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 ملخص  ال

یهدف هذا ال�حث إلى معرفة مدى تطبیق محاس�ة التكال�ف في الجامعات االردن�ة و أسالیب التكال�ف المت�عة في  

) جامعات  7) است�انه على (48لتحقیق هدف الدراسة قام ال�احث بتوز�ع (مجال ق�اس تكلفة الخدمات التعل�م�ة فیها، و 

) مقابلة مع المدراء المالیین و مدراء التدقیق الداخلي و�عض المحاسبین، ولقد بلغ عدد االستب�انات  13أردن�ة، و إجراء (

عة، وجاءت ابرز النتائج إلى %) من إجمالي عدد اإلستب�انات الموز   85.41التي تم إخضاعها لإلخت�ارات اإلحصائ�ة (

)، �االضافة الى عدم 2.306وجود تطبیق ضع�ف نظام الكلفة في الجامعات األردن�ة، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام (

الحسابي   المتوسط  بلغ  حیث  متخصص،  تكال�ف  محاسب  وجود  لضرورة  األردن�ة  الجامعات  في  لإلدارات  إدراك  وجود 

مقابلة وجود معوقات لتطبیق أنظمة الكلفة في الجامعات األردن�ة، المقابلین على وجود معوقات  )، �ما بینت نتائج ال2.463(

لتطبیق نظم التكال�ف في جامعاتهم، و�انت أبرز تلك المعوقات هي عدم تعاون اإلدارة واقتناعها بتطبیق نظم التكال�ف حیث  

ي، والتكلفة العال�ة لتطبیق نظام التكال�ف، وعدم توفر الكادر یتم اللجوء عادًة إلى تحدید األسعار بناء على السعر التنافس

المحاسبي القادر على تطبیق نظام الكلفة �شكل فعال، �ما جاءت ابرز التوص�ات �ضرورة اإلهتمام أكثر بتطبیق نظم الكلفة 

�ة، وتقد�م الدعم المادي في الجامعات األردن�ة، ومعالجة األس�اب التي تمنع من تطبیق نظم الكلفة في الجامعات األردن

والعلمي للكادر المحاسبي ل�ص�ح قادر على تطبیق نظم الكلفة، �االضافة الى تدر�ب محاسب التكال�ف ل�قوم �أعمال محاس�ة 

 التكال�ف �اإلضافة لعمله.
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Abstract: 

This research aims to know the extent of applying costing systems in jordanian 

universities, to achieve the aim of the study, the researcher distributed (48) questionnaires to 

(7) jordanian universities, and conducted (13) interviews with: financial managers, internal 

audit managers and some accountants. The percentage of returned questionnaires was 

(85.4%), and the most important result: there is a weak application of the costing system in 

jordainian, the lack of awareness of the need for specialized cost accountant. The most 

important results of interview that there are constraints when applying costing systems: lack 

of management cooperation, high cost of applying costing systems, and weak accounting 

experience in costs. The most important recommendations: more attention to the applying cost 

systems in jordainian universitites, providing financial and scientific support to the accounting 

staff to be able to applying costing systems . 
Keywords: costs accounting. 

 المقدمة: 

أهم الر�ائز في المجتمع، حیث یؤدي دورًا �بیرًا وممیزًا في إحداث التنم�ة الشاملة على  �عد القطاع التعل�مي أحد  

العالي على وجه   التعل�م  التعل�م عمومًا ومؤسسات  �أنظمة  الحاجة لالهتمام  تبرز  ذلك  والمجاالت، و�زاء  مختلف الصعد 

 التحد�ات في المجتمع.الخصوص متمثلة بوجود الجامعات من أجل إعداد أفراد قادر�ن على مواجهة 

الصعد   مختلف  على  الشاملة  التنم�ة  إحداث  في  وممیزًا  �بیرًا  دورًا  األردن  في  العالي  التعل�م  قطاع  یؤدي  كما 

والمجاالت، وحقق التعل�م العالي في المملكة خالل السنوات العشر الماض�ة تقدمًا ملحوظًا من حیث تنوع البرامج الدراس�ة 

، أما 1958م التي تحكم النوع والكم. بدأ التعل�م العالي �األردن �إنشاء دار المعلمین في عمان عام  وأنماط التعل�م والتعل

حدثت نقلة نوع�ة في التعل�م الجامعي حیث    1989، وفي عام  1962التعل�م الجامعي فقد بدأ بتأس�س الجامعة األردن�ة عام  

 أسست أول جامعة خاصة وهي جامعة عمان األهل�ة.

رئ�س هیئة اعتماد مؤسسات التعل�م العالي أن آخر االحصائ�ات الخاصة �التعل�م العالي تظهر انه  كما �شف  

 طالب وطال�ة .   322349بلغ العدد اإلجمالي للطل�ة في الجامعات األردن�ة     2020/2021وحتى العام الدراسي  

ونظرًا لدور الجامعات في تزو�د المجتمع �الثروة ال�شر�ة التي تعد األساس للتنم�ة االقتصاد�ة ،جاء هذا ال�حث  

لب�ان الطرق المت�عة لق�اس التكلفة ومشكالت ق�اسها في الجامعات األردن�ة، حیث  تقوم محاس�ة التكال�ف بدورًا هامُا في  

 ).  2020لب�انات المتعلقة �التكلفة وذلك لتحقیق أهداف المنشأة (أبو نصار،  تزو�د العدید من األطراف داخل المنشأة �ا 
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 مشكلة الدراسة:

للشر�ات  منها  أكثر  الصناع�ة  �الشر�ات  تتعلق  التي  المشكالت  على  اإلدار�ة  والمحاس�ة  التكال�ف  �حوث  أغلب  تر�ز 

تكال�ف في تلك المؤسسات الخدم�ة التي تؤ�د والمؤسسات الخدم�ة، وهذا �ستلزم ضرورة توج�ه االهتمام بدراسة نظام ال

 االدب�ات السا�قة أهم�ة دراسة محاس�ة التكال�ف فیها. 

ونظرًا ألهم�ة قطاع الخدمات التعل�مي في المجتمع، وعلى الرغم من الصعو�ات التي تح�ط �ق�اس تكلفة الخدمات 

الخاصة (الهادفة للر�ح) ، اال أن هذا االختالف ال  التعل�م�ة و�ذلك االختالف بین أهداف الجامعات الحكوم�ة والجامعات  

یؤثر على أسالیب ق�اس التكلفة في �ل منها.وعل�ه س�حاول ال�احث في هذا ال�حث معرفة مدى تطبیق نظم التكال�ف المتعلقة 

 �الخدمات التعل�م�ة في الجامعات الموجودة في األردن وتتمثل مشكلة ال�حث �ما یلي:

 التكال�ف في الجامعات األردن�ة؟  ما مدى تطبیق نظم -1

 ما هي المشكالت التي تواجه الجامعات األردن�ة في ق�اس تكال�فها؟ -2

 أهم�ة الدراسة: 

تساعد نظم التكال�ف المحاسب اإلداري على تحدید تكلفة المنتج و�التالي تساعده على تقد�م تقر�ر أفضل لمتخذ  

الجامعات وفي  المنتج،  �سعر  یتعلق  ف�ما  تتخذها    القرار  التي  اإلدار�ة  القرارات  في  �بیر  �شكل  التكال�ف  أنظمة  تساعد 

الجامعات لتحدید تكلفة الخدمات التعل�م�ة و�التالي تساعدها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحید الصرف وفتح أو غلق أقسام 

اول أهم مشكالت ق�اس التكلفة في مجال  أو �ل�ات تعل�م�ة وحتى بتسعیر الخدمة التعل�م�ة ، لذلك فإن هذه الدراسة سوف تتن

 الخدمات التعل�م�ة في الجامعات األردن�ة، حیث تبرز أهم�ة الدراسة ف�ما �أتي:

 إظهار مدى تطبیق أنظمة محاس�ة التكال�ف في الجامعات األردن�ة. -1

 إظهار المشكالت المتعلقة في عدم التطبیق. -2

 التكال�ف التي تساعد في توفیر معلومات موضوع�ة ودق�قة لمتخذ القرار.ب�ان أهم�ة وجود أنظمة  -3

إن الدراسات التي تناولت أنظمة ق�اس التكال�ف في الشر�ات الخدم�ة و�الذات المؤسسات التعل�م�ة قلیلة  -4

 حسب حدود علم ال�احث، لذلك جاءت هذه الدراسة لتغطي هذا الجانب.

   أهداف الدراسة:

 هدف هذا ال�حث إلى معرفة أسالیب التكال�ف المت�عة في مجال ق�اس تكلفة الخدمات التعل�م�ة في الجامعات 

 األردن�ة وتحدید تكلفة الخدمات على أسس سل�مة ودق�قة و�ندرج تحت هذا الهدف األهداف التال�ة:



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ا��دارية وا��قتصادية سلسلة العلوم  
Administrative and Economic Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

19 

 ب�ان مدى تطبیق أنظمة التكال�ف في الجامعات األردن�ة. )1

 �اس التكلفة في مجال الخدمات التعل�م�ة في الجامعات األردن�ة.ب�ان أهم مشكالت ق )2

 لمساعدة في وضع أسس لنظام تكال�ف یوفر معلومات موضوع�ة ودق�قة تساعد على اتخاذ القرارات اإلدار�ة.ا )3

 فرض�ات الدراسة:

استخالص النتائج و على ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها تمت ص�اغة الفرض�ات اآلت�ة والتي تم اخت�ارها بهدف  

 وضع التوص�ات المناس�ة وهي: 

 الفرض�ة األولى: ال تطبق الجامعات األردن�ة نظم التكال�ف. 

