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الملخص:
هدف البحث إلى التعرف على معوقات تطبيق وتبني نظام المحاسبة األلمانية )Grenzplankostenrechnung (GPK
في الفنادق الليبية ،تم اختبار أربعة جوانب قد تعيق تطبيق نظام ( GPKجوانب تنظيمية ،جوانب تشريعية ،جوانب تقنية،
جوانب فنية) ،أيضاً هدف البحث إلى التعرف حول ما إذا كان هناك فروق جوهرية لمتوسطات معوقات تطبيق نظام
GPKتعزى للمتغيرات الشخصية للمستهدفين ،ولتحقيق أهداف البحث تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي ،حيث قام
الباحثان بتطوير إستبانة معتمدين على العديد من الدراسات السابقة واإلطار النظري ،وقد تم التأكد من مصداقيتها ومعامل
الثبات لها ،وقد أجري البحث على عينة عشوائية قدرها ( )75وحدة معاينة ،ولتحليل بيانات البحث تم االستعانة بالبرنامج
اإلحصائي من خدمة البرمجيات الواردة في ( ،)SPSSوقد تم التوصل إلى العديد من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي:
تمثل المعوقات المطروحة بالبحث جوانب أساسية تواجه تبني وتطبيق نظام  GPKبعينة البحث ،وذلك لمعظم محاور هذه
مستوى مرتفعاً ،وذلك بالتوافق مع
المعوقات ،حيث سجل المستوى العام لمعوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية GPK
ً
النتائج المسجلة لكل األبعاد الجزئية التي تناولت المعوقات قيد الدراسة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات
داللة إحصائية لمتوسطات معوقات  GPKتعزى للمتغيرات (المؤهل العلمي ،التخصص العلمي ،المسمى الوظيفي ،الخبرة
العملية) عند مستوى داللة معنوية ( .)%5وقد أوصى البحث بعدة توصيات أهمها العمل على تركيز زيادة إلمام العاملين
في الفنادق بماهية نظام  GPKوالتعريف بمزاياه ،واعداد وتطبيق برامج تدريبية للموظفين مختصة بنظام  ،GPKوضع
سياسات وأهداف واضحة للفنادق ،والنظر في تعدد الجهات المسئولة عن اتخاذ الق اررات وتضارب المسؤوليات
والصالحيات فيما يتعلق بتطبيق نظام .GPK
الكلمات المفتاحية :نظام المحاسبة األلمانية ،نظم التكاليف ،الفنادق ،ليبيا.
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Abstract: The aim of the research is to identify the obstacles to the application of the
German accounting system GPK in Libyan hotels. Four aspects that may hinder the
application of the GPK system have been tested (organizational aspects, legislative aspects,
technological aspects, technical aspects). The research also aimed to identify whether there
are significant differences in the averages of obstacles to the application of the GPK system
due to the personal variables. The descriptive analytical method was applied, where the
researchers developed a questionnaire based on many previous studies and the theoretical
framework, and its credibility and reliability coefficient were confirmed. The research was
conducted on a random sample of (75) sampling units. The research data was analyzed using
the statistical program (SPSS), and many results were reached that can be summarized as
follows:
The obstacles presented in the research represent basic aspects facing the application of the
GPK system in the research sample. The general level of the obstacles to the application of
the German accounting system GPK recorded a high level, in accordance with the results
recorded for all the partial dimensions that dealt with the obstacles under study. The results
also showed that there were no significant differences of statistical significance for the
averages of GPK obstacles due to the variables (educational qualification, scientific
specialization, job title, work experience) at the level of significant significance (5%).
The research recommended several recommendations, the most important of which are to
focus on increasing the knowledge of hotel workers about what the GPK system is and
identifying its advantages, preparing and implementing training programs for employees
related to the GPK system, setting clear policies and objectives for hotels, and considering the
multiplicity of authorities responsible for making decisions and conflicting responsibilities
and powers regarding the application of GPK system.
Keywords: German accounting system, cost systems, hotels, Libya.

:  مقدمـة.1
 وتمثل نظم المعلومات،تعتبر نظم المعلومات بشكل عام هي األساس في جميع المؤسسات من أجل اتخاذ الق اررات
 نظ اًر لما تحتويه من معلومات كمية وغير كمية وثيقة الصلة,المحاسبية أهم تلك النظم التي يعتمد عليها متخذو الق اررات
 وما لها من، وكذلك لتقديمها معلومات تساعد المؤسسات في التخطيط االستراتيجي,بالق اررات اليومية المتعلقة بالنشاط
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تأثير مباشر على الوضع التنافسي ,حيث يؤدي تطبيق نظام معلومات جيد ومتطور إلى تحقيق ميزة تنافسية تسعى
المؤسسات إليها لضمان النجاح واالستم اررية.
وحيث تتنافس المنشآت فيما بينها من أجل اقتطاع حصة من السوق ،وفي سبيل ذلك تعتمد على نظم معلومات
مختلفة تساعدها على اتخاذ الق اررات المناسبة التي تضمن استمرارها ونموها وتحقق أهدافها اإلستراتيجية .ونظم المعلومات
المحاسبية هي من أهم تلك النظم ،حيث تعتمد مجموعة كبيرة من الق اررات المهمة على المعلومات التي ينتجها نظام
المعلومات المالي ,ويعتبر نظام معلومات التكاليف أحد فروع نظام المعلومات المالي المعني بتقديم هذه المعلومات لإلدارة.
ونظ اًر للطبيعة الخاصة للفنادق والتي هي خليط مابين النشاط الخدمي والصناعي والتجاري ,ونظ اًر ألن مقاييس الجودة
تحكمها معاي ير دولية في الفنادق ,فإن المنافسة تشتد بين الفنادق حول قدرتها على التحكم في تكاليف األنشطة والخدمات,
مع الحفاظ على مستوى الجودة المطلوب .لذلك فإن وجود نظام معلومات تكاليف متطور في الفنادق قد يلعب دو اًر حاسماً
في قدرتها على البقاء واالستمرار في المنافسة.

