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ملخص: 
حتقيق  يف  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  ا�ستخدام  دور  تو�سيح  اإيل  البحث  هذا  يهدف 

الريادة يف املوؤ�س�سات الفندقية لزيادة االإيرادات وتخفي�ض التكاليف.
واأ�ساتذة  واملراجعني  بال�سودان  العاملة  الفنادق  كل  من  البحث  جمتمع  يتكون 
ومراجعي  اخلرطوم،  بوالية  العاملة  الفنادق  يف  البحث  عينة  تنح�رس  بينما  اجلامعات، 

املوؤ�س�سات الفندقية واأ�ساتذة اجلامعات املخت�سني بتدري�ض كليات ال�سيافة و الفندقة.
كاأ�ساليب  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  وا�ستخدام  تطبيق  مدى  بقيا�ض  البحث  ويقوم 

علمية لتحقيق الريادة يف املوؤ�س�سات الفندقية.
وا�ستخدمت اأداة اال�ستبانة لقيا�ض اآراء عينة البحث.

اتبع البحث املنهج التاريخي للدرا�سات ال�سابقة واملنهج اال�ستقرائي لو�سع الفر�سيات 
واملنهج االإ�ستباطي الختبار الفر�سيات.
وتو�صل البحث للنتائج الآتية: 

يف . 1 اخلدمات  واإيرادات  تكاليف  قيا�ض  يف  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  اإن 
املوؤ�س�سات الفندقية تعمل علي حتقيق الريادية عن طريق حت�سني وتطوير وابتكار االأداء يف 

اأداء اخلدمات يف املوؤ�س�سات الفندقية، مما يوؤدي اإيل زيادة االإيرادات وتخفي�ض التكاليف.
كما اأن ا�ستخدام اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية تعمل على تطوير وابتكار تكلفة اخلدمة . 2

يف اأوقات الك�ساد، مما يحافظ على اإيرادات الفندق ويبقيه يف �سوق املناف�سة.
ومن اأهم التو�سيات التي تو�سل اليها البحث االهتمام من قبل اإدارة الفنادق بتطبيق 

اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يف قيا�ض التكاليف واالإيرادات التخاذ القرارات الر�سيدة.
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Management Accounting Methods and its Role 
in Achieving Pioneering In Hotel Organizations

Abstract: 
This research aims to clarify the role of the use of management accounting 

methods to achieve pioneering in the hotel organizations to increase revenues 
and reduce costs.

The research community consists of all hotels operating in Sudan, 
Auditors and university teaching staff, while the limited sample consists 
of operating hotels in Khartoum city , hotel organizations auditors, and 
university teaching staff teaching in faculties of hospitality

The research examines the extent of the application and use of 
management accounting methods as scientific method in hotel organizations.

The tool used is a questionnaire to measure the views of the research 
sample 

The research follows the historical approach to review the previous 
studies and inductive approach to determine the assumptions and deductive 
approach to test the hypotheses.

The research found the following results: 
1. The application of management accounting methods to measure the 

costs and revenues of the services in hotel organizations tends to achieve 
pioneering through the improvement and development of performance and 
innovation in services in hotels leads to increase revenues and reduces 
costs.

2. The use of management accounting methods leads to development and 
innovation in the cost of services during the time of recession, which 
maintains the hotels revenue and its continuity in the marketing completion 
The most important recommendation of the research is the attention of 

the hotel management to apply management accounting methods to measure 
the cost and revenue in order to make rational decisions 
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 املبحث األول: 
اإلطار املنهجي للبحث: 

أوال - املقدمة: 
جميع  يف  تطبق  اأ�سبحت  التي  االجتماعية،  العلوم  من  االإدارية  املحا�سبة  تعدُّ 
وظائفها:  اأداء  يف  االإدارة  مل�ساعدة  اخلدمية،  اأم  ال�سناعية  اأم  التجارية  �سواء  املوؤ�س�سات 
)التخطيط، الرقابة، التوجيه، اتخاذ القرار( ومبا اأن املوؤ�س�سات الفندقية تعدُّ من املوؤ�س�سات 
االإيرادات  اإيل تعظيم  الفندق  اإدارة  ت�سعى  ،لذلك  الكثيف  راأ�ض املال  الربحية، ذات  اخلدمية 
التكاليف  التكاليف املتغرية، وزيادة هام�ض امل�ساهمة لتغطية  التكاليف وخا�سة  وتقليل 
الثابتة، وذلك كله بالو�سائل التقليدية، ومبا اأن اأن�سطة املوؤ�س�سات الفندقية تعدُّ من االأن�سطة 
املتعددة، وحتتاج اإدارة الفندق اإيل املعلومات الدقيقة التخاذ القرارات ال�سليمة يف الوقت 
علي  للعمل  ال�سوق  وحالة  يتما�سى  مبا  وابتكارها  وتطويرها  اخلدمات  لتح�سني  املنا�سب 
اإدارة  االإدارية يف  املحا�سبة  اأ�ساليب  التكاليف، ي�سبح تطبيق  االإيرادات وتخفي�ض  تعظيم 
االأداة املنا�سبة واملهمة، مبا تت�سمنه من  الريادة هي  الفندقية لتحقيق  اأموال املوؤ�س�سات 

اأدوات لبقاء الفندق يف �سوق املناف�سة حتى يف اأوقات الك�ساد.