 الفرض�ة الثان�ة: ال توجد معوقات لدى الجامعات األردن�ة في تطبیق أنظمة التكلفة.

 اإلطار النظري 

 تعر�ف محاس�ة التكال�ف:

الق� �انها عمل�ة  التكال�ف  المال�ة المتعلقة  تم تعرف محاس�ة  المال�ة وغیر  اس والتحلیل والتقر�ر عن المعلومات 

 ) . Horngren,2015بتكال�ف تملك موارد المنشأة واستخدامها (

كما عرفت �انها ذلك العلم الذي �قوم على تجم�ع وتبو�ب وتحلیل وتوز�ع التكال�ف استنادا لمجموعة من الم�ادئ  

تحدید بهدف  العلم�ة  والقواعد  (عدس   واالسس  المناسب  القرار  التخاذ  لالدارة  الالزمة  المعلومات  وتقد�م  االنتاج  تكلفة 

 ).2019والخلف،

 ):2019تبو�ب عناصر التكال�ف (عدس والخلف،

 وتقسم الى عوامل االنتاج التال�ة:   تبو�ب عناصر التكال�ف حسب طب�عتها ونوعیتها:  -1

 عنصر تكلفة الخدمات االخرى.   - عنصر تكلفة العمل     - عنصر تكلفة المواد   -

وتقسم الى عناصر تكال�ف م�اشرة وعناصر تكال�ف غیر م�اشرة    بو�ب عناصر التكال�ف حسب عالقتها بوحدة المنتج:ت  -2

 كما یلي:

 تكال�ف العمل الم�اشر.  -2مواد م�اشرة     - 1التكال�ف الم�اشرة:  -

 ر�طها �صورة م�اشرة بوحدات المنتج النهائي.التكال�ف غیر الم�اشرة: وهي النفقات التي �صعب  -

 تبو�ب التكال�ف حسب عالقتها �حجم االنتاج:  -3

 �قوم هذا التبو�ب بدراسة سلوك عناصر التكال�ف تجاه التغییر في حجم النشاط، و�قسم الى عناصر التكال�ف التال�ة:
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 التكال�ف المختلطة.  -التكال�ف الثابتة     - التكال�ف المتغیرة   -

 تبو�ب التكال�ف من وجهة نظر الرقا�ة:  -4

 تكال�ف غیر قابلة للرقا�ة.   – تكال�ف قابلة للرقا�ة       -

 نظام محاس�ة التكال�ف 

التقار�ر   التكال�ف واعداد  بب�انات  الخاصة  التفصیالت  التكال�ف على عالج مسألة تسجیل  �عمل نظام محاس�ة 

 ):2019الخاصة بها، من خالل مایلي (الجمال وعبدالغنى،

التصن�ف والتجم�ع  یتمثل في اختالف طب�عة عمل�ات  التكال�ف  المالي ونظام محاس�ة  النظام  بین  الفروق  اهم 

والتقر�ر ف�ما �خص المصار�ف، ففي المحاس�ة المال�ة نجد المصروفات تصنف الى اجور ومواد خام واستهالكات �هر�اء  

مسب�اتها (تكال�ف ص�انة، تكال�ف ب�ع)، او تنصف ادار�ا �حسب  وغیرها ، اما في محاس�ة التكال�ف فانها قد تصنف حسب  

مصدرها �فرزها على االقسام واالدارات، او �حسب موقعها الجغرافي او �حسب المنتجات او حسب سلو�ها ح�ال تغیرات 

 االنتاج وغیرها من التصن�فات. 

 انظمة التكال�ف التقلید�ة:

 ):2018ال�ف غیر الم�اشرة التال�ة (عصر،استقر المدخل التقلیدي على طرق تخص�ص التك

طر�قة التوز�ع االجمالي : تقوم هذه الطر�قة على تجم�ع مراكز التكلفة معا ومن ثم توز�عها على مراكز االنتاج �استخدام  -

 اسس معینة.

طر�قة التوز�ع االنفرادي: تقوم هذه الطر�قة بتوز�ع تكال�ف �ل مر�ز �لفة على المراكز االنتاج�ة المستفیدة منه �صفة   -

 منفردة.  

طر�قة التوز�ع التنازلي: تراعي هذه الطر�قة االسنفادة من مراكز التكلفة �ل على حدى ول�س فقط مدى استفادة المراكز   -

 االنتاج�ة. 

التوز�ع الت�ادلي: تقوم هذه  الطر�قة �عمل تخص�ص في مابین اقسام الخدمات حسب نصیب �ل مر�ز في  ر�قة  ط -

 تكال�ف المر�ز االخر،وذلك قبل ان یتم توز�ع تلك االقسام على المراكز االنتاج�ة.

 ): 2019نظام التكال�ف المبني على االنشطة (قو�در والعقر�ي،

 لعال�ة ونظم ادارة الوقت  ال�ف غیر الم�اشرة في ظل المستو�ات االل�ة ا نظرا للتزاید المستمر في نس�ة التك
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، وتغیر بیئة التصن�ع وادواته وز�ادة درجة المنافسة، فقد ظهر مدخل ق�اس التكلفة على اساس النشاط ،  الحدیثة

المتاحه هي التي تسبب التكلفة وان حیث یر�ز هذا المدخل على مسب�ات التكلفة و�فترض ان االنشطة التي تستهلك الموارد  

 المنتجات تحدث التكلفة من خالل االنشطة التي تحتاجها لتصم�م وهندسة وتصن�ع المنتج. 

و�قوم مدخل ق�اس التكلفة على اساس النشاط على مرحلتین: المرحلة االولى یتم فیها تخص�ص التكال�ف غیر  

ید تكلفة �ل نشاط، والمرحلة الثان�ة یتم فیها تخص�ص تكال�ف االنشطة الم�اشرة �كل على االنشطة المسب�ة لها، وذلك لتحد 

 على المنتجات �حسب درجة استفادة �ل منتج من النشاط المعین.

 نبذة عن قطاع التعل�م العالي في األردن: 

�م الجامعي في  �قوم قطاع التعل�م العالي في األردن بدورًا مهمًا في التنم�ة الشاملة في مختلف المجاالت، بدأ التعل

أسست أول جامعة خاصة وهي جامعة عمان األهل�ة، ازدهر   1989بتأس�س الجامعة األردن�ة وفي عام    1962األردن سنة  

قطاع التعل�م العالي في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني حیث تم في عهده إنشاء العدید من الجامعات الرسم�ة والخاصة، 

سالم�ة العالم�ة ومع ازد�اد عدد الجامعات وتطورها زاد عدد الطالب الملتحقین في الجامعات �اإلضافة إلى جامعة العلوم اإل

) ألف طالب وطال�ة من دول عر��ة وأجنب�ة . 28) ألف طالب وطال�ة، منهم (236الرسم�ة والخاصة حیث بلغ عددهم (

جدیدة تواكب المرحلة القادمة لذلك تم إصدار  ونت�جة للتطور الحاصل في قطاع التعل�م العالي �ان البد من إصدار قوانین

، أص�حت على إثره 2009) لسنة 20وقانون الجامعات األردن�ة رقم (  2009) لسنة  23القانون الجدید للتعل�م العالي رقم (

لل جدیدة  إدار�ة  وحدات  استحداث  تم  العالي  لتعل�م  الجدید  القانون  و�موجب  االستقالل�ة  من  �مز�د  تتمتع  ه�كل الجامعات 

وحدة تنسیق القبول الموحد، و�الرغم من التحد�ات الكبیرة التي   -2وحدات الس�اسة والتخط�ط ،  -1التنظ�مي للوزارة وهي:  

یواجهها قطاع التعل�م العالي في األردن إال أنه تمكن من تحقیق إنجازات �بیرة حیث تم وضع خطط و�جراءات لتحقیق نقلة  

لمؤسسات التعل�م�ة األردن�ة، و�ناء على ما سبق شهد قطاع التعل�م العالي تطورًا ملحوظًا نوع�ة تناسب التحد�ات الجدیدة ل 

في نسب االلتحاق للذ�ور واإلناث في برامج القبول العاد�ة و�رامج التعل�م الموازي، �اإلضافة إلى الز�ادة في أعداد أعضاء 

عالي الرسم�ة واإلق�ال على التوسع في الجامعات الخاصة ( الهیئة التدر�س�ة والدعم الحكومي المقدم لمؤسسات التعل�م ال

القطاع الخاص) للمساعدة في تحمل مسؤول�ة التعل�م إلى جانب القطاع الحكومي، و�ضاف إلى ذلك إنشاء صندوق دعم 

اء مراكز التنم�ة لل�حث العلمي والذي �قدم دعمًا للمشار�ع الوطن�ة ومنحًا لطل�ة الدراسات العل�ا المتفوقین أكاد�م�ا، و�نش

المهن�ة، وتقد�م جائزة ال�حث الممیز وال�احث الممیز، والطالب الممیز واعتماد الحصول على شهادة التوفل �شرط قبول 

 لاللتحاق ببرامج الماجستیر والد�توراه.  
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 الدراسات السا�قة:

التكال�ف المبني على االنشطة في الجامعات  هدفت هذه الدراسة الى محاولة تطبیق نظام    ،)2020دراسة ابورشید (

الحكوم�ة السور�ة، لق�اس تكلفة الخدمات التعل�م�ة و��ان اثره في تخف�ض تكلفة الخدمات التعل�م�ة في ضوء متغیرات البیئة 

 الحدیثة وانعكاساتها على نظم محاس�ة التكال�ف في هذه الجامعات. 

