها في تطور مفاهيم و أثر و  األعمالتوضيح أهم التطورات والتغيرات التي حدثت في بيئة و والدور الذي تلعبه  اإلداريةاملحاسبة التعريف ب .1

 . اإلداريةودور املحاسبة 

   تبوك. الذي تستخدمه املشروعات الصغيرة واملتوسطة في منطقة اإلداريةاملحاسبية  ساليباأل استخدام ستوى ما هو م  .2
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بين الشركات في القطاعات  اإلداريةوالتقنيات املحاسبية  ساليباأل ت في استخدام و اتقف وراء التف أسبابكان هناك  إذا ما  إلىالتعرف   .3

 القتصادية املختلفة. ا 

أمشكلةأالدراسة:

الشركة  إدارة مر اختياري تقدره أهو  األعمالمات التي تحتاج اليها منظ ساليباأل واختيار  اإلداريةكون استخدام املحاسبة تأتي مشكلة البحث من 

املحاسبة   ساليب يع الصغيرة واملتوسطة أل ر دام املشامدى استخ إلىتتلخص مشكلة الدراسة في التعرف ، و دارة وفق مجموعة من املعايير التي تقدرها اإل 

متغيرات الشركة )الحجم، النوع، الشكل  إلىباالستخدام يرد ا فروق كان هن إذا التقليدية والحديثة، والعوامل املؤثرة في االستخدام وفيما  اإلدارية

 ية:( من خالل االجابة عن االسئلة التال ي الشركاتف اإلداريةالتنظيمي للمحاسبة 

 ؟التقليدية اإلداريةاملحاسبة  ساليبيع الصغيرة واملتوسطة أل ر مدى استخدام املشاما  •

 ؟الحديثة اإلداريةاملحاسبة  ساليبة أل يع الصغيرة واملتوسطر مدى استخدام املشاما  •

)الحجم، النوع، الشكل التنظيمي تغيرات م إلىيرد التقليدية  اإلداريةاملحاسبة  ساليبيع الصغيرة واملتوسطة أل ر املشا درجة استخدام أثرهل تت •

 (؟اإلداريةللمحاسبة 

)الحجم، النوع، الشكل التنظيمي متغيرات  إلىيرد  الحديثة اريةداإل املحاسبة  ساليبيع الصغيرة واملتوسطة أل ر املشا درجة استخدام أثرهل تت •

 (؟اإلداريةللمحاسبة 

أ:الدراسةاتأفرضي

 :ات التالية صياغة الفرضيالبحث تم  أهدافولتحقيق 

 .التقليدية اإلداريةاملحاسبة  أساليبفي منطقة تبوك  األعمالال تستخدم منظمات  لى:وأالفرضيةأالأ

 إلىالتقليدية تعزى  اإلداريةاملحاسبة  أساليبفي منطقة تبوك في استخدام  األعمالحصائية بين منظمات إ د فروق ذات داللة توجال  الفرضيةأالثانية:أ

 طبيعة الشركات. أوالحجم  أو اإلداريةاملحاسبة  دارة إل الشكل التنظيمي 

  :وتم اختبار هذه الفرضية من خالل ثالث فرضيات فرعية

أ) أالفرعية االختالف في الشكل  إلىالتقليدية يعزى  اإلداريةاملحاسبة  ساليبعدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات أل  (:أ1-2الفرضية

 بالشركات )قسم ، موظف متخصص، الخبرة(. اإلداريةاملحاسبة  دارة التنظيمي إل 

التقليدية  اإلداريةاملحاسبة  أساليبفي استخدام  قة تبوك في منط األعمالحصائية بين منظمات إ (: ال توجد فروق ذات داللة 2-2الفرضيةأالفرعيةأ)

 حجم الشركة. إلىتعزى 

االختالف في القطاع الذي  إلىالتقليدية يعزى  اإلداريةاملحاسبة  ساليبالشركات أل عدم وجود اختالفات في درجة استخدام  (:3-2الفرضيةأالفرعيةأ)

 تنتمي اليه الشركات.

 الحديثة. اإلداريةاملحاسبة  أساليبفي منطقة تبوك  األعمالمنظمات : ال تستخدم الفرضيةأالثالثة

 إلىالحديثة تعزى  اإلداريةاملحاسبة  أساليبي منطقة تبوك في استخدام ف األعمالحصائية بين منظمات إ ال توجد فروق ذات داللة  الفرضيةأالرابعة:أ

 .الشركاتطبيعة  أوالحجم  أو اإلداريةاملحاسبة  دارة الشكل التنظيمي إل 

  :وتم اختبار هذه الفرضية من خالل ثالث فرضيات فرعية

أ) أالفرعية االختالف في الشكل  إلىالتقليدية يعزى  اإلداريةاملحاسبة  ساليبعدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات أل  (:أ1-4الفرضية

 .بالشركات )قسم، موظف متخصص، الخبرة( اإلداريةاملحاسبة  دارة التنظيمي إل 

  االختالف في حجم الشركات إلىالحديثة يعزى  اإلداريةاملحاسبة  ساليبعدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات أل  (:2-4الفرضيةأالفرعيةأ)

 الصغيرة واملتوسطة.

ف في القطاع الذي تنتمي اليه ختال اال  إلىيعزى  اإلداريةاملحاسبة  ساليبعدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات أل  (:3-4الفرضيةأالفرعيةأ)

 الشركات.

 :منهجأالدراسة

هي عليه في الظاهرة كما  أوج الوصفي على دراسة الواقع تستخدم الدراسة املنهج الوصفي التحليلي العتماده على وصف الحالة، حيث يعتمد املنه

ا ويعبر عنها تعبالواقع  ا دقيق  ا يويهتم بوصفها وصف  ا كيفي   ساليبي وحجم الشركة وطبيعة العمل على االستخدام لل لشكل التنظيما  أثروتحليل ر 
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وضوع، كما تم تصميم استبيان خاص ووزع على عينة ممثلة ملختلف امللت أو هذه الدراسة تم رصد وتحليل أهم الدراسات التي تن ولغرض، املحاسبية

 شركات مجتمع الدراسة.

أ:طرقأجمعأالبيانات

 لية والثانوية لجمع البيانات املطلوبة ألغراض استكمال الدراسةو ات األ استخدم الباحث مصادر البيان

 لكترونية ومحركات البحث.إلالكتب والدوريات واملواقع ا •

ل على بيانات عن الشركة مثل طبيعة النشاط، نوع الشركة،  و يان لجمع البيانات ويتكون من ثالث اقسام، يشتمل القسم األ تم تصميم االستب •

الجهة املسؤولة عن املحاسبة  اإلداريةلين. القسم الثاني يشتمل على معلومات عامه عن الهيكل التنظيمي للمحاسبة ة، عدد العاميرادات الشركإ 

املين فيها من حيث التخصص واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة ومجال الخبرة، في حين يشتمل القسم الثالث على معلومات وعدد الع اإلدارية

 . اإلداريةاملحاسبة  أساليبام تتعلق بمدى استخد

 :حصائي لتحليل البيانات واختبار الفرضيات حيث استخدمت االختبارات التاليةتم استخدام برامج التحليل اال 

 طات الحسابيةاملتوس •

 االنحراف املعياري تم استخدامه   •

 )  T  (one sample T-Testاختبار   •

 one way ANOVAاختبار تحليل التباين االحادي   •

أدراساتأالسابقة:لا

شكل عام وفي ب اإلداريةاملحاسبة  ساليباأل لت استخدام و ابمراجعة الدوريات العلمية والدراسات ذات العالقة وجد العديد من الدراسات التي تن

في ماليزيا    ن هذه الدراساتبصورة عامه وم ساليباأل ل و االتقليدية ومنها ما تن ساليباأل الشركات الصغيرة واملتوسطة بشكل خاص منها ما اقتصر على 

(Ilias et al. 2010; Tuanmat & Smith 2011) في سنغافورا الهند ماليزيا والصين  ومقارنه(Sulaiman et al. 2004)  نوب افريقيا ج(Waweru et al. 

 (.2003وفي اململكة العربية السعودية )امللحم  (Sleihat et al.2012)وفي االردن  (2004

لحالة عدم التأكد واملؤهل العلمي للمدراء   دارة متغيرات الحجم ونوع الشركة ومدى ادراك اإل  أثرمعرفة  إلىهدفت  والتي :(1997)دراسةأالفضلأ •

وجود تأثير ملتغيرات نوع امللكية، والتأهيل العلمي إلدارات  إلىالتقليدية، وبينت الدراسة  اإلداريةاملحاسبة  ساليباأل ن على تطبيق مجموعة م

في حين لم تظهر الدراسة وجود تأثير ملتغيري حجم   اإلداريةاملحاسبة  أساليبت ومدى االدراك لحالة عدم التأكد البيئي على درجة تطبيق الشركا

 وع املنتج . املشروع ون

أ2003)امللحمأأدراسة • أوعنوانها  إلى الدراسة هدفتأ"يةالسعود العربية اململكة في الصناعيةأأاملنشآت في اإلدارية املحاسبة أساليبأ تطبيق"(

ة لهذه الشركات الصناعية السعودية من خالل استقصاء االدارات املالي املنشآت في اإلدارية املحاسبة أساليب من مجموعة استخدام إلىالتعرف 

 املنشآت في اريةاإلداملحاسبة  أساليب استخدام في ضعف وجود إلىالدراسة  أظهرتو  وحديثة، تقليدية ساليبأ  إلى ساليباأل تصنيف  وتم 

 أظهرتو  ثة،الحدي ساليباأل  من اكبر التقليدية بصورة  اإلدارية املحاسبة أساليب تستخدم وبينت الدراسة ان هذه الشركات  باململكة، الصناعية