مشكلة البحث: 
تكون  حيث   ، الثابتة(  )االأ�سول  املال  راأ�ض  بكثافة  الفنادق  يف  اال�ستثمارات  تتميز 
بالتكاليف  مقارنة  ن�سبيًا،  قليلة  املتغرية  التكلفة  بينما  جداً،  عالية  الراأ�سمالية  التكلفة 
الثابتة، مما يتطلب اإيرادات عالية لتعمل على تغطية التكاليف الثابتة، كما تتميز االإيرادات 
ا�ستخدام  من  ذلك  يتطلب  مما  واالنكما�ض،  الك�ساد  وموا�سم  الرواج  موا�سم  بني  بالتذبذب 
اخلدمات  اأداء  يف  وابتكار  وتطوير  حت�سني  يف  ت�ساهم  التي  املنا�سبة  واالأدوات  االأ�ساليب 
بالتكلفة املالئمة يف الزمن املنا�سب، لكي تتمكن اإدارة الفندق من تغطية التكاليف الثابتة 
والتكاليف املتغرية، لتحقيق عائد جمٍز لزيادة االإيرادات، واملحافظة على تلك االإيرادات يف 
موا�سم الك�ساد؛ لكي يحافظ الفندق علي بقائه يف �سوق املناف�سة، لذلك ُطرحت م�سكلة البحث 

يف ال�سوؤال االآتي: 

ما دور اأ�صاليب املحا�صبة الإدارية يف حتقيق الريادية )حت�صني وتطوير 
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وابتكار( يف اأداء املوؤ�ص�صات الفندقية، مما يوؤدي اإيل زيادة الإيرادات وتخفي�س 
التكاليف؟ .

أهداف البحث: 
حتقيق  يف  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  دور  تو�سيح  اإيل  البحث  هذا  يهدف 
الريادة  مفهوم  البحث  يو�سح  ذلك  خالل  ومن  الفندقية،  املوؤ�س�سات  اأداء  يف  الريادية 

وتعريفها يف جمال االأعمال

أهمية البحث: 
تنبع اأهميه البحث يف اأنه من البحوث التي تقي�ض مدي تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة  ♦

االإدارية يف حتقيق الريادية يف املوؤ�س�سات اخلدمية وخا�سة املوؤ�س�سات الفندقية.
اإ�سافة علمية للمكتبة العربية يف هذا املجال  ♦ يعدُّ البحث من البحوث التي متثل 

من البحوث.

فرضيات البحث: 

يعتمد البحث علي اختبار الفر�صيات الآتية: 
تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية حتقق حت�سني االأداء يف املوؤ�س�سات الفندقية، مما . 1

يوؤدي اإيل زيادة االإيرادات والربحية وتخفي�ض التكاليف.
تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية حتقق تطوير االأداء يف املوؤ�س�سات الفندقية، مما . 2

يوؤدي اإيل زيادة االإيرادات والربحية وتخفي�ض التكاليف.
تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية حتقق ابتكار االأداء يف املوؤ�س�سات الفندقية، مما . 3

يوؤدي اإيل زيادة االإيرادات والربحية وتخفي�ض التكاليف.

مناهج البحث: 

اعتمد البحث علي عدة مناهج هي: 
املنهج التاريخي: للدرا�سات ال�سابقة. ♦
املنهج اال�ستقرائي: لو�سع فر�سيات البحث. ♦
املنهج اال�ستنباطي: الختبار الفر�سيات. ♦
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أدوات البحث: 
واملقابلة  للبحث  االأولية  املعلومات  جلمع  رئي�سية  كاأداة  االإ�ستبانه  اأداة  ا�ستخدمت 

واملالحظة كاأدوات م�ساعدة.