المبني على االنشطة في الجامعات الحكوم�ة السور�ة یؤدي الى    وتوصلت الدراسة الى ان تطبیق نظام التكال�ف

 ق�اس تكلفة مخرجاتها �طر�قة دق�قة وعادلة، �ما یؤدي الى تخف�ض تكلفة الخدمات التعل�م�ة في �عض الكل�ات.

تكلفة   لق�اس  السور�ة  الحكوم�ة  الجامعات  في  االنشطة  على  المبني  التكال�ف  نظام  بتطبیق  الدراسة  واوصت 

 جاتها، ومساهمته في تحقیق اغراض تخف�ض التكلفة دون المساس �الخصائص الممیزة للخدمة التعل�م�ة.مخر 

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى الحاجة الى تطبیق نظان التكال�ف المبني   ،)2020دراسة دمدوم وعبدالحق (

عموم�ة للصحة في الجزائر، ولتحقیق على اساس االنشطة ودوره في تخف�ض تكلفة الخدمات الصح�ة في المؤسسات ال

) است�انة على مجموعة من محاسبین ومسیري المؤسسات العموم�ة للصحة في الجزائر،  20هدف الدراسة تم توز�ع استب�ان (

وجاءت ابرز نتائج الدراسة ان نجاح نظام التكال�ف المبني على االنشطة في المؤسسات العموم�ة للصحة یتطلب التحدید 

وال  ان الجید  النتائج  بینت  �ما  االنشطة،  بین  المشار�ة  التكال�ف  وتفسیر  ب�عضها  ترا�طها  الرئ�س�ة ومدى  لالنشطة  دقیق 

المؤسسات العموم�ة للصحة هدفها تقد�م خدمة عموم�ة والت�حث عن الر�ح�ة من خالل تقد�م خدماتها الصح�ة، وان هناك 

 قت نظام التكال�ف المبني على االنشطة. امكان�ة لتخف�ض تكلفة الخدمات الصح�ة المقدمة اذا ط�

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ماه�ة ادارة التكال�ف على اساس االنشطة في قطاع ـ  )2016دراسة ابراه�م (

التعل�م الجامعي، والتعرف على خبرة جامعتي : وال�ة واشنطن، وسات ادوارد في مجال ادارة التكال�ف على اساس النشاط 

) فردًا من 30وتحدید اوجه التشا�ه واالختالف بین الجامعتین، حیث تم اجراء عدد مقابالت مفتوحة مع عینة بلغ حجمها (

رؤساء ادارة الحسا�ات، وادارة الموازنة. وتوصلت النتائج الى ان اهم التحد�ات الداخل�ة التي تواجهها الجامعات �صورة عامة 

وفاعل�ة، �االضافة الى ان اهم مشكالت نظم االدارة المال�ة التقلید�ة مر�ز�ة ادارة الموازنات،  هي ��ف�ة ادارة منظومتها �كفاءة  

 وان نظام التكال�ف المبني على االنشطة ُ�مكن الجامعات من رقا�ة ادائها المالي.

كال�ف  هدفت هذه الدراسة �شكل اساسي للتعرف على مدى امكان�ة استخدام نظام الت  ،)2015دراسة الطراونة (

المبني على االنشطة �احد االسس الحدیثة في تحمیل التكال�ف من اجل ق�اس وتحدید تكلفة الخدمات التعل�م�ة في الجامعات  

االردن�ة الحكوم�ة والخاصة، ومن اجل تحقیق اهداف الدراسة فقد تم استخدام المنهج االستقرائي ومراجعة جم�ع مایتعلق 
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ى هذا المنهج، اضافة الى المنهج االستن�اطي للتعرف على مدى امكان استخدام نظام بهذه الدراسة من ادب�ات بناء عل 

التكال�ف المبني على االنشطة ، وجاءت ابرز النتائج �انه اص�ح �االمكان التغلب على المشاكل الناتجة عن استخدام االسس 

لتكلفة المناس�ة لكل نشاط من خالل محر�ات  التقلید�ة في توز�ع التكال�ف غیر الم�اشرة وذلك عن طر�ق تحدید معدالت ا 

 التكلفة المناس�ة، �االضافة الى امكان�ة استخدام اسلوب التكلفة المستهدفة في عمل�ة تحدید اسعار الخدمات التعل�م�ة. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبیق نظام محاس�ة  ،  )Hawary & Al- OMARI,2013  (  دراسة

المسؤول�ة في الجامعات األردن�ة ، و�ذلك التحقیق في أثر �عض المتغیرات الد�موغراف�ة والوظ�ف�ة والمؤسس�ة على تقدیر 

درجة تنفیذ العاملین أل�عاد نظام محاس�ة المسؤول�ة في الجامعات التي �عملون بها. وهذه األ�عاد هي: اله�كل التنظ�مي ، 

كلفة المع�ار�ة ، ومیزان�ات التخط�ط ، ونظام تقار�ر األداء الدور�ة ، ونظام الحوافز.  ونظام المعلومات المحاسب�ة ، والت

) من أعضاء هیئة التدر�س العاملین في  180ولتحقیق أهداف الدراسة تم وضع است�انة وتوز�عها على عینة عشوائ�ة قوامها (

٪. وأظهرت النتائج 74.4) ، �معدل استجا�ة 134یل () جامعة أردن�ة ، و�لغ عدد االستب�انات المعادة والمناس�ة للتحل27(

�متوسط  متوسًطا  المسؤول�ة جاء  محاس�ة  نظام  أ�عاد  لتطبیق  تم فحصها  التي  الجامعات  في  العاملین  تقدیر  أن مستوى 

) ، �ما توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الجامعات الحكوم�ة والجامعات الخاصة في تطبیق نظام محاس�ة  3.36(

ؤول�ة. ، و�ان لصالح الجامعات الحكوم�ة ، وال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في تطبیق نظام محاس�ة المسؤول�ة المس

في الجامعات األردن�ة تعزى إلى العوامل الد�موغراف�ة والوظ�ف�ة �شكل عام ، ووجود مثل هذه الفروق في جانب واحد وهو 

تقد�م مجموعة    مسة. بناًء على النتائج السا�قة تبق في الجامعات المدرو أثر متغیر التخصص في تقدیر نظام الحوافز المط

من أهم التوص�ات وهي: على اإلدارات في الجامعات األردن�ة التي تم فحصها العمل على تفعیل أ�عاد ور�ائز نظام محاس�ة 

 نظام الحوافز. المسؤول�ة ، خاصة في جوانب

 :ما �میز هذه الدراسة عن الدراسات السا�قة

 تمیزت هذه الدراسة عن الدراسات السا�قة �ما �أتي: 

�أخذ   الدراسات  تمیزت هذه الدراسة عن الدراسات السا�قة في المجتمع الذي تم إجراء الدراسة عل�ه، حیث قامت معظم   )1

�مجتمع  قطاع الخدمات الصح�ة أو شر�ات التأمین أو المصارف أو الشر�ات الصناع�ة أو قطاع التعل�م �شكل عام  

 للدراسة، بینما قامت هذه الدراسة �اعتماد مجتمع دراسة مختلف وهو الجامعات األردن�ة الحكوم�ة والخاصة. 

،  �ف في الجامعات الحكوم�ة والخاصةتعتبر هذه الدراسة من الدراسات القلیلة التي تناولت موضوع تطبیق أنظمة التكال )2

 م ال�احث. والمشكالت التي تواجه هذا التطبیق حسب حدود عل
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تمیزت هذه الدراسة عن الدراسات السا�قة �أسلوب جمع الب�انات حیث اعتمدت معظم الدراسات السا�قة على االست�انة   )3

 لجمع الب�انات، بینما اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب المقابلة و اإلستب�ان وذلك لمحاولة تالشي عیوب �ل طر�قة.

 الطر�قة واإلجراءات

 الدراسة:منهج�ة  

اعتمد ال�حث على األسلوب الوصفي التحلیلي لمناسبته لطب�عة هذه الدراسة، وذلك لب�ان مدى التطبیق، حیث تم 

 إعادة �تا�ة المقابالت وتفر�غها على أسس تحقق أهداف الدراسة وتم تحلیلها �ما یتفق مع الفرض�ات. 