 املبيعات بحجم  اسةالدر والذي تم قياسه في هذه  املنشأة  حجم  متغير إلىتعزى  اإلدارية املحاسبة أساليب استخدام في معنوية فروق وجود الدراسة

 ."شتركةم أو كاملة سعودية نوعية ملكية الشركات " يعزى ملتغير اإلداريةاملحاسبة  أساليبالسنوية ووجود فروق معنوية في استخدام 

أ • أدراسة حرافات، االنليل املحاسبية التقليدية كالتكاليف املعيارية، تح ساليباأل لت تطبيق مجموعه من و اوالتي تنأ(Sulaiman et al. 2004)في

ة على االنشطة، املحاسبة الحديثة كاإلنتاج في الوقت املحدد، التكاليف املبني أساليبالربح والتكلفة ومجموعه من املوازنات التقديرية، وتحليل 

راسة ان استخدام الد بينتالجودة الشاملة، اعادة هندسة العمليات والتكاليف املستهدفة في اربعة بلدان هي سنغافورا الهند ماليزيا والصين، 

أواسعا لها.نتائج الدراسة استخداما  أظهرتالتقليدية التي  ساليباأل الحديثة كان بالحد االدنى مقارنة ب اإلداريةاملحاسبة  أساليب

 ساليبأل  سطينيةالتي اجريت في قطاع غزه على الشركات الصناعية املساهمة مدى استخدام الشركات الفل بدراسته التيأ(2007)أزعربألأوأاتن •

 من قبل الشركات الصناعية في قطاع غزه. اإلداريةاملحاسبة  أساليبضعف استخدام  إلى، وخلصت الدراسة اإلداريةاملحاسبة 

أ • أEmily et al, 2007)دراسة  ساليبالدراسة استخدام أل  أظهرتفي منطقة الكاريبي و  اواستخداماته اإلداريةاملحاسبة  أساليبلت و اوالتي تن(

 قسام مختصة بها.أ  أودارات إ لعدم وجود  اإلداريةالحديثة، واهتمام ضعيف باملحاسبة  ساليباأل كبر من أ التقليدية بصورة  داريةإل ا اسبة املح
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أSubasingheأet al. 2007)أأدراسةبينتأ •  إ يرتبط  اإلداريةلتطبيقات املحاسبة  دارة ان تبني اإل (
 
مية العليا بأه دارة مدى وعي وايمان اإل مع  يجابيا

  اإلداريةة حاسبامل
 
الحديثة  اإلداريةاملحاسبة  ساليبالعليا أل  دارة اهمية تبني اإل  إلىشارت أمع املحاسبة كما  اإلداريةمع ارتباط املحاسبة  وسلبيا

أالرقابة.في صنع القرارات وتفعيل  اإلداريةمثل ملخرجات املحاسبة أ استخدام  إلىللوصول 

أقاموا • أIlias et al. 2010)أبدورهم غلب هذه أ، وبينت الدراسة ان اإلداريةاملحاسبة  أساليبمدى استخدام  الوقوف على إلىهدفت سة بدرا (

لزيادة فعالية استخدام  اإلداريةضعف الجانب املعرفي واملهاري ملن يتولى تطبيق املحاسبة  إلىلك التقليدية ويعود ذ ساليباأل الشركات تستخدم 

 ارات والرقابة.قر التخاذ في ا  اإلداريةتطبيقات املحاسبة 

 ساليباأل و  اإلداريةاملحاسبة  أساليبلتعرف ملدى استخدام ا  باألردنجريت على الشركات الصناعية أ بدراستهم التي  ا لو و اح(أ2011جودةأواخرونأ) •

 اال
 
غلب الشركات  أ ان  إلىهم دراستس املال الشركات وعمرها وطبيعتها وخلصت أ بمتغيرات حجم ر عالقة الستخدام كان ل إذا فيما و  كثر شيوعا

  ساليباأل التقليدية واكثر تلك  اإلداريةاملحاسبة  أساليبالصناعية في االردن تستخدم 
 
  أنظمةنات التخطيطية، )املواز  هميتهاأ كان حسب  استخداما

كلفة واالنتاج(، كما م والتة الحجامر واملراحل االنتاجية، الحجم االمثل للمخزون، تحليل التعادل، تحليل وعالقو األ  أنظمةالتكاليف الفعلية، 

مر الشركة وحجمها ولم يكن  ع إلىيعزى  اإلداريةاملحاسبية  ساليباأل الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين الشركات في استخدام  أظهرت

أهناك اية فروق تعزى ملتغير طبيعة الصناعة.

• (Fahim, 2013أ) التغير في بيئة  أثربحث  إلىاملصري ة من الشركات الصناعية في السوق الواحدلحالة هدفت دراسته والتي انتهج فيها منهج دراسة ا

نتيجة الدراسة استخدام الشركة التي  أظهرتعلى امليزة التنافسية،  اإلداريةبية تطبيقات املحاس أثر، و اإلداريةالتصنيع على تطبيقات املحاسبة 

التقليدية والحديثة بصورة واسعة والذي ساهم  اإلداريةاملحاسبة  أساليبة من ملجموعفي مختلف صناعاتها  يتوظيف التقدم التقن إلىسعت 

 التكنولوجية. بصوره كبيرة في تحقيق ميزات تنافسية للشركة في قطاع الصناعة

 اإلداريةحاسبة ات املشركة من الشركات املتوسطة والصغيرة في كندا الستخدامات تقني 11امليدانية ال في دراسته أ(أHoward,2013)أفيأدراسةألأ •

ا تشمل اإلداريةالنتائج أن تقنيات املحاسبة  أظهرتاملعاصرة و  اليف، وتقارير  التك أنظمة، و يةيزانيات التشغيلامل أساليب األكثر استخدام 

بينما نجد ان  ة. مالي يس غيرن مقاياألداء التي تتضم تقييم  أنظمة)الفعلي مقابل امليزانية(، وتحليل القوائم املالية، و  االنحرافاتالقطاعات، وتحليل 

ا والت ساليباأل  النشاط، واملوازنة املرنة، وتحليل  إلىمثل تكلفة الجودة والتكلفة املستندة  الحديثةالتكلفة  أساليبتمثلت في قنيات األقل استخدام 

أ.التدفقات النقدية املخصومة

كثر أ سع و أو  التقليدية اإلدارية املحاسبة ممارسات أن أظهرتو  في البرتغال ةداريإل ا لت استخدام ممارسات املحاسبة و االتي تن(أLeite,2015)دراسةأ •

 
 
 املحاسبة ممارسات استخدام على اإلداريةيجابي لتوظيف التكنولوجيا في املحاسبة إل ا  ثراأل إلىكما بينت الدراسة . الحديثة املمارسات من انتشارا

أ.اإلدارية

أ:اإلداريةاملحاسبةأ

تساعد في حل  متخصصة بيانات ومعلومات  االقتصادية منحاجة الوحدات لتلبية  كفرع من فروع املعرفة املحاسبية يةار داإل ملحاسبة ظهرت ا 

من املعلومات  ومتخصصة نوعية معينة  إلى دارة اإل حاجة ولتوفير ، طويلة زمنيةلفترات بالقرارات املستقبلية والتخطيط لها املشكالت الكبيرة التي تتعلق 

املحاسبة  مزيج بين مخرجات أنها على  اإلداريةمحاسبة يمكن النظر لل، و ( 2012)كافي، القرارات واتخاذألغراض التخطيط والرقابة  زمةالال  ةاملحاسبي

  .اإلداريةوالوحدات ة ياملحاسب وادوار الوحدات وظائفقائم على التكامل وليس التنافس بين  دارة واإل 

دوات وتبعا لهذه التغيرات، ت للعديد من التطورات في الوظائف واالستخدامات واأل اسبية خضعاملحروع شأنها شأن بقية ف اإلداريةواملحاسبة 

ت أصبح، اإلدارية وفر االحتياجاتتعديل بيانات املحاسبة املالية لت  أوعلى أنها تطوير  إليهاكان ينظر  ، فبعد اناإلداريةتغير وتطور مفهوم املحاسبة 

، وبالتالي قراراتها على هذه البيانات اتخاذالداخلية التي تعتمد في  تاملنظمة لإلدارا بتقديم بيانات مفيدة عن نشاط ختص نها النظام الذي يأتعرف ب

 .  اإلداريةنظم املعلومات املحاســبية ونظم املعلومات قائم على امل للمعلومات شينظر لها كنظام   أصبح

فبعد ان كانت تقتصر  ، املستخدمةالعلمية والتقنيات  ساليباأل والوظائف، وتغيير في  هدافي األ تغير ف اإلداريةورافق التغير في مفهوم املحاسبة 

من خالل توفير معلومات عن االداء الداخلي للمنظمة بما يساعدها في أدائها لوظائفها املختلفة،   دارة التي تفي باحتياجات اإل  ساليباأل في نشأتها على 

)كافي،  التي تحقق وظائف تحديد تكاليف الوحدات والرقابة عليها ساليباأل اسبية، والتي شملت مجموعة املحمات تحقيقا ألهمية املحاسبة واملعلو 

 أسلوبتحليل التعادل ) أسلوبمحاسبة املسؤولية،  أسلوب، والفعليةالتكاليف املعيارية  أسلوب، طية واملرنةالتخطي املوازنات أسلوبومنها  (2012

تركز  اإلداريةاملحاسبة  أساليبتطور  أثرت على أصبح؛ تحليل املدخالت واملخرجات أسلوبأسعار التحويل،  أسلوب، ربح(ـ الم عالقات التكلفةـ الحج

أكثر علمية ودقة في تحميل  أساليب أوعلى أسس  االعتمادلتكاليف وذلك من خالل ا  التي تزيد من دقة احتساب ساليباأل األدوات و ب االهتمام على



أعقلةأارشيدأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاملستخدمةأفيأاملشاريعأالصغيرةأواملتوسطةأأداريةاإلأةأياملحاسبأساليبأالأأ

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 405-421 
 409 

 

في الوحدات  باستخدامه  االهتمامبدأ الذي ، و (ABC)التكاليف على أساس األنشــطة  أسلوب باستخدامكما هو الحال املباشرة غير عية التكاليف الصنا

 . (William, 1995) ه ما لبث أن أستخدم في الوحدات الخدمية ومن ثم املالية خاصة في مجال املصارفالصناعية إال أن

لوجية وتطبيقاتها برزت التجارة االلكترونية بأبعادها وتأثيراتها املتعددة وما رافقها لوسائط واالدوات التكنو في ا رعة ونتيجة للتطورات التقنية املتسا

لكترونية والحوسبة السحابية والتي بتطبيقاتها عمقت من حدة  باملواقع اإلالتعامل  اتإمكانيالتوسع بو  اإللكترونية ات تقنيات الحاسبتوظيف ل من

 Emily)للمعلومات املتخصصة والدقيقة والسريعة  دارة وزادت درجة عدم التأكد التي رافقت التغيرات السريعة، وزادت حاجة اإل  ركات الش املنافسة بين

et al, 2007) التصنيع الحديثة ما عرف ببيئة أو ة الجديد ةلتقنيا خصائص اللتتالءم مع  اإلداريةاملحاسبة  أساليبتطوير على ، والذي انعكس بدورة 

لى على مجموعة من املداخل و ركزت في مرحلتها األ فنية وأدوات متطورة  أساليب، لتكشف عن بكيفية الحصول على البيانات وتشغيلها ارتبطت تيالو 

االنتاج  رة إداو  اإلداريةرابطة على النشاط والتميز التشغيلي والنواحي الخارجية لتدعيم املوقف االستراتيجي من خالل الربط بين مفاهيم املحاسبة املت

   .لكافة األنشطة JIT، وتقنية ضبط الوقت ABCاملحاسبة عن التكاليف على أساس األنشطة  أساليبمثل العمليات،  إدارة و 

عن املصادر التقليدية للبيانات وتحررت من التسليم  اإلداريةخروجا باملحاسبة  اإلداريةاملحاسبة  أساليبالثانية شكل التطور في وفي مرحلتها 

 ت الداخلية والتاريخية واتجهت نحو التركيز علومااملعب
 
تمثل  ما يتعلق باملنافسين والعمالء والبيئة الخارجية، و  لى النواحي الخارجية املستقبلية خصوصا

سلسلة القيمة يل تحلاالستراتيجية )التكاليف املستهدفة، محاسبة دورة حياة املنتج،  اإلداريةالتي يطلق عليها املحاسبة  ساليب األ ذلك في مجموعة 

التحسين   أساليبو  QCودوائر الجودة    ZDوالعيوب الصفرية ،TQC، وضبط الجودة الشاملة TQMالجودة الشاملة  إدارة و  تكلفة الجودة،  أساليبو 

ونظم    FMAية التشغيل ذاتية ، ونظم التصنيع اآللFMSالفنية التي تساير نظم التصنيع الحديثة مثل نظم التصنيع املرنة  ساليباأل ، وبعض CIاملستمر 

البحث عن  اإلداريةيها املحاسبة ف لتأو ، والتي ح(2001)باسيلي، ، وغيرها من النظم CIMالتصنيع املتكاملة املراقبة إلكترونيا في جميع مراحل التشغيل 

 التقليدية والحديثة. اإلداريةبية حاسامل ساليباأل ، ونورد تاليا سردا وتعريفا ملجموعة التميز التشغيلي من اجل تقديم قيمة افضل للعمالء

أأوأ
ا
أالتقليديةأاإلداريةاملحاسبةأأيبأأسال:أل

وتحليلها وتحميلها ملراكز التكلفة، واعــادة توزيعهــا علــى املنتجــات، وبالتــالي تحديــد  الفعلية النفقاتتسجيل الذي يقوم على  سلوباأل هو أالتكاليفأالفعلية:أأسلوب

ــاء الفتــرة املاليـــة، وبالتــالي ال يمكـــن تفــادي الهـــدر  ســاليباأل تبــر مـــن يع، التكــاليف بصـــورة فعليــة ودقيقـــه ســـهلة التطبيــق والدقيقـــة ويؤخــذ عليـــه تــوفير املعلومـــة عنــد انتهـ

 ( وال يصلح للرقابة وتقييم االداء وال يصلح للتسعير.2001م الكفاءة )ابراهيم واخرون، والضياع وعد

في عملية التخطيط والرقابة، وتعمل على مساعدة  دارة اإل دوات الهامة التي تستخدمها اال دة من يارية واحعاملنظم التكاليف أأالتكاليفأاملعيارية:أأسلوب

، وذلك باستخدام مجموعة من أحكام الرقابة على مجموعة العوامل التي تؤثر في عناصر التكاليف خاللك من في تحقيق كفاءة العمليات وذل دارة اإل 

  ساليباأل 
 
التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وقياس   أهدافالبيانات التاريخية والبيانات التقديرية وظروف املنظمة لتحقيق  ىلإ  العلمية استنادا

 الكفاءة وفعالية االداء.

هما ويحللها  نيي التكاليف الفعلية والتكاليف املعيارية ويقوم على احتساب االختالفات بأسلوبالذي يعتمد على  سلوبهو األ  تحليلأالنحرافات:أأسلوب

 
 
 (.2004انحرافات كفاءة وانحرافات اسعار )الرجبي،  إلىسس ملجموعة من املعايير واأل  وفقا

وبالتالي هي  وبرامج العمل خالل الفترة املقبلة؛  دارة اإل  أهدافالتعبير املالي والكمي لخطة و  الذي يقوم على  سلوباأل  هي أاملوازناتأالتخطيطية:أأأسلوب

 صورة مجموعة من املوازنات الفرعية لكل فرع من تلك األنشطة  يعلى جميع أنواع األنشطة املختلفة داخل املنشأة ف يوتخطيط رقابي أسلوب

أاملرنة:أأسلوب مجموعة متعددة من مستويات النشاط وتأخذ بعين االعتبار سلوك  كسموازنة شاملة تععداد إ القائم على  سلوبهو األ أاملوازنة

أ(2000مدى معين من النشاط )هيتجر وماتولش،  االيرادات والتكاليف خالل

 إلىفة وحجم النشاط والربح للوصول هو تحليل للعالقة بين التكاليف وحجم النشاط وهي طريقة فحص منظمة للعالقة بين الكل تحليلأالتعادل:

أمستوى النشاط الذي تكون فيه االيرادات تعادل التكاليف.

 من االنتاج وتحسب بتحميل وحدات االنتاج بكافة تكاليف االنتاج.تكلفة الوحدة من طرق تحديد  طريقةأالتكلفةأالكلية:

تحسب بتحميل وحدات االنتاج بالتكاليف املتغيرة من تكاليف االنتاج واعتبار من طرق تحديد تكلفة الوحدة من االنتاج و  طريقةأالتكلفةأاملتغيرة:

 (.2004التكاليف الثابتة تكاليف فترة )الرجبي، 

، م بحدود الصالحيات املفوضة لكل منه م والوحدات لوجباته فرادداء وتقيمه في ضوء تنفيذ األ رقابة األ لهو نظام محاسبي يهدف أسؤولية:ةأاملمحاسب

 مراعاة النظام املحاسبي تحقيق رقابة فعاله على األ  إلىداري يهدف إ  أسلوبوهو 
 
للمستويات  داء من خالل الربط بين التقارير املحاسبية واملسؤولين وفقا

 .(2012)كافي، في الهيكل التنظيمي  اإلدارية

 (2004املنظمة الواحدة )الرجبي، اخر ضمن  إلىقسم اداري  أوسعار السلع والخدمات التي تحول من وحده أ هي  سعارأالتحويل:أ

أاملخصومة:أأسلوب أالنقدية لقيمة الزمنية للنقود بالحسبان، وذلك   لوات تقييم املشروعات وتقوم على اخذ االعتبار أدهي واحد من أالتدفقات

 (  2002الوقت )الفضل ونور، غلب االحوال تتضاءل بمرور أ لى التدفقات النقدية على اعتبار ان القيمة النقدية في همية الحصول عأ لتعكس 
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أ
ا
أ:التكاليفأالحديثةأأساليبأ:أثانيا

فلسفة الشركة لكل فرد بها، والعمل على تحقيق دائم "تعريف يجية وتعرف بانها تالتكلفة االسترا  إدارة  أساليب: هي واحده من الجودةأإدارةتكاليفأ

 في العمليات داخل الشركة مما سيؤدي لرضا العميل من خالل تكامل أدوات وتقنيات الجودة والتدريب، ويشمل 
 
 مستمرا

 
منتجات  إلىذلك تحسينا

 ( Zhang, 2001) مكنين وإيرادات أعلى وتكاليف أقلتمسرورين وموظفين م ائنبز  إلىالجودة هو الوصول  إدارة هدف ، و  وخدمات عالية الجودة 

ودة السلع لتلبية رغبات العميل، حيث برز مفهوم جودة الخدمات املقدمة هتمام بارز، اذ لم تعد الجودة مقصورة على جإالجودة ب إدارة مفهوم  يظحو 

بمستوى جودة الخدمات املقدمة للعميل، مما  األعمالية، وقياس مستوى نجاح ر تشمل العمليات واالجراءات واملوارد البش تأصبحفللمستهلك 

، خدمية ان تدخل سوق املنافسة دون تقديمها بمستوى مقبول  أوصناعية منظمة  ألي ان تكون الجودة امليزة التنافسية التي ال يمكن معه  دعىاست