 .2مشكلة البحث:
أكدت الكثير من الدراسات في قطاع الفنادق أن هناك قصور في معلومات التكاليف المقدمة لمتخذي الق اررات ,كما أكد
ذلك كل من )( ,)Jawabreh, 2012, pp184-185حميدان والسودة ,2012 ،ص(Ainon Ramli,2015,pp ,)25
) ,56-57ويكمن هذا القصور في انخفاض جودة المعلومات التي تقدمها تلك األنظمة .حيث أشارت تلك الدراسات إلى أن
نظم معلومات التكاليف في الفنادق ال تقدم معلومات دقيقة ومالئمة ,وال تساعد اإلدارة على التخطيط والرقابة وال يمكن
االعتماد عليها عند اتخاذ الق اررات.
والفنادق الليبية ليست استثناء من ذلك ،حيث أن هناك قصو اًر في نظم معلومات التكاليف بالفنادق الليبية ,مما يؤثر
على جودة المعلومات المقدمة لمتخذي الق اررات ,فالمعلومات المقدمة من نظام معلومات التكاليف في الفنادق الليبية هي
غير دقيقة وغير مالئمة وال تظهر الطاقة غير المستغلة وال تظهر الوقت غير المستغل ,كما أن نظام معلومات التكاليف
في الفنادق الليبية ال يقوم بتحديد تكلفة األنشطة والخدمات المختلفة بدقة وانما يظهر أرقاماً إجمالية للتكاليف (الترهوني,
.)2016
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هذا الوضع في الفنادق الليبية شكل أزمة كبـيرة ,تظهر جلياً في لجوء معظم مدراء الفنادق والمـدراء التنفيذيون ومتخذي
الق اررات في المستويات المختلفة ,إلى اتخاذ ق اررات ارتجالية وباالعتماد فقط على الخبرة الشخصية ,وفي ظل نقص شديد
السيما معلومات التكاليف.
للمعلومات الالزمة التخاذ الق اررات ّ
ويرى الباحثان أن عدم قدرة نظام معلومات التكاليف الحالي في الفنادق الليبية على توفير معلومات ذات جودة عالية يمكن
االعتماد عليها في عــملية التخطيط والرقابة واتخاذ الق ـ اررات ,هو أمر غير مقبول في ظل وجود نـظم معلومات تكاليف
متطورة مثل نظام محاسبة التكاليف األلمانية ) (GPKالذي حقق نجاحا ملحوظا في الكثير من الشركات في ألمانيا والدول
الناطقة باأللمانية مثل سويس ار والنمسا ,مما دفع معهد المحاسبين اإلداريين ) )IMA,2006إلى االهتمام بهذا النظام
وارسال بعثات علمية للتعرف عليه.
ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلين الرئيسين التالين :
التساؤل األول :ما هي معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا ؟
ولإلجابة على هذا التساؤل تم تقسيمه إلى مجموعة من التساؤالت الفرعية على النحو اآلتي :
 .1هل هناك جوانب تنظيمية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا؟
 .2هل هناك جوانب تشريعية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا؟
 .3هل هناك جوانب تقنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا؟
 .4هل هناك جوانب فنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا؟
التساؤل الثاني :هل هناك فروق جوهرية لمتوسطات معوقات تطبيق ) (GPKتُعزى للمتغيرات الشخصية :المؤهل العلمي،
التخصص ،المسمى الوظيفي ،الخبرة العملية؟

 .3أهــداف البحث:
يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى معرفة معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام
العاملة في ليبيا من خالل التعرف على المعوقات التنظيمية والتشريعية والتقنية والفنية إن وجدت.

 .4فرضيات البحث:
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لتحقيق أهداف البحث تم صياغة الفروض التالية:
الفرض الرئيس :ال توجد معوقات لتطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا.
تم تقسيم هذا الفرض إلى أربعة فروض فرعية على النحو اآلتي :
الفرض الفرعي األول :ال يوجد جوانب تنظيمية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام
العاملة في ليبيا.
الفرض الفرعي الثاني :ال يوجد جوانب تشريعية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام
العاملة في ليبيا.
الفرض الفرعي الثالث :ال توجد هناك جوانب تقنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام
العاملة في ليبيا.
الفرض الفرعي الرابع :ال توجد جوانب فنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة
في ليبيا.
الفرض الرئيس الثاني :ال توجد فروق جوهرية لمتوسطات معوقات تطبيق ) (GPKتُعزى للمتغيرات الشخصية :المؤهل
العلمي ،التخصص ،المسمى الوظيفي ،الخبرة العملية.

 .5أهميـة البحــث:
يساهم هذا البحث في إثراء الفكر المحاسبي واإلداري المتعلق بنظم اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة ,كما يساعد الباحثين في
نظم معلومات التكاليف من خالل تقديمه لمجاالت بحث جديدة وخصوصاً تلك المتعلقة بتطبيقات نظام المحاسبة األلمانية
) ،(GPKأيضاً تنعكس أهمية هذا البحث على الفنادق من حيث تحسين جودة نظام معلومات التكاليف المطبق بها.

 .6منهجية البحـث:
تبنى البحث المنهجين الوصفي والتحليلي باالعتماد على ما ورد في األدب المحاسبي المتعلق بنظام المحاسبة األلمانية
) ,(GPKوتم االعتماد على استمارة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ,واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة الختبار
فروض البحث باستخدام البرنامج اإلحصائي .SPSS
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 .7مجتمع وعينة البحث:
تمثل مجتمع البحث في العاملين باألقسام ذات العالقة بموضوع البحث بفنادق القطاع العام في ليبيا ،حيث شمل
المبحوثين أقسام المحاسبة والتكاليف ونظم المعلومات ،والعاملين بالمستويات اإلدارية ذات االرتباط بالق اررات المرتبطة
بمتغيرات البحث .حيث تمثل المجتمع حسب اإلحصاءات المتوفرة للباحثين بعدد ( )110وحدة معاينة بمدينة بنغازي ،تم
اختيار عينة عشوائية بسيطة تمثلت بعدد ( )75وحدة معاينة.

 .8حدود البحـث:
-

حدود موضوعية :تناول البحث معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKكنظام معلومات تكاليفي بالتطبيق
على قطاع الفنادق الليبي.

-

حدود مكانية :اقتصر هذا البحث على الفنادق الليبية العامة العاملة في ليبية بمدينة بنغازي فقط دون التطرق
للفنادق األخرى سواء الخاصة أو غير الليبية.

-

حدود زمنية :تم إجراء هذه الدراسة عن الفترة  2020/1/1حتى .2020 /12/31

 .9الدراسات السابقــة :يتناول هذا الجزء أهم الدراسات التي تناولت متغيرات هذا البحث:
-

دراسة ( )AinonRamli, 2015بعنوان "حالة نظام المعلومات المحاسبي المطبق في صناعة الفنادق" تم في
هذه الدراسة بيان إلى أي مدى يتم االعتماد على نظم المعلومات المحاسبة في فنادق البلدان النامية ,حيث تم أخذ
عينة من فنادق ذات تصنيف الثالث واألربع والخمس نجوم في ماليزيا ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على:

-

مدي مساهمة المعلومات المقدمة من قبل نظام المعلومات المحاسبي في الفنادق في عملية التخطيط.