 مجتمع وعینة الدراسة:  

لموجودة في األردن، إذ بلغ عدد الجامعات الرسم�ة عشر جامعات وس�ع یتكون مجتمع الدراسة من الجامعات ا

) جامعات خاصة وحكوم�ة،  7عشرة جامعة خاصة �اإلضافة إلى جامعة العلوم اإلسالم�ة العالم�ة.   وقد تم أخذ عینة من (

موظفین   3-1حیث تم مقابلة  حیث تكونت وحدة المعاینة من موظفي الدوائر المال�ة والمدققین الداخلیین في هذه الجامعات  

) جامعات خاصة وحكوم�ة، و�انو �عملون في الوظائف التال�ة: مدیر 7) شخص في (13في �ل جامعة، وقد تمت مقابلة (

) و�سبب ان 48التدقیق الداخلي، المدیر المالي، رئ�س قسم المحاس�ة، محاسب، أما ف�ما یتعلق �االستب�ان لقد تم توز�ع (

ع المستبین و�قوم �مساعدته و�سترجع االستب�ان في نفس الوقت، �انت نس�ة الردود عال�ة جدا حیث ال�احث �ان �جلس م

 %).85.41) استب�ان �امل ونسبته (41تم استرجاع (

 أداة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على اخت�ار الب�انات التي یتم جمعها من خالل المقابلة ش�ه المنظمة التي تم إجراءها مع عدد  

إلى   8محاسبین والمدراء المالیین والمدققین الداخلیین الموجودین في الجامعات األردن�ة، خالل الفترة الممتدة من شهر  من ال

، �اإلضافة إلى اإلست�انة التي تم توز�عها على عدد من المحاسبین والمدققین الموجودین في 2014من العام    12شهر  

، 2014من العام    12إلى شهر     8وع الدراسة خالل الفترة الممتدة من شهر  الجامعات األردن�ة الستقصاء آرائهم عن موض

 تم توز�ع دلیل لعمل المقابلة واإلست�انة على �عض المحكمین األكاد�میین واإلدار�ین �اخت�ار للمقابلة واإلست�انة.

 مصادر جمع الب�انات:

 الطرق اآلت�ة:لغا�ات تحقیق أهداف الدراسة واخت�ار فرض�اتها تم جمع الب�انات �

 المصادر األول�ة:  -1
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المقابلة التي تم إجرائها على عینة من المحاسبین والمدراء المالیین الموجودین في الجامعات األردن�ة، خالل الفترة  

 .2014من العام    12إلى شهر   8الممتدة من شهر  

 المصادر الثانو�ة:  -2

قاالت �اإلضافة إلى الدراسات السا�قة المتعلقة بهذا الموضوع  وتتمثل في الكتب العر��ة واألجنب�ة والدور�ات والم  

والمواقع اإللكترون�ة، �اإلضافة إلى اإلطالع على عدد من الدراسات العر��ة واألجنب�ة و�ذلك األ�حاث التي تناولت هذا 

 الموضوع في األردن وفي دول اخرى. 

 أسالیب تحلیل الب�انات:

أسئلتها تم استخدام أسلوب تحلیل المقابلة الكمي واألسالیب اإلحصائ�ة المالئمة    لتحقیق أهداف الدراسة واإلجا�ة عن

 ) وتشمل هذه األسالیب:SPSSلتحلیل الب�انات التي تم جمعها �استخدام برنامج الحزمة اإلحصائ�ة للعلوم اإلجتماع�ة (

 الدراسة وفقًا لخصائصهم.التكرارات والنسب المئو�ة، وذلك لوصف أفراد مجتمع الدراسة وعینة   .1

المتوسطات الحساب�ة، واإلنحرافات المع�ار�ة، وذلك للحكم على استجا�ة عینة الدراسة على متغیرات الدراسة، و��ان  .2

 اإلجا�ات وانحرافها عن الوسط الحسابي. 

 ) لق�اس مدى ث�ات أداة الق�اس.Cronbach’s Alphaاخت�ار الث�ات ( .3

وذلك   Shapiro-Wilkواخت�ار        Kolomogrov–Smimov Testدام اخت�ار  اخت�ار التوز�ع الطب�عي �استخ .4

 الخت�ار مدى ات�اع الب�انات للتوز�ع الطب�عي و�نحرافها عنه.

 ، الخت�ار وجود عالقات قو�ة أو ضع�فة بین المتغیرات.   Kendall tauواخت�ار    Spearman’sاخت�ار .5

 اخت�ار ث�ات األداة:

للتحقق من ث�ات أداة الدراسة، تم استخدام معامل اإلرت�اط (كرون�اخ ألفا) والذي �ستخدم �شكل رئ�سي لتحقق من 

 درجة االتساق في است�انة الدراسة. وجاءت نتائج االخت�ار:

% وهي نس�ة ممتازة جدًا �ونها أعلى من النس�ة المقبولة 94.4لجم�ع أسئلة االست�انة �انت  إن ق�مة �رون�اخ ألفا  

 % وهذا یدل على وجود ث�ات عالي في أداة الدراسة، واتساق في الردود على األسئلة . 60

 

 نتائج المقابلة ومناقشتها
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لیین والمحاسبین في الجامعات الموجودة في  تم اجراء المقابلة مع عدد من المدراء المالیین ومدققي الحسا�ات الداخ

) مقابلة اجر�ت في س�عة جامعات، ثالثة منها حكوم�ة وأر�عة منها خاصة و�ان 13األردن، و�ان مجموع المقابالت (

 التوز�ع الوظ�في لألشخاص التي تمت مقابلتهم على النحو التالي:

 التوز�ع الوظ�في لألشخاص التي تمت مقابلتهم  ) 1(الجدول  

 عدد األشخاص الذي تم مقابلتھم  المسمى الوظیفي 

 خمسة أشخاص المدیر المالي 

الداخلي مدیر التدقیق  ثالثة أشخاص 

 شخص واحد رئیس قسم المحاسبة 

 أربعة أشخاص محاسب

 ملخص نتائج المقابلة:

 جامعات حكوم�ة وخاصة، جاءت النتائج على الشكل التالي:) مقابلة في س�عة  13�عد اجراء (

 ملخص نتائج المقابلة)   2(الجدول

 ملخص نتائج المقابلة 

 عدد المعارضین  عدد المؤیدین  الســــــــــــــــــــــؤال 

 10 3 راي األشخاص الذي تم مقابلتھم في تطبیق نظام التكالیف في الجامعات األردنیة بشكل عام 

 9 4 وجود محاسب للتكالیف في الجامعات األردنیة 

 9 4 استخدام نظام تكالیف یفصل التكالیف المباشرة عن غیر المباشرة في الجامعات األردنیة 

 13 0 استخدام نظام تكالیف یفصل التكالیف المتغیرة عن التكالیف الثابنة في الجامعات األردنیة 

 13 0 األردنیة كلفة لكل عنصر تكلفة في الجامعات استخدام نظام التكالیف المبني على األنشطة ومدى وجود محركات 

 7 6 وجود تحدید للتكالیف المتعلقة باألقسام األكادیمیة واألقسام اإلداریة في الجامعات األردنیة 

 10 3 وجود تحدید واضح لتكلفة الساعة في الجامعات األردنیة 

 10 3 حتساب تكلفة الطالب على أساس الكلیة أو التخصص في الجامعات األردنیة ا

 3 10 عدم وجود معوقات تمنع من تطبیق نظم التكالیف في الجامعات األردنیة  

 84 33 المجموع 
الكلفة في الجامعات  و�ناء على المقابالت التي تم تحلیلها في هذا الجزء نجد أن المستجیبین یؤ�دوا على ضعف تطبیق نظام  

 . األردن�ة، وذلك یؤدي �شكل عام إلى قبول افرض�ة األولى " ال تطبق الجامعات األردن�ة نظم التكال�ف"

 نتائج االستب�ان ومناقشتها 

إن الهدف األساسي لهذه الدراسة یتمثل في محاولة معرفة مدى تطبیق نظم التكال�ف في الجامعات األردن�ة، وقد  

تتسم   الب�انات  ان  الذین سیتم عرض االستب�ان علیهم، حیث  �عد تحدید األشخاص  الب�انات  تم استخدام الستب�ان لجمع 

) توز�ع  تم  ولقد  الر 48�السر�ة،  نس�ة  و�انت  است�انه   () استرجاع  تم  حیث  جدًا  عال�ة  ونسبته 41دود  �امل  استب�ان   (

%)، و�هدف هذا الفصل إلى عرض نتائج التحلیل اإلحصائي التي تم التوصل إلیها وذلك لق�اس وجود أو عدم 85.41(
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سئلة الدراسة وجود عالقة بین متغیرات الدراسة، حیث تم وصف الب�انات الد�موغراف�ة ألفراد عینة الدراسة، یلي ذلك عرض أل

 ووصفها، ومن ثم اخت�ار الفرض�ات. 