بسبب التطورات االقتصادية العاملية  ت الجودة تحتل اهمية بالغةأصبحو ، (2008ي، و ا)حبحيث اقترنت الجودة باملنافسة والتحسين املستمر

 توفير املعلومات الالزمة لقياس وتحليل تكاليف الجودة وا  أصبحالجديدة، و 
 
 من نظم محاسبة التكاليفأ لتقرير عنها مطلبا

 
 .(2013)جابر،  ساسيا

 في تكلفة مقعلى تحديد ال سلوب يقوم هذا األ  التكاليفأاملستهدفة:
 
التكلفة الفعلية ز أو بحيث يراعى عدم تجتطويره  أوملنتج املتقدمة إلنتاج ا  حلار املدما

رباح املنظمة لضمان تصحيح وانتاج املنتج بأقل تكلفة لتحقيق  أ االستراتيجية لتكاليف و  دارة لإل ة كأداة جوهري سلوباأل  هذا  ظهرو  .لهذه التكلفة للمنتج

ض املستمر في التكلفة والتأكيد على الجودة واالداء الوظيفي للمنتج الذي يقابل توقعات العمالء، يخفتال إلى وبسلويهدف هذا األ ، السعر التنافس ي

 . (Hematfar,2013تجات في االسواق لدعم تحقيق الحصة السوقية املستهدفة )وتحديد التوقيت االمثل لطرح املن

 لتحقيق النهاية في يسعى لذي ا والتغيير  التحسين يمثلو  باملؤسسة العمل أنشطة كلل املقارن  القياس على ملتيش الذي  سلوباأل هو  مدخلأالداءأاملقارن:

 حدود في مناسبة أفكار نقل لةو اومح الرائدة  املؤسسات من بغيرها املختلفة املؤسسة شطةأن مقارنة خالل نم ُممكنة قيمة أعلىب العميل متطلبات

 .والخبرات وليس نسخ تجاربهم املعلومات واملعارف  ركةمشا ، وهي عملية تعلم يتم فيهااملنشأة  قدرات

لجتها لتحقيق التوازن بين الطاقات على مستوى خطوط ل النظرية البحث عن نقاط االختناق داخل خطوط االنتاج والقيام بمعاو اتتن نظريةأالقيود:

 ها.تحسين كفاءة العمليات الداخلية وبالتالي تعظيم عوائد إلىاالنتاج، وذلك يؤدي 

تصميم عدة بدائل للمنتج يحقق كافة الوظائف  إلىعلى مواصفات املواد الخام واستهالكها بهدف الوصول  سلوبيركز هذا األ  مدخلأهندسةأالقيمة:

 ال
 
ن  أو ه لتخفيض التكلفة في كافة مراحل االنتاج، والجانب املهم في هندسة القيمة ضرورية من وجهة نظر العميل وبأقل تكلفة ممكنة وذلك سعيا

   (Cooper, 1994).هدفها ليس تدنية تكاليف املنتج ولكن تحقيق مستوى معين من خفض التكلفة 

تصميم املنتج وتأخذ التحسينات شكل تطوير   أوجراء تحسينات اضافية لعمليات االنتاج الحالية إ  يتم  سلوبوفقا لهذا األ  مدخلأالتكلفةأاملتطورة:أ

ت اليومية املتزايدة التي يمكن ان  اقد وزيادة تدريب العمالة وتحفيزها وتشجيعها على التعرف وتطبيق املتغيرا لفا  عداد وتحسين اآلالت لخفضعمليات اإل 

 (Kaplan .and Atkinson, 2011)لتالي فهي تركز على العملية وليس املنتج تحسن اداء التكلفة والجودة وبا 

 تحليلأسلسلةأالقيمة
 
 النواحي الخارجية املرتبطة بأنشطة خ يتم التركيز على سلوبلهذا األ  : وفقا

 
من املواد الخام  لق القيمة في املجال الصناعي بدءا

 
 
في حين يركز تحليل مجال املوقف التنافس ي على الطرق التي يتم اختيارها لضمان االستمرار في  املنتج النهائي الذي يسلم للعميل إلى االساسية ووصوال

 (2005املنافسة وادامته. )عبدالعظيم، 

الذي يتم بموجبه تكييف نظام االنتاج بهدف تخفيض التكلفة وتحقيق موقع تنافس ي مميز من خالل  سلوبهو األ  النتاجأفيأالوقتأاملحدد:أأسلوب

 زالة الهدر والفاقد واالستغناء عن كافة انواع املخزون.إ االنتاجية و  تحسين

  نظريةأالنتاجأاملرن:أأسلوب
 
داء عمليات التصنيع من خالل زيادة تدفق املعلومات أ وطرق  أساليبتطوير وتحسين  إلىمة نظتسعى امل سلوبلهذا األ  وفقا

عطال وتقليل زمن بدء  ي التصنيع وتخفيض العمالة والذي ينعكس بالتالي على تقليل األ بصورة فورية وتفعيل توظيفها لتخفيض زمن الوقت املستنفذ ف

 (2010فة باتجاه التخفيض )العفيري، كلالتشغيل وبالتالي تحقيق مرونة في تحديد الت

املخرجات بالتكلفة املعيارية وهذا يؤدي يتم ذلك من خالل املحاسبة عن املدخالت بالتكلفة الفعلية و  تكاملأالتكلفةأاملؤجلةأوالعائدأاملحاسبي:أأسلوب

 ملانشطه متحكمة وغير ا  إلىنشطة تدنية التكاليف واملخزون في ظل تبويب األ إلىفي الغالب 
 
تعظيم العائد وتوفير معلومات استراتيجية  إلى تحكمة وصوال

نشطة التي ال تضيف قيمة والتقليل من والتخلص من األ فورية ومتنوعة خاصة بتكلفة القياس املحاسبي وتخفيض االجراءات ومراحل العمل املحاسبي

 مجاالت الضياع واالسراف.

سلسلة القيمة والتكاليف الخاصة بكل مرحلة والعمل على دراسة امكانية  على دراسة مراحل ب لو سيقوم هذا األ  :أتكاليفأدورةأحياةأاملنتجأأأسلوب

 إ تخفيض التكاليف في كل مرحلة على حده مما يؤثر 
 
 ي تخفيض التكاليف وبالتالي زيادة ربحية املنشأة.ف يجابيا

أالشاملة أالجودة تويات اعلى لجودة النظم ة الشاملة سيساعد في ضمان تحقيق مسلجوداملنشاة بتطبيق الرقابة على ا  إدارة ن قيام إ : الرقابةأعلى

 إ و  املطبقة بالشركة وجودة عملياتها ومنتجاتها النهائية مما ينعكس على انخفاض التكاليف
 
 على ربحية املنشأة. يجابيا
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يسة يبنى رئ أهدافار والتعلم والعمالء ولكل محور البتكر هي املالي والعمليات الداخلية وا و اربعة محأ : وتقوم على بطاقةأقياسأالداءأاملتوازنأأأسلوب

خلق عالقة توازنيه  إلىدام بطاقة القياس املتوازن داء الشركة في االجل الطويل بحيث يؤدي استخأ ساسها مؤشرات تكون قادرة على تقييم وتطوير أ على 

لداخلية( وذلك من خالل ربط املقاييس املالية التي تستهدف قياس النتائج املالية  لية ا بين االداء املالي وغير املالي )املستهلكين، العاملين، العمليات التشغي

االستراتيجية  إدارة ستهدف قياس مسببات ومحركات االداء املالي في االجل الطويل بمراحل ومقاييس االداء غير املالية التشغيلية التي تفي االجل القصير 

(Kaplan .and Norton, 2001) 

تقليل تساعد على كمن اهميتها في انها ت ، و اإلنتاجية املراحل قد في جميع عملياتاتقليل الفل تهدف التي  ساليباأل وهي مجموعة  :أالفاقدقليلأسياسةأت

حال في هو الذي ينتج عنها، كما قد الاالف السياسات التي ينظر لها على انها ضرورية، مما يسمح بتقليل أواالجراءات  أو األعمال كثير من وتحييد تجنب

جعل لتخفيضه بالحدود القصوى لسياسة تقليل الفاقد والتي تسعى  ،قات النقلأو قات االنتظار و أو وأعطال املعدات و  ملخزونات وا وقت ضبط املعد

أي غير  رن تاج املناإل ، باإلنتاج في الوقت املناسب وتعويض املخزون في الوقت املناسولها العديد من التسميات ك  عملية اإلنتاج تتم بكفاءة عالية جدا.