-

مدي مساهمة المعلومات المقدمة من قبل نظام المعلومات المحاسبي في الفنادق في عملية اتخاذ الق اررات.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن نظام المعلومات المحاسبي الفندقي في الدول النامية هو نظام
بدائي وغير حديث وال يقدم معلومات ذات جودة عالية ،كما أن االعتماد على معلومات نظام المعلومات المحاسبي عند
اتخاذ الق اررات في الفنادق يتم بشكل محدود.
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 دراسة ( حميدان و السودة )2012 ،بعنوان "أثر نظم المعلومات المحاسبية في تخفيض تكلفة الخدمة الفندقية :دراسةميدانية في البيئة السورية" ،أجريت هذه الدراسة على نظام المعلومات المحاسبي الفندقي في الفنادق العاملة داخل مدينة
حلب السورية وهدفت إلى بيان أهم مكونات النظام المحاسبي الفندقي وابراز دور هذا النظام في تخفيض تكلفة الخدمات
الفندقية ،وكذلك تحديد نقاط الضعف والقوة في نظام المعلومات المحاسبي بالفنادق ،وقد أظهرت النتائج عدم مساعدة نظام
المعلومات المحاسبي الفندقي المستخدم في معظم المنشآت الفندقية مجتمع الدراسة متخذي الق اررات على ضبط تكلفة
الخدمات الفندقية ضمن الحدود المقبولة أو المخططة ،فضالً عن وجود نقص في الكوادر المالية المؤهلة للعمل في
المنشآت الفندقية.
-

دراسة ( )Fridl et. al., 2009بعنوان "كيف قامت الشركات األلمانية بتشغيل نظام محاسبة التكاليف؟ ",
وجاءت هذه الدراسة من أجل فهم طبيعة وخصائص نظام محاسبة التكاليف األلمانية ،حيث أن العديد من
متخذي الق اررات في الواليات المتحدة األمريكية غير راضين عن نظام التكاليف لديهم ,ويرون في نظام محاسبة
التكاليف األلمانية خصائص و مميزات يمكن االستفادة منها .

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي:
نظام محاسبة التكاليف األلمانية  GPKيوفر معلومات أكثر دقة و أكثر تفصيالً من نظام التكاليف في الواليات

-

المتحدة األمريكية.
-

يعطي المدراء التنفيذيون في ألمانيا أهمية أكبر لنظام محاسبة التكاليف من نظام المحاسبة المالية.

-

يقوم نظام  GPKبفصل التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة بدقة.

-

يدعم نظام  GPKالق اررات على المدى القصير.
-

دراسة عام ( )Krumwiede et. al., 2007بعنوان "مقارنة بين نظام محاسبة التكاليف في ألمانيا والواليات
المتحدة األمريكية " ,وقد قامت الدارسة باستقصاء أراء ( )148شركة ألمانية و( )130شركة أمريكية للتعرف
على خصائص ومميزات نظام محاسبة التكاليف األلمانية ،وأهم الفروق بينها وبين نظام محاسبة التكاليف في
الواليات المتحدة األمريكية .

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
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تركيز الشركات األلمانية على معلومات التكاليف بشكل أكبر من الشركات األمريكية التي تعتمد بالدرجة األولى
على معلومات المحاسبة المالية.

-

معظم متخذو الق اررات في الشركات األلمانية راضين عن نظام معلومات التكاليف لديهم.

-

نظام محاسب ة التكاليف األلمانية أكثر دقة من نظام محاسبة التكاليف في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد ساهمت
دقة الهندسة األلمانية في ذلك.
يركز نظام المحاسبة األلمانية على دقة ومالءمة معلومات التكاليف بالدرجة األولى.

-

دراسة ( )Brian & Mackie, 2006تحت عنوان "دمج نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKمع نظام تحديد
التكلفة على أساس النشاط ) (ABCعلى الطريق نحو محاسبة استهالك الموارد ) ،(RCAهدفت هذه الدراسة
إلى تحسين جودة المعلومات المقدمة لمتخذي الق اررات عن طريق تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد ,الناتج
من اندماج نظام المحاسبة األلمانية  GPKمع نظام تحديد التكلفة على أساس النشاط  ,ABCأجريت هذه
الدراسة على مستشفى األطفال الكبير في مدينة تورينتو بكندا ,حيث كان هذا المستشفى يستخدم نظام المحاسبة
األلمانية ) (GPKمنفردا ,وركزت هذه الدراسة على دمج نظام التكلفة على أساس النشاط مع نظام المحاسبة
األلمانية لتحسين نوعية المعلومات المقدمة للمدراء التشغيليين.

بعد الدمج بين النظامين حدث تحسن ملحوظ في نوعية المعلومات التي يقدمها النظام ,كما بينت الدراسة المزايا األساسية
للدمج بين النظامين والمتمثلة في األتي:
 زيادة درجة الدقة في تتبع التكاليف.
 مكن الدمج بين النظامين المستشفى من تخصيص التكاليف بدقة أكبر.
 مكن الدمج نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKمع نظام تحديد التكلفة على أساس النشاط ) (ABCالمستشفى
من إدارة الطاقة العاطلة بشكل أفضل

 .10اإلطار النظري:
 10.1نظام المحاسبة األلمانية )(GPK
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نظام المحاسبة األلمانية ( )GPKهو نظام يطبق في ألمانيا وفي الدول الناطقة باللغة األلمانية ،ظهر هذا النظام في
أواخر عام  ,1940وينسب الفضل في مبادئ الـ  GPKإلى كل من مهندس السيارات األلماني )(Hans Georg
واألكاديمية األلمانية ) ,(Rickards, 2005, p 112) (Kilgerيتكون ) (GPKمن أربعة عناصر أساسية كما هي مبينة
بالشكل ( (Fried et al, 2009, p p 39-43) )1كاآلتي:
-

محاسبة نوع التكلفة :وهنا يتم فصل التكاليف حسب نوعها مثل األيدي العاملة وتكاليف المواد وتكاليف
االستهالك وغيرها ,ثم يتم تقسيم هذه التكاليف إلى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة ,توجه بعد ذلك إلى مراكز التكلفة
الخاصة بها.

-

محاسبة مركز التكلفة :وهو العنصر األكثر أهمية في ( ،)GPKويمكن تعريف مركز التكلفة هنا بمجال
المسئولية الذي تم تحديده لمدير معين ،وهو مسئول عن أداء هذا المركز ,ونجد هنا تداخل بين مفهوم مراكز
التكلفة ومراكز المسئولية حيث وفقاً لنظام المحاسبة األلمانية كل مركز تكلفة هو في نفس الوقت مركز مسئولية،
في حين أنه في األنظمة التقليدية ليس بالضرورة أن يكون مركز التكلفة هو في نفس الوقت مركز المسئولية,
ومن الممكن أن يتجمع أكثر من مركز تكلفة لتكوين مركز مسئولية ,ومن خصائص ) (GPKكثرة مراكز التكلفة.