 المعلومات الشخص�ة للمجیبین: 

 الجنس:   -1

عدد الموظفین الذ�ور �فوق و�شكل �بیر عدد الموظفین اإلناث، وهذا �عطي مؤشرًا حول تر�ی�ة الموارد ال�شر�ة 

 % .90.2ر ونسبتهم  للعاملین في الدوائر المال�ة في الجامعات األردن�ة، إذ أن معظمها من الذ�و 

المال�ة في الجامعات األردن�ة أعمارهم من    -2 سنة حیث بلغت    28-20العمر: أغلب�ة الموظفین في الدوائر 

- 37%)، تلیها الفئة العمر�ة من  26.83سنة حیث بلغت نسبتهم (   36-29%)، تلیها الفئة العمر�ة من  58.54نسبتهم (

سنة، وان معظم موظفي    55أنه الیوجد موظفین تفوق أعمارهم ال  %)، و�الحظ  14.63سنة حیث بلغت نسبتهم (  45

 %).85.37حیث بلغت نسبتهم (  36- 20الدوائر المال�ة في الجامعات األردن�ة من الفئة ال�افعة أي الفئة العمر�ة من  

%)،  85.4) مستجی�ًا بنس�ة (35المؤهل العلمي: معظم أفراد العینة من حملة ال�كالور�وس، حیث بلغ عددهم (   -3

%) من أفراد 92.7%)، و�دل ذلك على أن نس�ة (  7.3) مستجیبین و�نس�ة (3أما حملة درجة الماجستیر فقد بلغ عددهم (

عینة الدراسة تتر�ز في حملة ال�كالور�وس والماجستیر، مما یدل على وجود مستوى أكاد�مي مرضي ضمن الموظفین في  

 �جعلهم مؤهلین لإلجا�ة عن أسئلة الدراسة.الدوائر المال�ة في الجامعات األردن�ة مما  

% من األفراد المستجیبین وذلك ألن هذه الفئة تم  0المسمى الوظ�في :أن الوظائف اإلشراف�ة تشكل مانسبته    -4

%)، أما المدققین الداخلیین فقد 80.5استخدام اجا�اتهم في المقابلة، و�غلب على أفراد الدراسة وظ�فة المحاسب ونسبتهم (

 %)، أي أن الغالب�ة لدیهم الخبرة الكاف�ة والوظ�فة المناس�ة.19.5نسبتهم (  كانت

  5الخبرة في مجال العمل الحالي: أغلب�ة الموظفین في الدوائر المال�ة في الجامعات األردن�ة خبرتهم أقل من  -5

) سنة، و�عدد 12-6تمتد من (%)، تلیها فئة أصحاب الخبرة التي  65.85) مستجی�ًا و�نس�ة (27سنوات، حیث بلغ عددهم (

) سنوات فأقل تأكیدًا على 5%)، و�الحظ من خالل ارتفاع نس�ة الذین تتراوح خبرتهم بین ( 29.27) مستجی�ًا و�نس�ة (12(

ما جاء في النت�جة السا�قة �أن معظم الموظفین في الدوائر المال�ة في الجامعات األردن�ة من الفئة ال�افعة، �ما یالحظ أ�ضًا 

%)، وهذا یدل على عدم ث�ات الموظفین في  4.88) سنة تبلغ (20-13نس�ة المستجیبین الذین تتراوح خبرتهم من ( ان  

للجامعات األردن�ة في عملهم لمدة طو�لة،  لكن ذلك یدل أ�ضًا أن مستوى الخبرة قلیل إلى حد ما لدى  المال�ة  الدوائر 

 المستجیبین.
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 التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة:

الدراسة    لقد  لمتغیرات  النسب�ة  األهم�ة  درجة  تحدید  تم  �ما  المع�اري،  واإلنحراف  الحسابي  الوسط  استخراج  تم 

 ) �وسط حسابي .3واستخدام الق�مة (

كما تم وضع مق�اس ترتیبي لهذه األرقام إلعطاء الوسط الحسابي مدلوًال �استخدام المق�اس الترتیبي لألهم�ة �ما  

 لي: هو مبین في الجدول التا

 مق�اس تحدید االهم�ة النسب�ة )  3(الجدول  

 مقیاس تحدید األھمیة النسبیة 

 الوسط الحسابي  األھمیة النسبیة 

5 -4.21 مستوى عاٍل جداً   

4.2 -3.41 مستوى عالٍ   

3.4 -2.61 مستوى متوسط   

2.6 -1.81 مستوى متدنٍ   

1.8  -1 مستوى متدٍن جداً   
 األول: ق�اس جودة أنظمة الجامعات األردن�ة �شكل عام:نتائج التحلیل الوصفي للمحور  

لقد تم استخراج الوسط الحسابي واإلنحراف المع�اري إلجا�ات أفراد العینة على الع�ارات التي تمثل هذا المحور 

)، 3اس (واتضح أن المتوسطات الحساب�ة إلجا�ات أفراد العینة على أسئلة المحور األول جم�عها أعلى من متوسط أداة الق�

) 4.195حیث تبین أن أعلى متوسط حسابي للع�ارة األولى "یوجد نظام مالي واضح" حیث بلغ الوسط الحسابي لهذه الع�ارة (

المع�اري ( بلغ االنحراف  الجامعات  0.678ف�ما  المستجیبین على وجود نظام مالي واضح في  إلى إجماع  ) وهذا �شیر 

ارت�اط واضح بین النظام المالي واله�كل التنظ�مي" على المرت�ة الثان�ة و�متوسط   األردن�ة، وحصلت الع�ارة الثان�ة "یوجد 

) و�ناء على ذلك 0.5833) و�انحراف مع�اري (3.865) وهي أعلى من المتوسط الحسابي الكلي وال�الغ (4.097حسابي (

التنظ�مي وهذا مایتوافق مع ماتوصل إل�ه فإن الجامعات األردن�ة تدرك اهم�ة وجود ارت�اط واضح بین النظام المالي واله�كل  

) حیث أكد على ان هناك درجة تطبیق عال�ة لكل من محور نظام المعلومات المحاسبي ومحور  2013العمري وحوري (

 اله�كل التنظ�مي في الجامعات األردن�ة.

للسلطة والمسؤول�ة   كما أظهرت إجا�ات العینة ان أدنى متوسط حسابي �عود للع�ارة الخامسة "هناك تحدید واضح

) و�انحراف مع�اري  3.865) وهي أقل من المتوسط الحسابي الكلي وال�الغ (3.56لكل موظف من موظفي الجامعة" و�لغ (

) لكنها ال زالت أعلى من متوسط أداة الق�اس، مما یدل على أن تحدید السلطة و المسؤول�ة في الجامعات غیر  0.923(

 محدد �شكل واضح.
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حظ تقارب إجا�ات أفراد العینة والذي یتضح من خالل تقارب اإلنحراف المع�اري إلجا�ات العینة  و�شكل عام یال

) (مستوى عاِل األهم�ة) وأعلى 3.865كوحدة واحدة، و�ما أن متوسط إجا�ات أفراد العینة على ع�ارات المحور األول بلغ (

 مة الجامعات األردن�ة �شكل عام.من متوسط أداة الق�اس فإن هذا �شیر إلى توفر جودة عال�ة ألنظ 

 نتائج التحلیل الوصفي للمحور الثاني (الفرض�ة األولى): ق�اس مدى تطبیق نظام الكلفة في الجامعات األردن�ة:

لقد تم استخراج الوسط الحسابي واإلنحراف المع�اري إلجا�ات أفراد العینة على الع�ارات التي تمثل هذا المحور،  

مفردات العینة عن الع�ارات المتعلقة �ق�اس مدى تطبیق نظام الكلفة في الجامعات األردن�ة، حیث اتضح أن وهي إجا�ات  

)  2.306) و�متوسط حسابي (3المتوسطات الحساب�ة إلجا�ات أفراد العینة على أسئلة المحور أقل من متوسط أداة الق�اس (

) للع�ارة السادسة " یوجد تحدید للكلف المتعلقة �األقسام اإلدار�ة" 4.024متدٍن األهم�ة النسب�ة، و�لغ أعلى متوسط حسابي (

) وهذا ما أكدته نتائج المقابلة حیث أكدت �انه یوجد تحدید للكلف المتعلقة 2.306وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام (

) للع�ارة 1.341دنى متوسط حسابي (�األقسام اإلدار�ة في الجامعات األردن�ة ولكن أغلبها �ان �شكل غیر دقیق، ف�ما بلغ أ

السا�ع عشر " �عتمد نظام التكال�ف المستخدم على الفصل بین التكال�ف المتغیرة والثابتة " وهو أقل من المتوسط الحسابي 

) وهذا ما أكدته نتائج المقابلة أ�ضًا بوجود تطبیق ضع�ف لنظام التكال�ف الذي �فصل التكال�ف المتغیرة عن 2.306العام (

التكال�ف الثابتة في معظم الجامعات األردن�ة، حیث جاءت نتائج المقابلة �عدم وجود أي جامعة تقوم بتطبیق نظام تكال�ف  

 �فصل التكال�ف المتغیرة عن التكال�ف الثابتة من أصل س�ع جامعات تمت مقابلتها، وهذا ما أیده المستجیبین لالست�انه. 

ق�س تطبیق نظام التكال�ف المبني على األنشطة �مستوى متدٍن جدًا من  ) التي ت20,19,18كما جاءت الع�ارات (

األهم�ة النسب�ة وهذا یدل على عدم وجود تطبیق لنظام التكال�ف المبني على األنشطة في معظم الجامعات األردن�ة، وهذا 

على األنشطة في جم�ع الجامعات    ما أكدته نتائج المقابلة حیث جاءت تلك النتائج �عدم وجود تطبیق لنظام التكال�ف المبني

 األردن�ة التي تم مقابلتها وهي س�ع جامعات. 