ل بمخزون زائد  َحمَّ
ُ
تتفاعل مع سات التي السيا أو نظمةوهي سياسة تتكون من مجموعة من األ  التصنيع الرشيق أو، أخرى  فواقد أوعمالة زائدة  أوامل

الصيانة ، الجودة  طت ضبحلقا، سياسة سحب اإلنتاج، خفض املخزون تحت التصنيع، حجم الطلبية الصغير، خفض وقت التضبيطومنها)بعضها 

 (املحافظة على بيئة العمل ،اإلنتاج املنتظم ، الوظائفام و عددة املهعمالة مت، تكنولوجيا املجموعة، اإلنتاجية الشاملة

أالوقتأ أفي راء هذه البد منها لتقليل اإلنتاج عند الحاجة إليها بسرعة. سياسة الش لوازمومعناه إمكانية الحصول على الخامات و   :املناسبأأالشراء

ن معهم وإلزامهم و ااك أمور كثير يتم تطبيقها مثل تقليل عدد املوردين والتعذلك فهن إلىاملخزون وتطوير اإلنتاج وتقليل العيوب في املنتجات. للوصول 

 عملهم. أسلوببأمور محددة في 

أ:ملعلوماتأاملحاسبيةالمركزيةأوأأاإلداريةةأسبمحاللأأأالتنظيميأالشكلأ

يقود هذا و ، اإلداريةالحصول على املعلومات لجميع املسئولين في مختلف املستويات  يلهستل ةفرص نظم املعلوماتنوع في كامل والتيوفر الت

  بعد أن كان ،املوازنات التقديرية والفعلية واالنحرافاتك  ولينؤ ل يد جميع املسو امتن في تأصبحالتي  املعلومات المركزية إلىلحال بطبيعة ا 
 
على  مقتصرا

 من املهليالتقدم في تقنية املعلومات وجاء  ،تقديمها للمدراءيتم و ها من مسؤولياتهم دون غيرهم كون ن اإلدارييناملحاسبي
 
الروتينية ار دو واأل ام أخذ كثيرا

نظم   بعة مخرجاتمتاجانب  إلىالقيام باملهام التقليدية للمحاسبة األمر بالنسبة للمحاسبين  أصبح حيث  ،املحاسب اإلداري يتوالها التي التقليدية 

 من  املعلومات
 
 م.ذه النظوهو تشغيل ه السابقدورهم بدال

، لمحاسبينها لولياتؤ سمتناط التكاليف التي كانت  إدارة ولية ؤ مس هاتحميلمشاركة باقي االدارات و لمعلومات املحاسبية لالمركزي ورافق التشكيل ال

 من املهام  إدارة ت أصبححيث 
 
محاسبة التكاليف وتحليل االنحرافات   يتولىمن يتطلب هذا االمر وجود و  ،لإلدارات املختلفة اإلداريةالتكاليف جزءا

، وفي الحاالت التي كافيةالة يخلفية املحاسبالكانت لديهم  إذا املدراء على بهذا الدور تصر القيام يققد و  ،جميع االداراتل والتقارير املالية ذات العالقة

المركزية يعبر عن نتقال هذا اال ، و خدماتهم لالتي تحتاج  اريةاإلدت الوحدا  إلىفاألمر يتطلب انتقال املحاسبين من إدارتهم  وجود محاسبين  بتستوج

أن أهم األدوار التي تقوم بها   إلىويعود ذلك ط، مي منبسهيكل تنظي إلىتحوله من هيكل هرمي و أقسام املحاسبة داخل الهيكل التنظيمي للمنظمات 

ت تناط بالنظام أصبحالتي عالقة باملعلومات الالزمة و الاإلدارات ذات  وتزويدالوسطى في الهرم اإلداري التقليدي هو اإلشراف على إعداد  دارة اإل 

 . املعلوماتي

الشركة للمحاسبة  إدارة يظهر التباين الذي يعكس درجة االهتمام التي تبديها بشكل بائن، و  اإلداريةت الشركات في تبنيها للمحاسبة و اتتفو 

 إ والذي يرتبط ( Emily et al, 2007)بالشركة  اريةداإل من خالل الشكل التنظيمي للمحاسبة ، اإلدارية
 
 دارةبدرجة الوعي واالهتمام التي تبديه اإل  يجابيا

 :اإلداريةا وتنيطه بها، ويمكن التمييز بين التصنيفات االتية للشركات اتجاه اهتمامها باملحاسبة والدور الذي توكله له اإلداريةالعليا للمحاسبة 

على أ دارات الشركة ويشكل هذا التصنيف إ سوة بباقي أ العليا  دارة اإل  إلى دارة ، وتتبع هذه اإل اإلداريةحاسبة في امل ةمختص ة دار إ شركات لديها  •

 ن تلعبه.أ والدور الذي يمكنه  اإلدارية مستويات الوعي واالهتمام باملحاسبة

متع باالستقاللية الكافية إلبراز الية وبالتالي ال يتملا  دارة ويكون هذا القسم تابع لإل  اإلداريةقسم يختص باملحاسبة  أو ة شركات يكون لديها وحد •

من جهة اخرى في   أومن جهة  اإلداريةوغايات الشركة سواء في توفير البيانات التي تتطلبها التطبيقات املختلفة للمحاسبة  أهدافدوره في خدمة 

 توفير املخرجات املختلفة. 

  .اإلداريةيمكنه ممارسة الدور الذي تلعبه املحاسبة  اإلدارية ية متخصص باملحاسبةاملال دارة شركات تكتفي بوجود موظف واحد من موظفي اإل  •

الوحدة  أوعلى شخص  اإلداريةالقيام بأنشطة املحاسبة بالصفة الوظيفية وفيها يقتصر  اإلداريةوفي جميع الحاالت السابقة توصف املحاسبة 

 النشطةمن مسؤولية ممارسة تلك ا  ظمة ذات العالقة وتنصل باقي موظفي املن اإلدارية

أ
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أاملشاريعأالصغيرةأواملتوسطةأأ

 
 
  تلعب املشاريع الصغيرة واملتوسطة دورا

 
 على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن.  عمل تفي مختلف االقتصاديات، كونها  هاما

أالصغيرةأواملتوسطةأاريعتعريفأاملشأ •

 على 
 
، وهناك  أومال، حجم رأس املال، من املعايير منها عدد العمجموعة تعريف املنشآت الصغيرة واملتوسطة اعتمادا

 
خليط من املعيارين معا

أمعايير أخرى. أوتعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم املبيعات 

، وتعتبر امل 
 
 مبدئيا

 
كانت  إذا يرة نشأة صغفالبنك الدولي يعرف املشروعات الصغيرة واملتوسطة باستخدام معيار عدد العمال والذي يعتبر معيارا

  50 توظف أقل من 
 
الواليات كما هو الحال في  وهناك العديد من دول العالم التي تستخدم هذا املعيار لتعريف املنشآت الصغيرة واملتوسطة  ،عامال

 األوسطة واملت استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف املنشآت الصغيرة ويعتبر ، وغيرهااملتحدة األمريكية، ايطاليا وفرنسا السويد 
 
  من بين كثر تميزا

  .(2015ي، و ا )آل غز  لسهولة املقارنة والثبات وسهولة جمع املعلوماتاملعايير 

ة من املعايير التي تحقق بعض مزايا معيار عدد العمال ومتوسط ة صغير  إلىاريع املشصنيف لتبدوره يمكن ان يصنف راس املال كمعيار   

 أسعار صرف العمالت.  البلدان الختالفبين نه يفتقد مليزة املقارنة ت اال ا كاملوضوعية وسهولة جمع املعلوما

أاملشاريعأالصغيرةأواملتوسطةأفيأاململكةأالعربيةأالسعوديةأ •

 ولكن األ معايير التعريفمن  عددفي تعريفها للمشاريع الصغيرة واملتوسطة اعتمدت اململكة 
 
يراد هما معياري عدد املوظفين واإل  كثر استخداما

ثالثة فئات هي مشاريع متناهية الصغر ومشاريع صغيرة ومشاريع متوسطة وهي وفقا لعدد العمال على التوالي  إلى ووفقا لهما قسمت املشاريع،  السنوي 

ر( مليون دوال  1.3 إلى 27000دوالر ملشاريع متناهية الصغر و) 27000، واقل من ( 2015ي، و ا آل غز  )( بالنسبة لعدد العمال50-200(، )3-49)، (1-2)

ل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، و  يراد للمشاريع املتوسطةإ مليون دوالر(  13.3 إلىمليون دوالر  1.3)وة  يراد للمشاريع الصغير إ 
ّ
والبالغ اململكة  يف تشك

على التوالي، وتمثل  %9، %8، %10، %15 ،%58خرى بنسب أ ، و ة، املالية، الصناعية، التجاريةقطاعات االنشائيالتتوزع بين  مليون مشروع 1.97عددها 

تعتبر و  %33مساهمتها في الناتج املحلي االجمالي تتعدى  في حين المن اجمالي العمالة،  %25جمالي الشركات املسجلة، تستوعب نحو إ من  %90ما نسبته 

 مساهمة ضعيفة 
 
وابة جده ب) لناتج املحلي االجماليمن ا  %50طة املشروعات الصغيرة واملتوسز نسبة مساهمة أو تتجالتي بباقي دول العالم  قياسا

 .(2016االقتصادية، 

من الناتج املحلي  %61والذي يشكل ما يزيد على أن قطاع النفط ن اقتصاد اململكة ينفرد بميزه عن كثير من اقتصاديات العالم حيث أ وحيث 

 هذا األ ، و %3 لعاملة ال تزيد علىبه لليدي ا ، لذا فأن نسبة استيعاالتكنولوجيا الحديثة، والذي بدوره يعتمد اإلجمالي
 
  مر كان عامال

 
 حرصلزيادة   محفزا

دعم هذا القطاع  إلىهذا االمر في تعدد مبادرات الحكومية الرامية ، ويتجلى قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطةزيادة دعم اململكة على  حكومات

نشاؤها  إ ز ثلث تكلفة متوسط و اريع التجارية ال تتجنشاء املشاإ تكلفة تمويل  تأصبحيع حتى برامج دعم وتمويل هذه املشار  أونشاء هيئات متخصصة إك 

 (. 2016في دول مجموعة العشرين )بوابة جده االقتصادية، 

أ:الجانبأالتطبيقيأللدراسة

م في الجدول رق استجابات كمء وكانت اال الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية وقطاع البناتوزعت على القطاعات ت مختلفة اشملت الدراسة قطاع

 دناه أ (  1)

أتوزيعأالشركاتأحسبأنوعأالنشاطأ:(1)جدولأ

 النسبة  العدد النشاط

 % 42 38 صناعيه

 % 14 13 تجارية

 % 13 12 خدمات 

 % 19 17 زراعية

 % 12 11 الت أو مق

  91أاملجموع

 صغيرة ومتوسطة إلىلتقسيم الشركات  كأساسوالذي يعتمد  العاملين يع شركات العينة حسب عدد توز  (2)كما يبين الجدول رقم 