كما يتم تقسيم مراكز التكلفة إلى نوعين :
جمع فيها التكلفة التي تستهلك مباشرةُ من قبل المنتج أو الخدمة القابلة للبيع (تتعلق
أ -مراكز تكلفة أولية :وهي تُ ّ
بعملية التصنيع أو أداء الخدمة).
ب  -مراكز التكلفة الثانوية  :وهي مراكز تكلفة تجمع فيها التكاليف التي تدعم مراكز التكلفة األولية ,مثل تكنولوجيا
المعلومات وخدمات الموارد البشرية التي توفر التدريب والتوظيف وغيرها.
-

محاسبة تكلفة المنتج أو الخدمة :هنا يتم تجميع كل التكاليف ذات العالقة بمنتج معين في حساب تكاليف
( ،(GPKكما يضاف عليها التكاليف الثابتة بطرق التحميل المعروفة.

-

هامش المساهمة من أجل تحليل الربحية :وهو المكون النهائي الذي يكمل نظام التكاليف الحدية ))GPK
بإضافة العائدات ،حيث يسمح هيكل ( (GPKبإجراء تحليل أكثر تفصيالً لمدى هامش المساهمة لكل عنصر
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من عناصر التك لفة في الربحية ،وهذا النوع من إدارة الربحية يوفر معلومات تدعم الق اررات في المدى القصير
مثل ق اررات التسعير ،وكذلك يوفر معلومات التخاذ الق اررات على المدى الطويل.
شكل ( )1مكونات نظام GPK
مركز التكلفة

نلوع التكلفة

محاسبة تكلفة المنتج

محاسبة هامش المساهمة

تكاليف ثابتة
اإليرادات

تكاليف ثابتة

 التكاليف المتغيرةتكاليف متغيرة غير مباشر

تكاليف متغيرة
غير مباشرة

تكاليف متغيرة
غير مباشرة

= هامش المساهمة 1
 -تكاليف ثابتة ( للمنتجات)

تكاليف مباشرة

تكاليف مباشرة

= هامش المساهمة 2
 -التكاليف الثابتة (للمنشأة)

اإليرادات المحاسبية

= الربح /الخسارة

المصدر)Fried et al, 2009, p 40) :

 10.2النظم الفرعية لنظام المحاسبة األلمانية ):(GPK
يشتمل نظام المحاسبة األلمانية على ثالث نظم فرعية كاآلتي :

 10.2.1نظام التكاليف المتغيرة :حيث يتم فصل التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة لكل مركز من مراكز التكلفة ,مع
استخدام منهج هامش المساهمة.
 10.2.2نظام التكاليف المعيارية :التخطيط للتكاليف وتحليل االنحرافات.
 10.2.3تبني فلسفة تحميل التكاليف :وذلك بإتباع خمس إجراءات كاآلتي :
-

تحديد التكلفة غير المباشرة على أساس العديد من مراكز التكلفة.

-

تحميل تكاليف مراكز التكلفة المساعدة على مراكز التكلفة األساسية.
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-

قياس المخرجات لكل مركز تكلفة باستخدام مقياس واحد على األقل.

-

تحليل االستهالك لكل مركز تكلفة.

-

تحديد وقياس تكلفة الطاقة العاطلة.

شكل ()2

النظم الفرعية لنظام المحاسبة األلمانية

 10.3خصائص نظام ):)GPK

المصدر ( :خطاب ,2009 ,ص )146

ذكر ( )Kamwiede, 2005, PP 29-30مجموعة من المزايا لنظام ) (GPKمنها ما يأتي :
.1

كثرة مراكز التكلفة مقارنة مع المنشآت في الواليات المتحدة األمريكية فهي تتراوح ما بين  8مركز إلى
 20000مركز.

.2

تتبع أكثر دقة لخصائص التكلفة وفصل التكاليف الثابتة عن التكاليف على نحو أفضل.

.3

نظام ( (GPKبسيط ويحقق درجة أكبر من الشفافية في عرض معلومات التكاليف.

.4

يحسن الرقابة على التكاليف ويساعد على تخطيط اإلنتاج بشكل أفضل.

.5

تحليل أفضل لق اررات الشراء والصنع والق اررات المرتبطة بالطاقة.
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 .11الدراسة الميدانية:
تم استقصاء آراء عينة عشوائية من أراء المستهدفين بفنادق القطاع العام في ليبيا حول متغيرات الدراسة ،حيث تم إعداد
بناء على مقياس  Likertالخماسي .قسمت االستبانة إلى أربعة أجزاء تناولت البيانات
استمارة استبانة أُعدت لهذا الغرض ً
الديموغرافية للمشاركين ،وأبعاد الموضوع المتمثلة بـ (المعوقات التنظيمية لتطبيق نظام  ،GPKالمعوقات التشريعية لتطبيق
نظام  ،GPKالمعوقات التقنية لتطبيق نظام  ،GPKالمعوقات الفنية لتطبيق نظام .)GPK

 11.1مجتمع وعينة الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة بالمستهدفين بفنادق القطاع العام بمدينة بنغازي،حيث بلغ مجتمع الدراسة من خالل المسح ()110
وحدة معاينة ،تم اختيار عينة عشوائية تمثلت بـ ( )75محاسب ،بما يمثل %68من حجم المجتمع ،بلغت االستبانات
الموزعة ( )75استبانة ،وقد استرد الباحثان جميع هذه االستبانات أي بمعدل استجابة ،%100بلغت االستبانات القابلة
للتحليل ( )70استبانة بما يمثل نسبة ( .)%93وفيما جدول البيانات المتعلق بتوزيع االستبانات:
جدول رقم ( )1توزيع االستمارات
االستمارات الموزعة

االستمارات المجمعة

االستمارات القابلة للتحليل

عدد

نسبة

عدد

نسبة

عدد

نسبة

75

%100

75

%100

70

%93

تم تحليل البيانات التي تم تجميعها باستخدام برنامج إحصــائي من خدم ــة البرمجيات الواردة في (SPSS) Package for