) �مستوى متدٍن من األهم�ة النسب�ة وهو 2.463كما جاء الوسط الحسابي للع�ارة األولى " یوجد محاسب �لفة " ( 

األردن�ة لضرورة وجود )، وهذا یدل على عدم إدارك اإلدارات في الجامعات  2.306أعلى من المتوسط الحسابي العام (

محاسب تكال�ف متخصص، وهذا ما أكدته نتائج المقابلة �عدم وجود محاسب للتكال�ف في معظم الجامعات األردن�ة، حیث  

 جامعات من أصل س�عة تمت مقابلتهم، وهذا ما أیده المستجیبین لالست�انه.  5جاءت النتائج �عدم وجود محاسب للتكال�ف في  

الوس  الم�اشرة عن غیر نالحظ أ�ضًا أن  الكلف  تكال�ف �فصل  یتم استخدام نظام   " العاشرة  للع�ارة  ط الحسابي 

)، وهذا یدل على 2.306) �مستوى متدٍن من األهم�ة النسب�ة وهو أقل من المتوسط الحسابي العام (2.097الم�اشرة" (
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الجامعات األردن�ة، وهذا ما أكدته   وجود تطبیق ضع�ف لنظام تكال�ف �فصل الكلف الم�اشرة عن غیر الم�اشرة في معظم

نتائج المقابلة حیث جاءت النتائج �ق�ام جامعة واحدة فقط من أصل س�عة جامعات تمت مقابلتهم بتطبیق نظام تكال�ف  

�فصل الكلف الم�اشرة عن غیر الم�اشرة، وهذا ما أیده المستجیبین لالست�انه. و�ناًء على إجا�ات أفراد العینة نستنتج أنه ال 

 یوجد تطبیق لنظم التكال�ف في معظم الجامعات األردن�ة.

 نتائج التحلیل الوصفي للمحور الثالث: ق�اس مدى مساعدة التكال�ف في اتخاذ القرار اإلداري في الجامعات األردن�ة:

هذا المحور،  لقد تم استخراج الوسط الحسابي واإلنحراف المع�اري إلجا�ات أفراد العینة على الع�ارات التي تمثل  

وهي إجا�ات مفردات العینة عن الع�ارات المتعلقة �ق�اس مدى مساعدة نظم التكال�ف في اتخاذ القرار اإلداري في الجامعات  

األردن�ة، حیث اتضح أن المتوسطات الحساب�ة إلجا�ات أفراد العینة على أسئلة المحور جم�عها أعلى من متوسط أداة الق�اس 

) عاٍل األهم�ة النسب�ة وهذا یدل على أن معظم أفراد العینة مقتنعین �أهم�ة نظام التكال�ف 3.552) و�متوسط حسابي (3(

) للع�ارة األولى " ترت�ط فعال�ة اتخاذ القرارات اإلدار�ة �كفاءة نظام التكال�ف 4.195إلتخاذ القرار، و�لغ أعلى متوسط حسابي (

)، ف�ما بلغ أدنى متوسط حسابي 3.552المتوسط الحسابي العام () وهو أعلى من  0.641المستخدم" و�انحراف مع�اري (

)  3.552) للع�ارة الثالثة " یتم تسعیر الساعة المعتمدة بناًء على تكلفتها" وهو أقل من المتوسط الحسابي العام (2.463(

وهذا ما أكدته نتائج المقابلة وهذا �شیر إلى عدم اإلعتماد �شكل �بیر على الدراسات التكال�ف�ة لتسعیر الساعات المعتمدة،  

حیث أشار عدد من المقابلین إلى اعتماد اإلدارة على السعر التنافسي لتسعیر سعر الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة، 

أما الجامعات الحكوم�ة فقد أشارات نتائج المقابلة أن تلك الجامعات تعتمد على قرار مجلس العمداء في تسعیر الساعة 

 . المعتمدة

 اخت�ار التوز�ع الطب�عي:

 )Shapiro-Wilk) و اخت�ار   (Kolmogorov-Smirnovتم إخضاع الب�انات إلى اخت�ار (

من أجل معرفة إذا �انت ب�انات الدراسة تخضع لتوز�ع طب�عي أم ال، وأظهرت نتائج هذه االخت�ارات أن ب�انات 

 %. 5) �انت أقل من  Sigمعامل األهم�ة النسب�ة ( الدراسة ال تخضع لتوز�ع الطب�عي، إذ أظهرت النائج أن  

) واخت�ار �ندال للرتب Spearman Testو�ما أن توز�ع الب�انات غیر طب�عي، لذلك �فضل استخدام معامل اإلرت�اط (

)Kendall’s Correlation) الدراسة حسب  متغیرات  بین  العالقة  قوة  اخت�ار  أجل  من   ،(Field 2009 من وللتأكد   ،(

 .Pearson’s Correlationتم اخت�ار العالقات بین متغیرات الدراسة أ�ضًا �استخدام اخت�ار بیرسون ((النتائج،  

 نتائج اخت�ار الفرض�ات 
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) سبیرمان  اخت�ار  على  الدراسة  هذه  للرتب  Spearman’s Correlationاعتمدت  �ندال  واخت�ار  و   (

)Kendall’s Correlationلدراسة، ومتخذًة من مستوى الداللة ()  للتوصل إلى العالقات بین محاور اSig.0.01 أساسًا (

 العتماد نتائج الدراسة. 

جاءت نتائج اخت�ار قوة العالقة بین المحاور �استخدام اخت�ار سبیرمان إلى وجود عالقة هامة إحصائ�ا بین ق�اس  

امعات األردن�ة (المحور التاني) جودة أنظمة الجامعات �شكل عام (المحور األول) و ق�اس مدى تطبیق نظام الكلفة في الج

)، وعالقة هامة إحصائ�ا بین ق�اس مدى تطبیق نظام الكلفة في  0.01) وذلك عند مستوى داللة (0.677و تساوي (**

الجامعات األردن�ة (المحور التاني) و ق�اس مدى مساعدة نظم التكال�ف في اتخاذ القرار اإلداري (المحور الثالث) و تساوي 

)، وعالقة هامة إحصائ�ا بین ق�اس جودة أنظمة الجامعات �شكل عام (المحور 0.01ذلك عند مستوى داللة () و 0.692(**

) وذلك عند مستوى 0.563األول) و ق�اس مدى تطبیق نظام الكلفة في الجامعات األردن�ة (المحور الثالث) و تساوي (**

 ). 0.01داللة (

اور �استخدام اخت�ار �ندال إلى وجود عالقة هامة إحصائ�ا بین  كما جاءت نتائج اخت�ار قوة العالقة بین المح

ق�اس جودة أنظمة الجامعات �شكل عام (المحور األول) و ق�اس مدى تطبیق نظام الكلفة في الجامعات األردن�ة (المحور  

یق نظام الكلفة )، وعالقة هامة إحصائ�ا بین ق�اس مدى تطب0.01) وذلك عند مستوى داللة (0.511التاني) و تساوي (**

ا اتخاذ  التكال�ف في  التاني) و ق�اس مدى مساعدة نظم  (المحور  الجامعات األردن�ة  الثالث)  في  (المحور  لقرار اإلداري 

)، وعالقة هامة إحصائ�ا بین ق�اس جودة أنظمة الجامعات �شكل  0.01) وذلك عند مستوى داللة (0.526تساوي (**و 

) وذلك 0.414تساوي (**معات األردن�ة (المحور الثالث) و تطبیق نظام الكلفة في الجاعام (المحور األول) و ق�اس مدى  

)، و�بین ذلك ترا�ط و ارت�اط المحاور مع �عضها ال�عض �عالقات قو�ة جدًا عند مستوى داللة 0.01عند مستوى داللة (

 ).0.01إحصائ�ة أقل من (

 ملخص النتائج:

 ) جامعات حكوم�ة،ولقد  3) جامعات خاصة، و (4أردن�ة، �ان منها (  ) جامعات7) است�انه على (48تم توز�ع (

 %) و�انت النتائج �ما یلي: 85.41) استب�ان �امل بنس�ة ردود عال�ة جدًا بلغت ( 41تم استرجاع (

عند إجراء التحلیل الوصفي للمحور األول " ق�اس جودة أنظمة الجامعات األردن�ة �شكل عام" تبین إجماع المستجیبین   .1

) ف�ما بلغ اإلنحراف المع�اري  4.195لى وجود نظام مالي واضح في الجامعات األردن�ة حیث بلغ المتوسط الحسابي (ع

)0.678.( 
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عند إجراء التحلیل الوصفي للمحور الثاني " ق�اس مدى تطبیق نظام الكلفة في الجامعات األردن�ة"، تبین أن هناك   .2

 ).2.306األردن�ة، حیث بلغ المتوسط الحسابي (تطبیق ضع�ف لنظم الكلفة في معظم الجامعات  

عند إجراء التحلیل الوصفي للمحور الثالث " ق�اس مدى مساعدة نظم التكال�ف في اتخاذ القرار اإلداري في الجامعات   .3

األردن�ة،  األردن�ة"، تبین أن نظم التكال�ف في الجامعات األردن�ة تساعد في اتخاذ القرار اإلداري في معظم الجانعات  

 ).3.552حیث بلغ المتوسط الحسابي (

عند إجراء اخت�ار الفرض�ات تبین وجود عالقة هامة إحصائ�ًا بین ق�اس جودة أنظمة الجامعات �شكل عام (المحور   .4

) وذلك عند 0.677األول) و ق�اس مدى تطبیق نظام الكلفة في الجامعات األردن�ة (المحور التاني) و تساوي (** 