أيبينأاعدادأالعاملينأفيأالشركاتأاملستجيبةأأ:أ(2)جدولأ

 500-50 50-3 2اقل من  اعداد العاملين

 32 45 14 عدد الشركات املستجيبة
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 شركة 32طة شركة ومتوس 59صغيرة  إلىويمكن تقسيم شركات العينة 

 للشركات موضع الدراسة اإلداريةيع عينة الدراسة حسب الهيكل التنظيمي للمحاسبة توز  (3)رقم  ويبين الجدول  

أفيأالشركاتأاملستجيبةأاإلداريةالتنظيميأللمحاسبةأأأالشكلأ:(3)أجدولأ

للمحاسبة   التنظيميشكل ال

 اإلدارية 

عدم وجود  

موظف  

 مختص 

موظف في  

قسم  

 املحاسبة 

قسم  

حاسبه  م

 اداريه 

  إدارة

ه  محاسب

 اداريه 

 0 7 21 63 لشركات املستجيبةعدد ا

 0 %8 % 23 % 69 النسبة املئوية

 كستي تعالو  اإلداريةالتنظيمي للجهة املعنية باملحاسبة شكل الثالث املتعلق بالالسؤال عن  جابات عينة الدراسةإ عاله أ ( 3يظهر الجدول قم )

دارات  إ االجابات مستوى متدني من االهتمام الذي تولية  أظهرتحيث هميتها ومدى الوعي أل  اإلداريةستجيبة باملحاسبة دارات الشركات املإ اهتمام درجة 

  اتشرك  7مقابل  اإلداريةمختصة بأعمال املحاسبة  إدارة لم يكن هناك أي شركه لديها انه ، ويبين الجدول اإلداريةللمحاسبة  شركات عينة الدراسة

من خالل الخبرات   اإلداريةشركه لديها موظف مختص باملحاسبة  21و تكاليفاخرى مثل قسم ال مسمياتتحت  اإلداريةاسبة قسام للمحإ لديها 

باملحاسبة املالية  دارة على معرفة العاملين في اإل  اإلداريةاملحاسبة ممارسة شركة تقتصر فيها  63في املقابل كانت الطويلة املدعمة بالدورات التدريبية 

وهو ما يتوقع ان ينعكس سلبا على تبني الشركات  اإلداريةلدى تلك االدارات بأهمية املحاسبة فاض مستوى الوعي انخ إلىذلك رد مكن وي، يةاإلدار 

 .اإلداريةاملحاسبة  ساليبأل 

أديةاملحاسبةأالتقليأأساليبيبينأالوسطأالحسابيأوالنحرافأاملعياريأملتوسطأاستجاباتأعينةأالدراسةألأأ:(4)جدولأ

 االنحراف املعياري  الوسط  

 0.83 4.35 ات التخطيطية اسلوب املوازن

 0.78 3.63 اسلوب التكاليف الفعلية 

444. اسلوب التكاليف املعيارية   0.79 

304. اسلوب التكاليف املباشرة   0.66 

333. اسلوب التكاليف املتغيرة   0.54 

862. اسلوب الطاقة املتغيرة   1.06 

183. اسلوب التدفق النقدي املخصوم    1.15 

643. للتكاليف املعالة سياسة التسعير وفقا   0.68 

643. اسلوب املوازنات املرنة   0.61 

923. اسلوب تحليل التعادل   0.64 

573. محاسبة املسؤولية   0.92 

372. اسعار التحويل   1.23 

822. نموذج الحجم االمثل للمخزون   1.24 

434. اسلوب تحليل االنحرافات   0.79 

574. طريقة التكلفة الكلية    0.62 

603.أليبأالتقليديةألساا  0.30 

أياتاختبارأالفرض

 التقليدية. اإلداريةاملحاسبة  أساليبفي منطقة تبوك  األعمالستخدم منظمات ال ت :لىوأالأالفرضيةأ

دة املحاسبية التقليدية، وقاع ساليباأل سئلة استخدام أ العينة على  أفرادالختبار هذه الفرضية تم استخدام املتوسطات الحسابية إلجابات  

ويظهر الجدول ( 3على من )أكان متوسط اجابات العينة  إذا (، ورفضها 3عينة اقل من)ال أفرادالحسابي إلجابات كان الوسط  إذا القرار قبول الفرضية 

ن هناك تبني أ ول ( وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ويمكن الق3وهو اكبر من ) (0.3)وبانحراف معياري  (3.6) كان  توسط االجاباتمعاله أن أ ( 4رقم )

  اإلداريةاملحاسبة  أساليباكثر يه فأن أفرادالتقليدية، وبصورة  اريةاإلداملحاسبة  ساليبأل 
 
هو طريقة التكلفة الكلية بمتوسط حسابي بلغ  استخداما

تحليل االنحراف   أسلوب ثم  (0.79)وانحراف معياري  (4.44)التكاليف املعيارية بمتوسط حسابي  أسلوبتاله  (0.62)وانحراف معياري  (4.57)

كان   ساليباأل وباقي  (4.3)التكاليف املباشرة بمتوسط حسابي  أسلوبثم  (4.35)لتخطيطية بمتوسط املوازنات ا  أسلوب ثم  (4.43)بمتوسط حسابي 
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والتي كانت  ة املتغيرة الطاق أسلوبو نموذج الحجم االمثل للمخزون  أسلوبو سعار التحويل أ  أساليبستثناء إب (3)كثر من أ الوسط الحسابي لها 

  ساليباأل ن الوسط الحسابي إلجابات العينة ان اكثر ي( في حين يب2.86، 2.82 ,2.37ها على التوالي هي )متوسط االجابات ل
 
هو طريقة التكلفة  استخداما

 .الكلية

 إلىتعزى  التقليدية اإلداريةاملحاسبة  أساليبدام في منطقة تبوك في استخ األعمالال توجد فروق ذات داللة احصائية بين منظمات  :أالثانيةالفرضيةأ

 .طبيعة الشركات أوالحجم  أو اإلداريةاملحاسبة  دارة إل الشكل التنظيمي 

  ثالث فرضيات فرعيةاختبار هذه الفرضية من خالل وتم 

أ) أالفرعية االختالف في الشكل  إلىالتقليدية يعزى  اإلداريةاملحاسبة  ساليبعدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات أل  (:أ1-2الفرضية

 بالشركات )قسم، موظف متخصص، الخبرة( . اإلداريةاملحاسبة  دارة تنظيمي إل ال

أ(أOne Way ANOVAنتائجأالتباينأالحاديأ)أأأ:(5)جدولأ

الشكل التنظيمي   التقليدية  اإلدارية ساليباأل 

 اإلدارية للمحاسبة 

 طبيعة العمل  الحجم 

 F   Sig.   T   Sig. (2-
tailed) 

 F   Sig.  

* 6.712 وازنات التخطيطية امل أسلوب   0.00 .7956 *  0 3.78 *  0.01 

720. التكاليف الفعلية  أسلوب   0.54 -0.289  0.773 4.11 *  0 

* 1.971 التكاليف املعيارية  أسلوب   0.00 .8215 *  0 .753 *  0.01 

* 6.772 التكاليف املباشرة  أسلوب   0.00 .243 *  0.002 .664 *  0 

* 3.101 التكاليف املتغيرة  سلوب أ  0.00 .6291  0.11 .098 *  0 

* 069. الطاقة املتغيرة  أسلوب   0.00 .0971  0.277 .623 *  0.01 

251. التدفق النقدي املخصوم   أسلوب   0.30 -1.068  0.29 .251  0.3 

* 85.5 سياسة التسعير وفقا للتكاليف املعالة   0.00 -0.808  0.422 .733 *  0.01 

611. زنات املرنة املوا  أسلوب   0.19 -0.149  0.882 .530  0.71 

781. ادل تحليل التع أسلوب   0.16 -1.173  0.246 1.721 *  0 

* 246. محاسبة املسؤولية   0.00 ,7982  0.007 .463 *  0.01 

* 356. اسعار التحويل   0.00 .5272  0.015 .934 *  0 

* 936. ثل للمخزون نموذج الحجم االم  0.00 .6732  0.01 .684 *  0 

* 6.001 تحليل االنحرافات  سلوب أ  0.00 .9955 *  0 .713 *  0.01 

* 2.691 لتكلفة الكلية  طريقة ا  0.00 .0775 *  0 .792 *  0.03 

* 4.261 التقليديةأأساليبالأ  0.00 .4314 *  0 .473 *  0.01 

1023.أالجدوليةأأFقيمةأ   1.987  .4842  3.102 

أ0.05مستوىأاملعنويةأدللةأاحصائيةأللفروقأفيأاجاباتأالعينةأعندأأ)*(أتوجد

 Fعلى من قيمة أ املحسوبة  F كانت قيمة إذا ، وقاعدة القرار one way ANOVAليل التباين االحادي ضية تم استخدام اختبار تحالختبار هذه الفر 

  Fن قيمة أ ( نجد 5رقم )ن هناك فروق ذات داللة احصائية، ومن جدول أ ني فذاك يع 0.05والتي تمثل مستوى الداللة اقل من  sigالجدولية وقيمة 

لها   sigكما أن قيمة (3.09)( والبالغة p > 0.05الجدولية عند مستوى ) Fاكبر من  وهي (14.26)معة قد بلغت التقليدية مجت ساليباأل ة املحسوبة لكاف

 ساليبام الشركات موضع الدراسة أل نه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في استخدأب(  مما يعني رفض الفرضية العدمية p > 0.05قل من )أ كانت 

بالشركات )قسم، موظف متخصص، الخبرة(، وبالتالي  اإلداريةاملحاسبة  دارة اختالف الشكل التنظيمي إل  إلىة يمكن رده التقليدي اإلداريةحاسبية امل

ما على أ ية، التقليد ساليباأل ي تميل نحو استخدام التقليدية والت اإلداريةاملحاسبة  ساليبمها أل ن الشركات لم تكن متماثلة في استخداأ يمكن القول 