.Social Sciences Statistical
 11.2خصائص سالمة المقياس:
للتحقق من ثبات مقياس الدراسة ،طُبقت معادلة ألفا كرونباخ  ،Alpha Cronbachفقد بلغت قيمة معامل الثبات لبعد
معوقات تنظيمية لتطبيق نظام  ,)0.86( GPKفي حين بلغ معامل الثبات لبعد معوقات تشريعية لتطبيق نظام GPK
( ,)0.94أما مقياس معوقات تقنية لتطبيق نظام  ،)0.91( GPKوسجل بعد المعوقات الفنية لتطبيق نظام GPK
( ،)0.83وقيمة كلية للمقياس بلغت ( .)0.77وتعتبر هذه القيم مرتفعة مما يشير إلى ثبات االستبانة وقوة تماسكها
الداخلي وأنها واضحة لقارئها .وبالتالي يمكن االعتماد عليها.
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أيضاً تم التحقق من صـدق مقيـاس الدراسةمن خالل طريقة الصدق الذاتي أو اإلحصائي،Statistical validity
والذي يقاس باستخدام المعادلة التالية:

 v  aحيث =v :معامل الصدق الذاتي = a .معامل ثبات المقياس .حيث

أظهرت النتائج أن معامالت الصدق  Coefficients Validityلمتغيرات الدراسة عالية ،تراوحت ما بين ( )0.74إلى
فعالً لما يجب قياسه .انظر الجدول التالي:
( )0.954مما يعطي الثقة في صدق مقياس الدراسة وأنه ُمصمم ّ
جدول رقم ( )2قيم معامالت الثبات والصدق لمقياس الدراسة
المتغيرات

قيم معامل الثبات

معامالت الصدق

معوقات تنظيمية لتطبيق نظام GPK

0.911

0.954

معوقات تشريعية لتطبيق نظام GPK

0.889

0943

معوقات تقنية لتطبيق نظام GPK

0.74

0.86

معوقات فنية لتطبيق نظام GPK

0.824

0.907

المقاييس ككل

0.844

0.918

 11.3الخصـائص الشخصية للمبحوثين:
من أجل التعرف خصائص عينة الدراسة ومدى قدرتهم على فهم المتغيرات واإلجابة على التساؤالت ،وبالتالي الوصول إلى
األهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها ،تم تناول وتحليل خصائص عينة الدراسة ،من حيث المؤهل العلمي ،التخصص
العلمي ،المسمى الوظيفي ،ومدة الخدمة ،وكما يظهر بالجدول رقم (:)6
الخصائص

جدول ( )3توزيع المشاركين حسب الخصائص الشخصية
التكرار
الفئات

النسبة المئوية

المؤهل العلمي

دبلوم عالي
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

14
42
14
--

%20
%60
%20
--

التخصص العلمي

محاسبة

62

%88.6

اقتصاد

2

%2.9

تمويل

--

--

إدارة أعمال

6

%8.6

مدير مالي

5

%7.1

مدير إدارة

3

%4.3

رئيس قسم

7

%10

موظف

55

%78.6

أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

27
39

%38.6
%55.7

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

3

%4.3

من  15سنة فأكثر

7

%1.4

المسمى الوظيفي

مدة الخدمة
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تعكس البيانات أعاله أن معظم المبحوثين من أصحاب المؤهالت الجامعية ( )%80وبعدد ( )56مشارك ،وأن ما
يمثل حوالي ( )%20يحمل مؤهالت علمية ُعليا في مجال تخصصهم ،ومن حيث التخصص تظهر البيانات أن النسبة
الغالبة كانت للتخصصات المحاسبية بواقع ( )%88.6وبعدد ( )62محاسب ،وفيما يتعلق بالمسمى الوظيفي أن البيانات
أظهرت شمول المستويات اإلدارية التي تضمن سلسلة تعامالت متغيرات الدراسة وأن النسبة األعلى ( )%78.6من
المتعاملين فنياً بالنظم المستخدمة مما يتيح مساحة أكبر للتعرف على محددات الموضوع محل الدراسة ،وأخي اًر مدة الخدمة
كمؤشر للخبرة العملية تفيد النتائج أن النسبة األعلى كانت لذوي الخبرة المتوسطة ( ،)%60=%4.3+%55.7وأن النسبة
المسجلة لمن لهم مجال وباع طويل في التعامل مع النظم والمعالجات المحاسبية بلغت( )%1.4من المشاركين ،وبذلك
تعتبر البيانات السابقة مقبولة كمؤشر قوي يدعم االعتماد على أراء عينة الدراسة في فهم متغيرات الدراسة واإلجابة على
تساؤالتها.

 11.4اختبار فرضيات الدراسة:
تم استخدام اختبار T-testلعينة واحدة الختبار فرضيات الدراسة ,كما تم التأكيد على مدى تماثل البيانات للتوزيع
الطبيعي خاصةً في ظل صغر حجم العينة وذلك كاشتراط للتدليل من خالل االختبارات المعلمية ،حيث قام الباحثان
باستخدام اختبار االلتواء  Skewnessلمعرفة مدى إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي من عدمه ,وتفضي قاعدة القرار بقبول
أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيم معامل االلتواء تقل عن الواحد الصحيح.
يوضح الجدول رقم ( )4نتائج اختبار االلتواء والذي يشير إلى أن جميع البيانات تتماثل للتوزيع الطبيعي.

جدول رقم ( )4قيم معامل االلتواء
المتغير

معامل االلتواء

المحور األول

معوقات تنظيمــية لتطبيـق نظام GPK

-0.054

المحور الثاني

معوقــات تشريعية لتطبيق نظام GPK

-1.021

المحور الثالث

معوقــات تقنيــة لتطبيق نظ ــام GPK

-.013

المحور الرابع

معوقــات فنيــة لتطبيـق نظـ ــام GPK

.316
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ومن أجل تحديد مستوى المعوقات والصعوبة لمتغيرات قيد الدراسة ،قام الباحثان بحساب طول خاليا مقياس ليكرت
الخماسي من خالل حساب المدى ( ،)4=1-5ثم تقسيمه على عدد فئات المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي
( ،)0.80 =5 ÷ 4بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح)،
وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية (العمر ،)322: 2002 ،وعليه يصبح طول الخاليا كما هو موضح بالجدول (:)5
جدول ( )5طول الخلية لمقياس الدراسة وفقاً لمقياس  Likertومستوى الممارسة
مستوى الصعوبة
الفئة في مقياس Likert
طول الخلية
من  1إلى أقل 1.80