)، وعالقة هامة إحصائ�ا بین ق�اس مدى تطبیق نظام الكلفة في الجامعات األردن�ة (المحور  0.01(   مستوى داللة

) وذلك 0.692التاني) و ق�اس مدى مساعدة نظم التكال�ف في اتخاذ القرار اإلداري (المحور الثالث) و تساوي (**

لجامعات �شكل عام (المحور األول) و )، وعالقة هامة إحصائ�ا بین ق�اس جودة أنظمة ا 0.01عند مستوى داللة (

) وذلك عند مستوى داللة 0.563ق�اس مدى تطبیق نظام الكلفة في الجامعات األردن�ة (المحور الثالث) و تساوي (**

)0.01.( 

 النتائج والتوص�ات

)  48بتوز�ع (هدفت الدراسة الحال�ة إلى ب�ان مدى تطبیق نظم التكلفة في الجامعات األردن�ة، و لقد قامت الدراسة  

) مقابلة مع المدراء المالیین و مدراء التدقیق الداخلي و�عض المحاسبین،  13) جامعات أردن�ة، و إجراء (7است�انه على (

%) من إجمالي عدد اإلستب�انات الموزعة،   85.41ولقد بلغ عدد االستب�انات التي تم إخضاعها لإلخت�ارات اإلحصائ�ة (

ت إحصائ�ة للوصول إلى عدة إستنتاجات لكي تساهم في حل مشكلة الدراسة واإلجا�ة عن حیث تم اخضاعها إلى اخت�ارا

 تساؤالتها و فرض�اتها، وتم الرجوع للدراسات السا�قة لتعز�ز النتائج وتم التوصل إلى مایلي:

 النتائج:  -1

 الجامعات األردن�ة، حیث    تبین من نتائج اإلستب�ان أن هناك رضا من قبل المستجیبین على توفر جودة عال�ة ألنظمة )1

)، و�ناء على ذلك یتم قبول الفرض�ة األولى " ال 0.567) ف�ما بلغ اإلنحراف المع�اري (3.865بلغ الوسط الحسابي العام (

 تطبق الجامعات األردن�ة نظم التكال�ف". 

 بلغ المتوسط الحسابيردن�ة، حیث  أشارت نتائج اإلستب�ان إلى وجود تطبیق ضع�ف نظام الكلفة في الجامعات األ  )2

 ).0.63) ف�ما بلغ اإلنحراف المع�اري (2.306العام (
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 ردن�ة لضرورة وجود محاسب تكال�فأشارت نتائج اإلستب�ان إلى عدم وجود إدراك لإلدارات في الجامعات األ )3

دته نتائج  ) وهذا ما أك2.306) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام (2.463متخصص، حیث بلغ المتوسط الحسابي (

 ) جامعات تمت مقابلتهم. 7) جامعات من أصل (5المقابلة، حیث جاءت النتائج �عدم وجود محاسب للتكال�ف في ( 

 كال�ف الم�اشرة عن غیر الم�اشرة،بینت نتائج اإلستب�ان أن هناك تطبیق ضع�ف لنظام التكال�ف الذي �فصل الت )4

)، وهذا ما أكدته نتائج المقابلة حیث 2.306سط الحسابي العام () وهو أقل من المتو 2.097حیث بلغ المتوسط الحسابي (

) جامعات تمت مقابلتهم بتطبیق نظام تكال�ف �فصل التكال�ف الم�اشرة 7جاءت النتائج �ق�ام جامعة واحدة فقط من أصل (

 عن غیر الم�اشرة.

 كال�ف المتغیرة عن التكال�ف كما بینت نتائج اإلستب�ان أن هناك تطبیق ضع�ف لنظام التكال�ف الذي �فصل الت )5

)، وهذا ما أكدته نتائج المقابلة 2.306) وهو أقل من المتوسط الحسابي العام (1.341الثابتة، حیث بلغ المتوسط الحسابي (

) جامعات تمت مقابلتهم بتطبیق نظام تكال�ف �فصل التكال�ف المتغیرة 7حیث جاءت النتائج �عدم ق�ام أي جامعة من أصل (

 التكال�ف الثابتة. عن  

  ألنشطة، حیث جاء المتوسط الحسابأشارت نتائج اإلستب�ان أن هناك تطبیق ضع�ف لنظام التكال�ف المبني على ا )6

للع�ارات التي تدل على تطبیق نظام التكال�ف المبني على األنشطة �مستوى متدٍن جدًا ، وهذا ما أكدته نتائج المقابلة حیث  

 ) جامعات تمت مقابلتهم بتطبیق نظام التكال�ف المبني على األنشطة.7ي جامعة من أصل (جاءت النتائج �عدم ق�ام أ

  األردن�ة �ان یتم �مستوى متوسط ،بینت نتائج اإلستب�ان أن التحدید للكلف المتعلقة �األقسام األكاد�م�ة في الجامعات   )7

)، وهذا ما أكدته نتائج المقابلة حیث  2.306م () وهو أعلى من المتوسط الحسابي العا3.097حیث بلغ المتوسط الحسابي (

�ق�ام جامعتین فقط من أصل ( النتائج  �األقسام األكاد�م�ة في  7جاءت  المتعلقة  الكلف  بتحدید  ) جامعات تمت مقابلتهم 

 الجامعات األردن�ة.

 كما بینت نتائج اإلستب�ان وجود تحدید للكلف المتعلقة �األقسام اإلدار�ة في الجامعات األردن�ة، حیث بلغ المتوسط  )8

)، وهذا ما أكدته نتائج المقابلة حیث أكدت �أنه یوجد 2.306) وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام (4.024الحسابي (

 الجامعات األردن�ة ولكن أغلبها �ان �شكل غیر دقیق.   تحدید للكلف المتعلقة �األقسام اإلدار�ة في

 ) أشخاص ممن  10كما بینت نتائج المقابلة وجود معوقات لتطبیق أنظمة الكلفة في الجامعات األردن�ة، حیث اجمع (  )9

رة تم مقابلتهم على وجود معوقات لتطبیق نظم التكال�ف في جامعاتهم، و�انت أبرز تلك المعوقات هي عدم تعاون اإلدا

واقتناعها بتطبیق نظم التكال�ف حیث یتم اللجوء عادًة إلى تحدید األسعار بناء على السعر التنافسي، والتكلفة العال�ة لتطبیق 
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) أشخاص ممن  3نظام التكال�ف، وعدم توفر الكادر المحاسبي القادر على تطبیق نظام الكلفة �شكل فعال، بینما عارض (

ق نظم التكال�ف في جامعاتهم، و�ناء على ذلك تم رفض الفرض�ة الثان�ة " ال توجد معوقات  تم مقابلتهم وجود معوقات لتطبی

 لدى الجامعات األردن�ة في تطبیق أنظمة التكلفة". 

 عند إجراء اخت�ار الفرض�ات تبین وجود عالقة هامة إحصائ�ًا بین ق�اس جودة أنظمة الجامعات �شكل عام (المحور   )10

) وذلك عند مستوى 0.677نظام الكلفة في الجامعات األردن�ة (المحور التاني) و تساوي (**األول) و ق�اس مدى تطبیق 

)، وعالقة هامة إحصائ�ا بین ق�اس مدى تطبیق نظام الكلفة في الجامعات األردن�ة (المحور التاني) و ق�اس 0.01داللة (

الثالث) و القرار اإلداري (المحور  اتخاذ  التكال�ف في  ) وذلك عند مستوى داللة 0.692تساوي (**  مدى مساعدة نظم 

)، وعالقة هامة إحصائ�ا بین ق�اس جودة أنظمة الجامعات �شكل عام (المحور األول) و ق�اس مدى تطبیق نظام  0.01(

 ).0.01) وذلك عند مستوى داللة (0.563الكلفة في الجامعات األردن�ة (المحور الثالث) و تساوي (**

 التوص�ات:   -2

 ال�احث عدد من التوص�ات، وهي �التالي:لقد قدم  

 نظرًا لوجود تطبیق ضع�ف لنظم الكلفة في الجامعات األردن�ة، یوصي ال�احث �ضرورة اإلهتمام أكثر بتطبیق نظم   )1

الكلفة في الجامعات األردن�ة، �حیث تقوم الجامعات التي یتوفر لدیها الكادر المحاسبي المؤهل والقدرة الماد�ة العال�ة على 

لق�ام بتطبیق نظام التكال�ف المبني على األنشطة، أما الجامعات التي تمتلك �ادر محسابي ذو مستوى متوسط و والتمتلك ا

 القدرة الماد�ة العال�ة �الق�ام بتطبیق نظام التكال�ف الذي �فصل التكال�ف الم�اشرة عن غیر الم�اشرة.

 جامعات األردن�ة، وتقد�م الدعم المادي والعلمي للكادر معالجة األس�اب التي تمنع من تطبیق نظم الكلفة في ال )2

 المحاسبي ل�ص�ح قادر على تطبیق نظم الكلفة.

 �سبب قلة الدراسات المتعلقة �مدى تطبیق نظم الكلفة في الجامعات، فإن ال�احث یوصي بدراسة الموضوع �شكل  )3

 أكثر.