  أسلوب، التدفق النقدي املخصوم أسلوب، التكاليف الفعلية ساليباملحسوبة أل  Fالتقليدية فأن قيم  اإلداريةاملحاسبة  ساليبي أل فراداملستوى األ 

 3.09( والبالغة p >  0.05وى )الجدولية عند مست Fاقل من  وهي (1.78، 1.61، 1.25، 0.72كانت وعلى التوالي)  لتعادلتحليل ا  أسلوب، املوازنات املرنة

الشكل  إلىبين شركات الدراسة يعزى  ساليباأل ه لم يكن هناك فروق في استخدام هذه أن(  مما يعني p > 0.05على من )ألها كانت value   Pكما أن قيمة 

 بالشركات. اإلداريةاملحاسبة  ارة دالتنظيمي إل 



أعقلةأارشيدأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاملستخدمةأفيأاملشاريعأالصغيرةأواملتوسطةأأداريةاإلأةأياملحاسبأساليبأالأأ

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 405-421 
 415 

 

التقليدية  اإلداريةاملحاسبة  أساليبفي منطقة تبوك في استخدام  األعمالحصائية بين منظمات ال توجد فروق ذات داللة ا  (:2-2يةأ)الفرضيةأالفرع

 حجم الشركة. إلىتعزى 

يدية املحاسبة التقل أساليبات املتوسطة حول استخدام عاله بلغ الوسط الحسابي ملتوسطات اجابات العينة للشرك أ ( 5من الجدول رقم )

( وفيما ذا كان هذا االختالف داال احصائيا فقد استخدم 0.3( بانحراف معياري )3.51) فيما بلغ املتوسط للشركات( 0.25( بانحراف معياري )3.77)

( sig=0.00)نالجدولية كما أ  T( وهي اعلى من قيمة 4.43ة هي )ي املحسوبأو تس T نتائجه ان قيمة أظهرتوالتي  Independent Samples Testاختبار 

نه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في استخدام أمما يعني رفض الفرضية العدمية بت داللة احصائية، وبالتالي فأن الفروقات ذا ( 0.05وهي اقل من )

تكن متماثلة في استخدامها  ن الشركات لم إاختالف حجم الشركات، لذا ف إلىكن رده التقليدية يم اإلداريةاملحاسبية  ساليبالشركات موضع الدراسة أل 

 التقليدية اكثر للشركات املتوسطة. ساليباأل تقليدية والتي تميل نحو استخدام ال اإلداريةاملحاسبة  ليبساأل 

الذي االختالف في القطاع  إلىالتقليدية يعزى  اإلداريةة املحاسب ساليبعدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات أل  (:3-2الفرضيةأالفرعيةأ)

 تنتمي اليه الشركات.

 Fاملحسوبة اعلى من قيمة  F كانت قيمة إذا ، وقاعدة القرار one way ANOVAحادي م اختبار تحليل التباين األ ار هذه الفرضية تم استخدا الختب

  F( نجد ان قيمة 5جدول رقم )فذاك يعني ان هناك فروق ذات داللة احصائية، ومن  0.05والتي تمثل مستوى الداللة اقل من  sigالجدولية وقيمة 

لها   sig( كما أن قيمة2.481( والبالغة )p > 0.05الجدولية عند مستوى ) Fاكبر من  ( وهي3.47تقليدية مجتمعة قد بلغت )ال ساليباأل حسوبة لكافة امل

 ساليبستخدام الشركات موضع الدراسة أل ة العدمية بانه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في ا ( مما يعني رفض الفرضيp > 0.05كانت اقل من )

ليه )صناعي، تجاري، خدمي، انشائي، زراعي( ونقبل الفرضية التي تنص على إ اختالف القطاع الذي تنتمي  إلىالتقليدية يمكن رده  اإلداريةاملحاسبية 

 ن الشركات كانت غيرأ لقول اليه الشركات، وبالتالي يمكن ا القطاع الذي تنتمي  إلىترد  اإلداريةاملحاسبة  ساليبوجود اختالفات في استخدام الشركات أل 

بين شركات الدراسة تعزى نوع القطاع الذي  ساليباأل فروق في استخدام هذه وكانت هناك التقليدية  اإلداريةاملحاسبة  ساليبمتماثلة في استخدامها أل 

 ات.تنتمي اليه الشرك 

 حديثة املحاسبة ال ساليبراسة أل ي ملتوسط استجابات عينة الد يبين الوسط الحسابي واالنحراف املعيار  :(6) جدول 

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي  سلوب األ 

 1.05 3.31 الجودة   إدارة تكاليف 

 1.19 3.22 التكاليف املستهدفة 

 1.19 3.12 املقارن  مدخل االداء 

 0.98 2.35 نظرية القيود  

 1.16 1.98 خل هندسة القيمة  مد

 1.16 1.98 فة املتطورة  مدخل التكل

 1.16 1.98 تحليل سلسلة القيمة  

 1.29 2.86 االنتاج في الوقت املحدد   أسلوب 

 1.27 2.86 نظرية االنتاج املرن   أسلوب 

 1.33 2.92 والعائد املحاسبي  تكامل التكلفة املؤجلة أسلوب 

52.8 تكاليف دورة حياة املنتج   أسلوب   1.26 

 1.31 2.90 ملة  الرقابة على الجودة الشا

 0.25 2.84 بطاقة قياس االداء املتوازن   أسلوب 

 0.97 2.57  الحديثةأأأساليبالأجميعأ

 الحديثة. اإلداريةاملحاسبة  أساليبفي منطقة تبوك  األعمالال تستخدم منظمات  :الثالثةالفرضيةأ

رار ، وقاعدة القالحديثةاملحاسبية  ساليباأل على اسئلة استخدام  العينة أفرادة إلجابات الختبار هذه الفرضية تم استخدام املتوسطات الحسابي

(  6( ويظهر الجدول رقم )3كان متوسط اجابات العينة اعلى من ) إذا (، ورفضها 3العينة اقل من) أفرادالوسط الحسابي إلجابات  كان إذا قبول الفرضية 

تبني عدم اك لفرضية العدمية ويمكن القول ان هننقل ا ( وبالتالي 3من ) اقل( وهو 0.3نحراف معياري)( وبا2.57اعاله أن متوسط االجابات كان )

ستثناء  إب 3كان الوسط الحسابي لها أقل من  ساليباأل غلب أ يه فأن أفرادوبصورة ، الحديثة اإلداريةاملحاسبية  ساليببصورة عامة أل  شركات العينة

( 3.31، 3.22، 3.12والي هو )على التوالتي كان فيها الوسط الحسابي الجودة  إدارة تكاليف  أسلوبتكلفة املستهدفة و ال أسلوب، و االداء املقارن  أساليب

 .ساليباأل مما يدلل على وجود استخدام لهذه  3من على أ وجميعها كان 
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مأالشركةأومتغيرأقطاعأالشركةأأومتغيرأحجأاإلداريةحاسبةأاملأأدارة(أحسبأمتغيراتأالشكلأالتنظيميأإلأOne Way ANOVAنتائجأالتباينأالحاديأ)أأ:(7)جدولأ

أالحديثةأأداريةاإلأاملحاسبةأأأأساليبلستخدمأ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 إلىالحديثة تعزى  يةاإلدار املحاسبة  أساليبفي منطقة تبوك في استخدام  األعمالال توجد فروق ذات داللة احصائية بين منظمات  :الرابعةالفرضيةأ

 لشركات.طبيعة ا  أو الحجم  أو اإلداريةاملحاسبة  دارة الشكل التنظيمي إل 

  :لفرضية من خالل ثالث فرضيات فرعيةوتم اختبار هذه ا 

الشكل التنظيمي  االختالف في إلىيعزى  الحديثة اإلداريةاملحاسبة  ساليبعدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات أل  (:1-4الفرضيةأالفرعيةأ)

 الخبرة(. بالشركات )قسم، موظف متخصص، اإلداريةاملحاسبة  دارة إل 

  Fاملحسوبة اعلى من قيمة  Fكانت قيمة  إذا ، وقاعدة القرار one way ANOVAخدام اختبار تحليل التباين االحادي ختبار هذه الفرضية تم استال 

  Fد ان قيمة ( نج7فذاك يعني ان هناك فروق ذات داللة احصائية، ومن جدول رقم ) 0.05ن والتي تمثل مستوى الداللة اقل م sigالجدولية وقيمة 

لها والبالغة  sigكما أن قيمة  (3.102)( والبالغةp > 0.05الجدولية عند مستوى ) Fوهي اعلى من  ( 7.9)مجتمعة قد بلغت ساليباأل املحسوبة لكافة 

لحديثة  يعزى ا  اإلدارية املحاسبة أساليباستخدام  فض الفرضية التي تنص على عدم وجود االختالف في(  مما يعني ر p > 0.05( كانت أقل من )0.000)

 بالشركات )قسم، موظف متخصص، الخبرة(. اإلداريةاملحاسبة  دارة كل التنظيمي إل الش الختالف

 .اإلداريةالحديثة تبعا لشكل التنظيمي ملحاسبة  اإلداريةاملحاسبة  ساليبوعليه يمكن القول انه كان هناك اختالفات في درجة استخدام الشركات أل 

االختالف في حجم الشركات   إلىيعزى  الحديثة اإلداريةاملحاسبة  ساليباستخدام الشركات أل م وجود اختالفات في درجة عد (:2-4ةأ)الفرضيةأالفرعي

 الصغيرة واملتوسطة.