غير موافق بشدة

ضعيف جدا

من  1.80إلى أقل 2.60

غير موافق

ضعيف

من  2.60إلى أقل 3.40

محايد

متوسط

من  3.40إلى أقل 4.20

موافق

مرتفع

من  4.20إلى 5.00

موافق بشدة

مرتفع جدا

 11.4.1اختبار الفرضية األولى:
باختبار موافقة المشاركين حول المعوقات التنظيمية لتطبيق نظام  GPKالمشمولة بالبحث أظهرت نتائج التحليل الواردة
بالجدول ( )6أن معظم العبارات التي تعكس هذه المعوقات والمحددات ،قد حازت على متوسط حسابي تجاوز المتوسط
الفرضي ( ،)3حيث تراوح المتوسط لهذه العبارات بين ( )4.9286كحد أقصى للعبارة "ال توجد سياسات وأهداف واضحة
لدى الفنادق خاصة بتطبيق نظام  "GPKوبدرجة صعوبة مرتفعة جداً ،إلى ( )4.4857للعبارة "تخوف الفنادق العامة
الليبية المختلفة من تطبيق نظام  "GPKوبدرجة صعوبة مرتفعة جداً ،وفيما يتعلق بالمتوسط العام للبعد ككل فقد سجل
قيمة ( )4.7071وبانحراف معياري ( ،)0.23128وبوزن نسبي )0.9414( وبمستوى صعوبة مرتفع جداً.
وتشير نتائج اختبار tضمن نطاق التحليل االستداللي حول البعد الثاني إلى معنوية النتائج ،حيث بلغت قيمة
tالمحسوبة للبعد ككل ( )61.756وبقيمة معنوية ( )0.00أي أقل من مستوى معنوية ( ،)0.05وعلى مستوى العبارات
وبناء على ما سبق فإن النتائج الكلية التي تتناول "المعوقات
تظهر البيانات قيم جوهرية عند مستوى ( )%5لجميع الفقرات،
ً
التنظيمية لتطبيق نظام  "GPKجاءت لتجزم التأكيد على كون المعوقات المطروحة تمثل محددات تعيق تبني وتطبيق

 الوزن النسبي = الوسط الحسابي5/
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نظام  GPKبالنظم المحاسبية المطبقة بفنادق القطاع العام في ليبيا ،ومن هنا يخلص الباحثان إلى نتيجة مفادها رفض
الفرضية الصفرية األولى التي نصت على:
ال يوجد جوانب تنظيمية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
جدول رقم ( )6نتائج اختبار t
قيمة t
المتوسط االنحراف
الفقرات
ر.م
المعياري
معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية (  )GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
البعد األول المعوقات التنظيمية لتطبيق نظامGPK
25.986
.59788 4.7614
 1ال يوجد إلمام كافي لدى العاملين في الفنادق بماهية
نظام GPK
23.986
 2عدم إدراك الفنادق العامة الليبية بمزايا نظام .61788 4.7714 GPK
27.129
 3ال تساعد البيئة التنظيمية في المؤسسات الليبية على .56393 4.8286
تطبيق نظام . GPK
62.204
.25940 4.9286
 4ال توجد سياسات وأهداف واضحة لدى الفنادق
خاصة بتطبيق نظام GPK
15.906
 5تعدد الجهات المسئولة عن اتخاذ القرارات وتضارب .82658 4.5714
المسؤوليات والصالحيات.
23.986
.62786 4.8000
 6عدم اهتمام صناع القرار على اختالف مستوياتهم,
واختالف الجهات التي يقودونها بتطبيق نظام GPK
 7تخوف الفنادق العامة الليبية المختلفة من تطبيق نظام 12.387 1.00351 4.4857
GPK
61.756
.23128 4.7071
البعد األول ككل

sig

مستوى
المعوقات

الترتيب

.000

مرتفعة جدا

5

.000
.000

مرتفعة جدا
مرتفعة جدا

4
2

.000

مرتفعة جدا

1

.000

مرتفعة جدا

6

.000

مرتفعة جدا

3

.000

مرتفعة جدا

7

.000

مرتفعة جدا

--

 11.4.2اختبار الفرضية الثانية:
وحول اختبار أراء المبحوثين حول المعوقات التشريعية لتطبيق نظام  ،GPKتظهر النتائج بالجدول رقم ( ،)7أن
جميع االختبارات المطلوبة لبيان هذه المعوقات قد حظيت بمتوسطات مرتفعة فاقت المتوسط االفتراضي ( ،)3وبمستويات
ممارسة متفاوتة بلغت في حدها األقصى للعبارة "ال تساهم التشريعات والقوانين الليبية في تسهيل وتشجيع تطبيق نظام
 "GPKبقيمة لمتوسط ( ،)4.9286ووصوالً للقيمة ( ،)4.0000للعبارة "ال يمتلك الوسط التشريعي والقانوني القدر الكافي
من الكفاءات والخبرات التي تؤهله لوضع تشريعات أكثر مرونة فيما يخص نظم المعلومات الحديثة" أما المستوى العام لهذا
البعد فقد انعكس بمستوى صعوبات مرتفع جداً من خالل متوسط حسابي ( ،)4.6546وبوزن نسبي ( )93%وبشكل عام
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فإن نتائج هذا البعد مجتمعة كانت تشير إلى موافقة المبحوثين على المعوقات المطروحة كمحددات تعيق تطبيق نظام
المحاسبة األلمانية.
تشير نتائج اختبار  tالمسجلة لهذا البعدمعنوية النتائج لمعظم المعوقات التشريعية لتطبيق نظام  GPKحيث سجلت
العبارات مستوى معنوية أقل من ( ) 0.05على مستوى العبارات وعلى المستوى الكلي .وبالتالي يمكن االستناد على هذه
النتائج لرفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة الثانية للبحث والتي تمثلت بـ " يوجد جوانب تشريعية تعيق تطبيق
نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا".
جدول رقم ( )7نتائج اختبار t
االنحراف
المتوسط
الفقرات
ر.م
المعياري
معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية (  )GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
البعد الثاني المعوقات التشريعية لتطبيق نظام GPK
.56393
4.8286
 1تعدد الجهات التشريعية وتضارب االختصاصات
فيما بينها.
.32938
4.9143
 2عدم كفاية التشريعات الضابطة والمنظمة لألمور
المالية بالفنادق
.25940
4.9286
 3ال تساهم التشريعات والقوانين الليبية في تسهيل
وتشجيع تطبيق نظام GPK
.62786
4.8000
 4ال تتسم التشريعات المنظمة لعمل الفنادق بالمرونة
الكافية لالستجابة للتييرات والتطورات في نظم
المعلومات المحاسبية
.76139
 5ال يمتلك الوسط التشريعي والقانوني القدر الكافي من 4.0000
الكفاءات والخبرات التي تؤهله لوضع تشريعات
أكثر مرونة فيما يخص نظم المعلومات الحديثة
.61788
4.7714
 6ال تسمح التشريعات والقوانين الليبية في الجهات
العامة بالتييير في اإلجراءات إال في نطاق ضيق
.23128
4.6546
البعد الثاني ككل