 محاس�ة التكال�ف �اإلضافة لعمله.كما یوصي ال�احث بتدر�ب محاسب التكال�ف ل�قوم �أعمال   )4

 المراجع:

 أوًال: المراجع العر��ة

). دراسة مقارنة لتطبیق مدخل ادارة التكال�ف على اساس النشاط في جامعتي  2016ابراه�م، فاطمة احمد ز�ي ( -

 بنها. )، جامعة  11وال�ة واشنطن وسات ادوارد واالفادة منها في جامعة بنها. مجلة االدارة التر�و�ة، ( 
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- ) بوقفة  وعبدالحق،  ز�ر�ا،  في  2020دمدوم،  االنشطة  اساس  على  المبني  التكال�ف  نظام  تطبیق  امكان�ة   .(

للصحة   العموم�ة  میدان�ة  – المؤسسات  االقتصاد�ة،  - دراسة  للدراسات  االفاق  ، 193  –  180)،  1(  5.مجلة 

 الجزائر.

�ف المبني على االنشطة واثره في تخف�ض تكلفة  ). نظام التكال2020ابورشید، هائل، والحسین، اسماعیل خلیل ( -

 ).2الخدمات الجامع�ة �الجامعات الحكوم�ة السور�ة. مجلة �ل�ة �غداد للعلوم االقتصاد�ة، (

). مدى فاعل�ة نظام التكال�ف المبني على االنشطة �اساس لق�اس وتحدید تكلفة الخدمات  2015الطراونة، �كر ( -

 )، جامعة الجنان، طرابلس.1(  7الحكوم�ة والخاصة. مجلة الجنان،  الجامع�ة في الجامعات االردن�ة

 ). محاس�ة التكال�ف. دار وائل للط�اعة والنشر والتوز�ع. 2020ابو نصار، محمد حسین ( -

 ). محاس�ة التكال�ف مدخل حدیث. دار ال�ازوري العلم�ة للنشر والتوز�ع.2019عدس، نائل، والخلف، نضال (  -

 ). محاس�ة التكال�ف المنظور االداري.2018عصر، اسماعیل احمد ( -

 ). محاس�ة التكال�ف. دار حمیثرا للنشر والترجمة. 2019قو�در،ا�من ابراه�م، و العقر�ي، سوف محمد ( -

 ثان�ا: المراجع األجنب�ة 

• Hawary,Sarhaz,& Al- Omari, Ahmad, (2013). The Extent of Implementing 

Responsibility Accounting System in the Jordanian Universities: An Empirical Study. Jordan 

Journal of Business Administration, 9 (2), 372-390. 

• Horngren, C. T., Datar, S. M., & Foster, G., (2014). Cost Accounting A 
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 المالحق

 نتائج اختبار معامل اإلرتباط كرونباخ ألفا 
 نتائج اختبار معامل اإلرتباط كرونباخ ألفا 

 كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  المحور  الرقم 
 0.814 6 جودة أنظمة الجامعات بشكل عام 1
 0.925 20 مدى تطبیق نظم الكلفة في الجامعات  2
 0.834 9 التكالیف في اتخاذ القرار اإلداري مدى مساعدة نظم  3
 0.944 35 لجمیع فقرات اإلستبانة  4

 

 نتائج قیاس جودة أنظمة الجامعات األردنیة بشكل عام 
 قیاس جودة أنظمة الجامعات األردنیة بشكل عام

 األھمیة النسبیة  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العبارة  لرقم ا
 مستوى عالٍ  0.678 4.195 واضحیوجد نظام مالي  1
 مستوى عالٍ  0.5833 4.097 یوجد ارتباط واضح بین النظام المالي والھیكل التنظیمي  2
 مستوى عالٍ  0.8001 3.902 ھناك تقسیم واضح للعمل بین الموظفین  3
 مستوى عالٍ  0.8337 3.829 ھناك وضوح في الوصف الوظیفي للعاملین في الجامعة  4
 مستوى عالٍ  0.923 3.560 تحدید واضح للسلطة والمسؤولیة لكل موظف من موظفي الجامعة ھناك  5
 مستوى عالٍ  0.862 3.609 ستم مساءلة الموظفین بما یتناسب والمسؤولیات الموكلة الیھم 6
 مستوى عالٍ  0.567 3.865 المتوسط العام  7
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 األردنیةقیاس مدى تطبیق نظام الكلفة في الجامعات 
 قیاس مدى تطبیق نظام الكلفة في الجامعات األردنیة 

 األھمیة النسبیة  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العبارة  الرقم 
 مستوى متدنٍ  1.398 2.463 یوجد محاسب تكالیف في جامعتكم  1
 مستوى متوسط  0.969 2.756 التعلیمیة یوجد طرق لقیاس التضحیات أو المبالغ التي تتكبدھا المنشأة في العملیة   2
 مستوى متوسط  0.888 2.902 یتم استخدام أساس مناسب لقیاس التكلفة  3
 مستوى عالٍ  1.069 3.609 یتم فصل الدوائر اإلداریة عن الدوائر األكادیمیة لدى احتساب الكلف  4
 مستوى متوسط  1.280 3.097 یوجد تحدید للكلف المتعلقة باألقسام األكادیمیة  5
 مستوى عالٍ  0.651 4.024 یوجد تحدید للكلف المتعلقة باألقسام اإلداریة  6
 مستوى متدنٍ  0.895 2.439 یوجد تحدید واضح لتكلفة الساعة  7
 مستوى متدنٍ  1.203 2.414 یتم احتساب تكلفة الطالب على أساس الكلیة  8
 مستوى متدنٍ  1.421 2.073 یتبع لھ یتم احتساب تكلفة الطالب على أساس القسم الذي  9

 مستوى متدنٍ  1.593 2.097 یتم استخدام نظام تكالیف یفصل الكلف المباشرة عن غیر المباشرة  10
 مستوى متدنٍ  0.787 2.073 یتم احتساب التكالیف المتعلقة بالساعة بشكل مباشر  11
 مستوى متدنٍ  1.0718 2.414 یتم احتساب التكالیف المتعلقة بالطالب بشكل مباشر  12
 مستوى متدٍن جداً  0.634 1.560 یتم احتساب التكالیف المتعلقة بالمادة بشكل مباشر  13
 مستوى متدٍن   0.611 1.975 المباشرة ات التكالیف باختالف العناصر غیر تختلف محرك 14
 مستوى متوسط  1.199 2.634 تعامل عناصر التكالیف القلیلة األھمیة باعتبارھا غیر مباشرة  15
 مستوى متدٍن   0.685 1.926 یخصص لكل عنصر تكلفة محركاً خاصاً بھ 16
 مستوى متدٍن جداً  0.574 1.341 یعتمد نظام التكالیف المستخدم على الفصل بین التكالیف المتغیرة والثابتة  17
األنشطة المتجانسة یتم تحدید االنشطة الحدمیة الموجودة داخل الجامعة وتجمیع   18

 في مجمعات التكلفة 
 مستوى متدٍن جداً  0.522 1.463

 مستوى متدٍن جداً  0.502 1.439 یتم استخدام معدالت تكلفة لكل مجمع من مجمعات التكالیف  19
 مستوى متدٍن جداً  0.498 1.414 یتم تخصیص التكالیف غیر المباشرة على مجمعات التكلفة  20
 مستوى متدٍن   0.630 2.306 العام المتوسط  21

 
 قیاس مدى مساعدة نظم التكالیف في اتخاذ القرار اإلداري في الجامعات األردنیة

 

 نتائج اختبار التوزیع الطبیعي للبیانات 
 نتائج اختبار التوزیع الطبیعي للبیانات 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk البیان 

 Sig 0.000 0.000قیمة 

 

 سبیرمان للفرضیات  اختبار

 قیاس مدى مساعدة نظم التكالیف في اتخاذ القرار اإلداري في الجامعات األردنیة 

 األھمیة النسبیة  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العبارة  الرقم 

 مستوى عالٍ  0.641 4.195 التكالیف المستخدم القرارات اإلداریة بكفاءة نظام ترتبط فعالیة اتخاذ 1

نظام   2 على  بناًء  القسم  ھذا  ربحیة  بمدى  اإلداریة  األقسام  أحد  إلغاء  قرار  یرتبط 
 التكالیف 

 مستوى عالٍ  1.078 3.707

 مستوى متدنٍ  1.266 2.463 یتم تسعیر الساعة المعتمدة بناًء على تكلفتھا  3

 مستوى عالٍ  0.761 3.658 یساعد نظام التكالیف المستخدم على كفاءة عملیة التخطیط  4

 مستوى عالٍ  0.710 3.536 التقدیریة  یف المستخدم على إعداد الموازناتیساعد نظام التكال 5

 مستوى عالٍ  0.703 3.829 یساعد نظام التكالیف المستخدم على دقة الرقابة  6

 مستوى عالٍ  0.807 3.439 یوفر نظام التكالیف المستخدم القدرة على مقارنة التكالیف المقدرة بالتكالیف الفعلیة 7

یساعد الربط بین نظام التكالیف والھیكل التنظیمي على تطبیق محاسبة المسؤولیة   8
 وتقییم األداء 

 مستوى عالٍ  0.737 3.609

 مستوى عالٍ  0.809 3.536 المستخدم في دقة نتائج المحاسبة المالیة یساھم نظام التكالیف  9

 مستوى عالٍ  0.561 3.552 المتوسط العام  10
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