( فيما 1.075( بانحراف معياري )2.93املحاسبة الحديثة ) أساليبتوسطة حول استخدام جابات العينة للشركات املإ بلغ الوسط الحسابي ملتوسطات 

 0.86( بانحراف معياري )2.38رة )لغ املتوسط للشركات الصغيب
 
 إ  ( وفيما ذا كان هذا االختالف داال

 
 Independentفقد استخدم اختبار  حصائيا

Simples Test  نتائجه ان قيمة أظهرتوالتي T على من قيمة أ ( وهي 2.503سوبة هي )ي املحأو تسT الجدولية كما أن(sig=0.015 وهي )( 0.05اقل من )

حصائية في استخدام الشركات موضع إ نه ال يوجد فروق ذات داللة أالفرض العدمي ب رفضمما يعني  حصائية،إ ذات داللة  وبالتالي فأن الفروقات

ستخدامها في ا  ماثلة لم تكن مت ن الشركات أ اختالف حجم الشركات وبالتالي يمكن القول  إلىرده  الحديثة يمكن اإلداريةاملحاسبية  ساليبالدراسة أل 

 الحديثة. اإلداريةة املحاسب ساليبأل 

 هلي إ القطاع الذي تنتمي االختالف في  إلىيعزى  اإلداريةاملحاسبة  ساليبعدم وجود اختالفات في درجة استخدام الشركات أل  (:3-4الفرضيةأالفرعيةأ)

 الشركات.

 القطاع الحجم  اإلدارية التنظيمي للمحاسبة  الشكل    حديثةال اإلدارية ساليباأل 

 F   Sig.   T   Sig.   F   Sig.  

* 2.896 الجودة   إدارة تكاليف   0.00 .0783 *  0.003 5.06 *  0 

* 81.55 التكاليف املستهدفة   0.00 .7763 *  0 5.45 *  0 

* 5.657 مدخل االداء املقارن    0.00 .0223 *  0.004 3.2 *  0.02 

* 3.891 نظرية القيود    0.00 .5151  0.135 3.86 *  0.01 

* 246. مدخل هندسة القيمة    0.00 .5492 *  0.014 4.74 *  0 

* 6.24 مدخل التكلفة املتطورة    0.00 2.549 *  0.014 4.74 *  0 

* 6.24 يمة  تحليل سلسلة الق  0.00 2.549 *  0.014 4.74 *  0 

* 357. الوقت املحدد  االنتاج في  أسلوب   0.00 1.889 0.064 57.5 *  0 

* 535. نظرية االنتاج املرن   أسلوب   0.00 1.902 0.063 46.9 *  0 

* 986. بي تكامل التكلفة املؤجلة والعائد املحاس أسلوب   0.00 1.516 0.135 753. *  0 

* 055. ياة املنتج  تكاليف دورة ح أسلوب   0.00 1.824 0.074 47.1 *  0 

* 895. لرقابة على الجودة الشاملة  ا  0.00 1.333 0.188 251. *  0 

* 534. بطاقة قياس االداء املتوازن   أسلوب   0.01 1.722 910.0  45.2 *  0 

* 583.  في الوقت الشراء  0.02 3.328 *  0.001 62.1 *  0 

* 907.أالحديثةأأساليبالأجميعأ  0.00 032.5 *  0.015 82.0 *  0 

1023.أالجدوليةأأFقيمةأ   1.987  2.484  
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على من الجدولية أ املحسوبة  F كانت قيمة إذا ، وقاعدة القرار one way ANOVAدي الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين االحا

املحسوبة  Fقيمة ن أ ( نجد 6فذاك يعني ان هناك فروق ذات داللة احصائية، ومن جدول رقم ) 0.05قل من أ والتي تمثل مستوى الداللة  sigوقيمة 

قل من أ لها كانت   sigكما أن قيمة 2.481( والبالغة p > 0.05ولية عند مستوى )الجد Fمن  أكبر وهي 82.7التقليدية مجتمعة قد بلغت  ساليباأل لكافة 

(0.05 < pمما يعني رفض الفرضية العدمية ب  )املحاسبية  ساليبراسة أل حصائية في استخدام الشركات موضع الدإ نه ال يوجد فروق ذات داللة أ

ة التي تنص على وجود اختالفات ئي، زراعي( ونقبل الفرضيصناعي، تجاري، خدمي، انشاتمي اليه )اختالف القطاع الذي تن إلىالحديثة يرد  اإلدارية

متماثلة  ن الشركات كانت غير أ ل القطاع الذي تنتمي اليه الشركات، وبالتالي يمكن القو  إلىترد  اإلداريةاملحاسبة  ساليباستخدام الشركات أل ب

نوع القطاع الذي تنتمي لبين شركات الدراسة تعزى  ساليباأل م هذه استخدا وجود اختالف بيعني مما  حديثةال اإلداريةاملحاسبة  ساليباستخدامها أل ب

 ليه الشركات.إ 

أ:النتائجأوالتوصيات

أالنتائج:

 :تائج التاليةعلى الدراسة التي تمت واختبار الفرضيات فقد تم التوصل للن بناء  

في املقابل لم تظهر الدراسة  ية التقليدية،املحاسب أساليبستخدم جم تصغيرة ومتوسطة الح الشركات في منطقة تبوكن أ نتائج الدراسة  أظهرت •

   الحديثة.  اإلداريةاملحاسبة  ساليباستخدام الشركات املتوسطة والصغيرة أل 

حجم   إلىى ن تعز أ يمكن خدام ولم تظهر اختالفات في االستاملحاسبة التقليدية  أساليبفي استخدام ن الشركات لم تكن متماثلة أ بينت الدراسة  •

 دارةالشكل التنظيمي إل  إلى أو، )صناعي، تجاري، خدمي، انشائي، زراعي( الشركاتالقطاع الذي تنتمي اليه  إلى أو( واملتوسطةرة الشركات )الصغي

 .(الخبرة ظف متخصص، )قسم، مو بالشركات  اإلداريةاملحاسبة 

 إلىتعزى  نأ  املحاسبة الحديثة يمكن أساليب في عدم استخدامت الدراسة بين شركاصائية ح إ الدراسة عدم وجود اختالفات ذات داللة  أظهرت •

 اإلداريةحاسبة امل دارة الشكل التنظيمي إل  إلى( ونوع الشركات )صناعي، تجاري، خدمي، انشائي، زراعي( و توسطةحجم الشركات )الصغيرة وامل

 .(الخبرة )قسم، موظف متخصص، بالشركات 

أ:لتوصياتا

 
 
الشركات التخاذ القرارات املناسبة لتحقيق التشغيل الفعال  دارة تقليدية والحديثة في توفيرها بيانات إل ها الأساليبو  اإلداريةبة ألهمية املحاس نظرا

  ي حبى هللا فيهاحو تعدد وتنوع مصادر الدخل والذي يتطلب التوظيف االمثل للمصادر التمثل للموارد املتاحة، وفي ظل توجه اململكة نواالستغالل األ 

 :إلىل النتائج التي توصلت اليها الدراسة اململكة فأننا نوص ي في ظ

في  ديثة بوجه خاصالح اإلدارية املحاسبة أساليببشكل عام و  اإلداريةالتوجيه للجهات ذات العالقة بنشر وزيادة الوعي بأهمية دور املحاسبية  •

 بها و  لى ايجاد املتخصصين خالل التشجيع ع التشغيل الفعال للمصادر واملوارد املتاحة وذلك من
 
  تأهيلهم معرفيا

 
 .ومهنيا

يتطلب توظيف واستغالل التطورات التكنولوجية وتطبيقاتها املتعددة لخلق قيم مضافة في  في مصادر الدخلوالتعدد  نوع وجه نحو التان الت •

 مثل لهذه املوارد.يف األ التوظ

ومات في العمليات االنتاجية والتسويقية مما يترتب عليه  التوظيف لتكنولوجيا املعلزيادة االعتماد و  2030ن يرافق تحقيق رؤية اململكة أ يتوقع  •

ستشكل العامل الحاسم في توليد  هتمام في التفاصيل الدقيقة لعناصر التكاليف والتياحتدام املنافسة بين الشركات ذات العالقة، مما يحتم اإل 

    ل على املعلومة.  ي ظل انتشار وسهولة الحصو والنمو في السوق فامليزة التنافسية الحاسمة للبقاء 

 :املراجع

 محاسبة التكاليف  أنظمة .(2001.)براهيم، محمود ورزوق، ساطع والدغيم، عبدالعزيزإ  .1
 
)نظام التكاليف التقديرية ونظام   املحددة مقدما

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. .عمان .1ط .اليف املعيارية(التك

 . مصر .املكتبة العصرية .3ط .التخطيط والرقابة وتقويم األداءـ مدخل معاصر في اإلداريةاملحاسبة  .(2001.)مكرم، ليباسي .2

  25/5/1438دية، متاح ( املشاريع الصغيرة واملتوسطة في اململكة العربية السعو 2016بوابة جده االقتصادية، غرفة جده ) .3
ads/infopdf/2858.pdfjeg.org.sa/data/modules/contents/uplo 
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Abstract : The main purpose of this is to explore the management accounting techniques used in Small and medium 
entities (SME) in tabouk, We used analytical descriptive method to achieve the study objectives, We designed a 
questionnaire and distributed on a sample of 110 entities from various economic sectors in the region. And we used set 
of statistical methods to analyze the data and extract the results. 
The study found a clear disparity in the use of small and medium economic entities in Tabuk region for administrative 
accounting managements techniques between traditional methods and modern techniques,    
While the study showed a wide use of traditional management accounting techniques and showed there are no 
significant statistical differences in this used can be returned to the size of companies or to the type of  management 
accounting organize or sector type which it belongs, On the other hand, the study showed that there is a low use of 
modern managerial accounting techniques in each of the small and medium-sized companies. Although the study 
showed there are no significant statistical differences in usage return to size and entities sector factors. 
Keywords: Traditional management accounting techniques; modern managerial accounting techniques; medium and 
small enterprise. 
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