قيمة t

sig

مستوى
المعوقات

الترتيب

27.129

.000

مرتفعة جدا

3

48.625

.000

مرتفعة جدا

2

62.204

0.000

مرتفعة جدا

1

23.986

.000

مرتفعة جدا

4

10.989

.000

مرتفعة

6

23.986

0.000

مرتفعة جدا

5

61.756

.000

مرتفعة جدا

--

 11.4.3اختبار الفرضية الثالثة:
يشير الجدول رقم ( )8أن المعوقات التقنية المطروحة بالبحث قد حظيت بمتوسطات حسابية مرتفعة فاقت المتوسط
االفتراضي ،حيث سجل المتوسط األعلى ( )4.8571للمعوق "ال يوجد فهم كافي لطبيعة نظام  ،"GPKوالمتوسط األدنى
( )3.0429للمعوق "صعوبة إعداد وتطبيق برامج تدريبية للموظفين لتطبيق نظام  "GPKوبمستوى صعوبة متوسطة،
باستثناء العبارة "ال توجد التقنية الكافية لدى الفندق لتطبيق نظام  "GPKفلم تحظى بمتوسط حسابي تجاوز المتوسط
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الفرضي ،ومتوسط عام للبعد ككل بقيمة ( )3.5939وبمستوى صعوبة مرتفع ،وفيما يتعلق بالنتائج االستداللية من خالل
اختبار  T-testأظه رت النتائج أن جميع المعوقات (على مستوى العبارات) قد سجلت مستوى معنوية ( )0.000أي أقل
من ( ،) 0.05باستثناء العبارات "صعوبة إعداد وتطبيق برامج تدريبية للموظفين لتطبيق نظام  "GPKو"صعوبة تصميم
واعداد البرامج الالزمة لتطبيق نظام  "GPKوعلى المستوى البعد تظهر النتائج قيم للمتوسط ( )3.5939وبوزن نسبي
( )0.7187بما يدعم موافقة المشاركين على المعوقات التقنية المشمولة باالستبانة كمحددات ومعوقات تعيق من تبني
وتطبيق نظام المحاسبة األلمانية حيث تظهر قيم  tمعنوية أقل من ( ،)%5وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية الثالثة
وقبول الفرضية البديلة لها والتي تنص على:
"يوجد جوانب تقنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا"
جدول رقم ( )8نتائج اختبار t
قيمة t
االنحراف
المتوسط
الفقرات
ر.م
المعياري
معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية (  )GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
البعد الثالث المعوقات التقنية لتطبيق نظام GPK
25.039
.62056
4.8571
 1ال يوجد فهم كافي لطبيعة نظام GPK

sig

مستوى
المعوقات

الترتيب

.000

3.5714
3.0429

1.05736
1.22102

4.522
.294

.000
.770

مرتفعة
جدا
مرتفعة
متوسطة

1
4
6

2.4714

.91242

-4.847-

.000

ضعيفة

7

3.1571

1.01633

1.294

.200

متوسطة

5

3.8571

1.25439

5.717

.000

مرتفعة

3

4.2000

1.11121

9.035

.000

13.035

.000

مرتفعة
جدا
مرتفعة

2

2
3
4
5
6
7

ال يوجد موظفون مؤهلون لتطبيق نظام GPK
صعوبة إعداد وتطبيق برامج تدريبية للموظفين
لتطبيق نظام GPK
ال توجد التقنية الكافية لدى الفندق لتطبيق نظام
GPK
صعوبة تصميم وإعداد البرامج الالزمة لتطبيق
نظام GPK
صعوبة فرض الرقابة الكافية على برامج التطبيق
إن وجدت
صعوبة تييير النظرة التقليدية للتكاليف
البعد الثالث ككل

3.5939

.38119

 11.4.4اختبار الفرضية الرابعة:
باختبار موافقة المشاركين حول المعوقات الفنية لتطبيق نظام  GPKالمشمولة بالدراسة أظهرت نتائج التحليل الواردة
بالجدول ( )9أن نصف العبارات التي تعكس هذه المعوقات والمحددات قد حازت على متوسط حسابي تجاوز المتوسط
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الفرضي ( ،)3حيث ت اروح المتوسط لهذه العبارات بين ( )3.9714كحد أقصى للعبارة " مفهوم مجمعات الموارد في نظام
 GPKغير واضح" وبمستوى صعوبة مرتفع ،إلى ( )3.4714كحد أدنى للعبارة "عدم الفهم الكافي لمعيار التجانس في
مجمعات الموارد" وبمستوى مرتفع ،أما العبارات ( )5 ،4 ،1فقد سجلت متوسطات دون ( )3مما يشير إلى اتجاه أراء
المشاركين بكونها ال تمثل معوقات جوهرية تمنع تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ،وفيما يتعلق بالمتوسط العام للبعد ككل
فقد سجل قيمة ( )3.0810وبانحراف معياري أقل من الواحد حيث بلغ ( ،).54930والوزن النسبي لهذا البعد ()%61.62
وبمستوى صعوبة متوسط.
وتشير نتائج اختبار tضمن نطاق التحليل االستداللي حول البعد الرابع إلى معنوية النتائج ،حيث بلغت قيمة
tالمحسوبة للبعد ككل ( )4.233وبقيمة معنوية ( )0.00أي أقل من مستوى معنوية ( ،)0.05وعلى مستوى العبارات
وبناء على ما سبق فإن النتائج الكلية التي تتناول "المعوقات
تظهر البيانات قيم جوهرية عند مستوى ( )%5لجميع الفقرات،
ً
الفنية لتطبيق نظام  "GPKجاءت لتجزم التأكيد على كون المعوقات المطروحة تمثل محددات فنية تعيق تبني وتطبيق
نظام  GPKبالنظم المحاسبية المطبقة بفنادق القطاع العام في ليبيا ،ومن هنا يخلص الباحثان إلى نتيجة مفادها رفض
الفرضية الصفرية الرابعة التي نصت على:
ال يوجد جوانب فنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
جدول رقم ( )9نتائج اختبار t
قيمة t
المتوسط االنحراف
الفقرات
ر.م
المعياري
معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية (  )GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
البعد الرابع المعوقات الفنية لتطبيق نظام GPK
-4.814- 1.09242 2.3714
صعوبة تحديد مجمعات الموارد بدقة
1
عدم الفهم الكافي لمعيار التجانس في مجمعات 3.876 1.01755 3.4714
2
الموارد
مفهوم مجمعات الموارد في نظام  GPKغير 7.458 1.08976 3.9714
3
واضح
صعوبة الربط بين محاسبة المسؤولية ومجمعات -3.253- 1.21251 2.5286
4
الموارد
صعوبة تتبع تدفق الموارد من مجمعات التكلفة -3.904- 1.16328 2.4571
5
المختلفة إلى أهداف التكلفة
التيييرات اإلدارية المترتبة على تطبيق نظام 4.887 1.17391 3.6857
6
 GPKيصعب تنفيذها
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 11.4.5اختبار موافقة المشاركين على معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية في فنادق القطاع
العام العاملة في ليبيا:
يشير الجدول رقم ( ) 10أن المعوقات الكلية المطروحة باللبحث قد حظيت بمتوسط حسابي عام مرتفع فاق المتوسط
االفتراضي ،حيث سجل المتوسط ( )4.0223وبانحراف معياري ( ).17208أقل من الواحد ،وبمستوى صعوبة مرتفع،
وفيما يتعلق بنتائج اختبار  T-testأظهرت النتائج أن قيمة  tبلغت ( )49.704ومستوى معنوية بلغ ( )0.000أي أقل
من ( ،) 0.05مما يدل على موافقة المشاركين على المعوقات المشمولة باالستبانة كمحددات ومعوقات تعيق من تبني
وتطبيق نظام المحاسبة األلمانية بفنادق القطاع العام العاملة في ليبيا وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية الرئيسة وقبول
الفرضية البديلة لها والتي تنص على:
"توجد معوقات لتطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) ( GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا "
جدول ()10
الفقرات

المتوسط

معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ( )GPK
في فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا

4.0223

االنحراف
المعياري
.17208

قيمة t

sig

49.70
4

.000

مستوى
المعوقات
مرتفع

 11.4.6اختبار الفرضيات المتعلقة بطبيعة العالقة بين معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية
 GPKوالمتغيرات (الشخصية) قيد الدراسة:
لإلجابة على فرضيات المتعلقة بطبيعة العالقة بين معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية

 GPKوالمتغيرات

الشخصية (المؤهل العلمي ،التخصص العلمي ،المسمى الوظيفي ،الخبرة العملية) وبيان الفروق الجوهرية للمتوسطات ،تم
استخدام اختبارات تحليل التباين األحادي  One – Way - ANOVAعند مستوى داللة معنوية  ،%5كما تم استخدام
اختبار . F
نالحظ من الجدول ( )11أن قيمة  Fالمحسوبة أكبر من القيمة الجدولية عند درجتي حرية ( )54،15ومستوى معنوية
( ، )0.05وقيم  P-valueأعلى من قيمة مستوى الداللة المعنوية  ،%5وهذا دليل على عدم وجود فروق معنوية بين
متوسطات معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية  GPKمن وجهة نظر المشاركين تبعاً لمتغيرات الشخصية المطروحة.
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جدول ()11

تحليل التباين األحادي لمتوسطات معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية  GPKحسب المتغيرات الشخصية
متلوسط
المربعات
.389
.467

Sig.

F

.700

.833

.873

.653

.653
1.000

.520

1.012

.394
.389

.135

1.678

.839
.500

درجات
الحرية
54
15
69
54
15
69
54
15
69
54
15
69

مجملوع المربعات
21.000
7.000
28.000
35.286
15.000
50.286
21.252
5.833
27.086
45.300
7.500
52.800

بين المجملوعات
داخ المجملوعات
اإلجمالي
بين المجملوعات
داخ المجملوعات
اإلجمالي
بين المجملوعات
داخ المجملوعات
اإلجمالي
بين المجملوعات
داخ المجملوعات
اإلجمالي

المؤه العلمي
التخصص العلمي
الخبرة العملية
المسمى اللوظيفي

ويشير جدول ( )11إلى أن قيمة  ،P-valueلمتوسطات المتغي ارت الشخصية المختبرة أكبر من قيمة مستوى الداللة
المعنوية ( ،)0.05وهذا دليل على عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات معوقات تطبيق ) (GPKتُعزى للمتييرات
الشخصية ،وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية الرئيسة الثانية والتي تنص على :ال توجد فروق جوهرية لمتوسطات معوقات
تطبيق ) (GPKتُعزى للمتغيرات الشخصية :المؤهل العلمي ،التخصص ،المسمى الوظيفي ،الخبرة العملية.

.12

نتائج وتوصيات البحث:

من خالل عرض األدب المحاسبي للموضوع ونتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث ،واختبار فرضياته تم التوصل إلى
العديد من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي :
-

يوفر نظام محاسبة التكاليف األلمانية  GPKمعلومات أكثر دقة و أكثر تفصيالً من نظم التكاليف التقليدية،
ويم ّكن نظام  GPKبشكل أفضل من فصل التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة بدقة ،وبالتالي يدعم نظام
ُ
 GPKالق اررات على المدى القصير والمتوسط.

-

يركز نظام المحاسبة األلمانية  GPKبشكل أساسي على دقة ومالءمة معلومات التكاليف ،ويقدم تحليل أفضل
لق اررات الشراء والصنع والق اررات المرتبطة بالطاقة.
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 إن نتائج الدراسة تدعم وتؤيد معوقات تطبيق  GPKوالتي تنشأ من فشل تقييم وضع المنشآت والبناء على النتائجالخاطئة التي تفرزها النظم التقليدية للتكاليف ،حيث أظهرت النتائج معوقات تواجه تطبيق الفنادق محل الدراسة للنظام
المختبر رغم المزايا الجمة التي يحققها ،لذا فإن التوجه نحو تهيئة البنية الالزمة لتبنيه سيدعم النجاح في رفع مستوى
جودة وشفافية معلومات التكاليف في العينة محل الدراسة .ومن خالل عرض النتائج اإلحصائية يتبين أن:
 المستوى العام لمعوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية  GPKكان مرتفعاً ،حيث حظي بمتوسط حسابي (،)4.0223وهذه النتيجة تتوافق مع النتائج المسجلة لكل األبعاد الجزئية التي تناولت جانباً معيناً من المعوقات تمثلت بـ (التنظيمي،
التشريعي ،التقني ،الفني).
 أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية لمتوسطات معوقات  GPKتعزى للمتغيرات (المؤهلالعلمي ،التخصص العلمي ،المسمى الوظيفي ،الخبرة العملية) عند مستوى داللة معنوية (.)%5

 -11توصيات البحث:
إتباعها والمتمثلة في اآلتي:
من خالل النتائج التي توصل إليها البحث يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي يؤمل ُ


وضع سياسات وأهداف واضحة للفنادق خاصة ومتعلقة بتطبيق نظام  ،GPKوالنظر في تعدد الجهات

المسئولة عن اتخاذ الق اررات وتضارب المسؤوليات والصالحيات.


تهيئة البيئة التشريعية المنظمة لعمل الفنادق لتتسم بالمرونة الكافية لالستجابة للتغيرات والتطورات في

نظم المعلومات المحاسبية ،ومعالجة تعدد الجهات التشريعية وتضارب االختصاصات فيما بينها.


العمل على تركيز إلمام العاملين في الفنادق بماهية نظام  GPKوالتعريف بمزاياه ،واعداد وتطبيق

برامج تدريبية للموظفين مختصة بتطبيق نظام  GPKوالتوجه نحو توفير التقنية الكافية التي تشكل أساساً جيداً
لتبني النظم الحديثة.
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