مصادر مجع املعلومات: 
امل�سادر االأولية: من خالل اال�ستبانة. ♦
امل�سادر الثانوية: الكتب والدوريات واالإنرتنيت. ♦

حدود البحث: 
احلدود الزمنية: فرتة البحث. ♦
احلدود املكانية: والية اخلرطوم ال�سودان. ♦

هيكل البحث: 
يتكون هيكل البحث من املباحث الآتية: 

املبحث االأول: االإطار املنهجي:  ●
اوالأ: املقدمة �
ثانيا: الدرا�سات ال�سابقة �
املبحث الثاين: االإطار العام الأ�ساليب املحا�سبة االإدارية ●
املبحث الثالث: مفهوم الريادة يف االأعمال ●
املبحث الرابع: االإطار العام للموؤ�س�سات الفندقية ●
املبحث اخلام�ض: الدرا�سة امليدانية. ●

ثانيا - الدراسات السابقة: 
من خالل البحث يف الأدبيات وجدت العديد من الدرا�صات التي تناولت مو�صوع 

اأ�صاليب املحا�صبة الإدارية من جوانب خمتلفة وهذه الدرا�صات هي: 
 : )Adler et al., 2000( )1( درا�سة

165 �رسكة �سناعية يف نيوزيلندا لتقومي مدى تبني تلك  الدرا�سة على  اأجريت هذه 
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ال�رسكات اأدوات املحا�سبة االإدارية املتقدمة واأ�ساليب مقارنتها باالأ�ساليب التقليدية، وقد 
عدم  مع  احلديثة  االأ�ساليب  من  العديد  ت�ستخدم  ال�رسكات  غالبية  اأن  اإىل  الدرا�سة  خل�ست 
تخليها عن ا�ستخدام اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية التقليدية، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأهم 
معوقات تبني االأ�ساليب احلديثة، تعود اإىل حمددات خا�سة باملوارد الب�رسية لهذه ال�رسكات.

درا�سة )من�صور، 2002( )2( : 
اأجرى الباحث درا�سة حتليلية الأ�ساليب املحا�سبة االإدارية احلديثة؛ ملقابلة خ�سائ�ض 
االإدارية؛  املحا�سبة  اأ�ساليب  يف  التطوير  احتياجات  وحتديد  املتغرية،  التناف�سية  البيئة 
لتتالءم مع متطلبات التخطيط اال�سرتاتيجي وحتقيق ريادة ال�رسكة يف �سوق املنتج، ونتيجة 
لتحليل النتائج تبني اأنه ال بد من تطوير اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية لكي تتفاعل وت�ستجيب 
مع متطلبات وخ�سائ�ض املتغريات البيئية واالقت�سادية واالجتماعية املحيطة بال�رسكة، 
كما اأو�سى الباحث بالعمل على تفعيل دور االأ�ساليب احلديثة للمحا�سبة االإدارية باعتبارها 

نظامًا للمعلومات يف حتقيق اإ�سرتاتيجية القدرة التناف�سية لل�رسكة.
درا�سة )امللحم، 2003( )3( : 

ال�سناعية يف  ال�رسكات  احل�سابات يف  اإدارات  مديري  راأي  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
اململكة العربية ال�سعودية عن مدى مالءمة معلومات املحا�سبة االإدارية يف �رسكاتهم. واهتمت 
الدرا�سة بالتعرف اإىل مدى ا�ستخدام ،اأ�ساليب واأدوات حما�سبة اإدارية معينة �سواًء اأكانت تقليدية 
اأم حديثةوتو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج املهمة، وب�سكل عام وجود �سعف يف ا�ستخدام 
اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية احلديثة يف ال�رسكات ال�سناعية باململكة العربية ال�سعودية. وكذلك 
قدمت الدرا�سة عدداً من التو�سيات اأهمها التو�سية االآتية: العمل على زيادة اإدراك امل�سوؤولني 
الأهمية الدور الذي توؤديه املحا�سبة االإدارية من خالل اأ�ساليبها املتعددة واملتنوعة نحو توفري 

املعلومات املالئمة التي ت�ساعد املديرين على القيام بوظائفهم.
درا�سة )عزب، 2007( )4( : 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل اإلقاء ال�سوء على مدى تطبيق ال�رسكات ال�سناعية امل�ساهمة 
تلك  من  اأي  ومعرفة  ا�ستخدامها،  وجمال  االإدارية،  املحا�سبة  الأ�ساليب  غزة  قطاع  يف 
االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  ا�ستخدام  اأن  الدرا�سة علي  اأ�سفرت  لقد  �سيوعًا،  االأكرث  االأ�ساليب 
من قبل ال�رسكات ال�سناعية يف قطاع غزة �سعيف، وكذلك جمال ا�ستخدامها، كما خل�ست 
اإىل تو�سيات عدة اأهمها: العمل على تنمية الوعي والرغبة والقدرة على ا�ستخدام االأ�ساليب 
االإدارية وتطبيقها، والعمل على زيادة اإدراك امل�سوؤولني يف ال�رسكات ال�سناعية يف قطاع 
اأ�ساليبها املتعددة واملتنوعة  االإدارية من خالل  الذي توؤديه املحا�سبة  الدور  غزة الأهمية 
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كالتخطيط  بوظائفهم  القيام  على  املديرين  ت�ساعد  التي  املالئمة  املعلومات  توفري  نحو 
والرقابة وتقومي االأداء واتخاذ القرارات.

درا�سة: عبد احلكيم: م�صطفى جودة )واآخرون( )2010( )5( : 
مدى ا�ستخدام اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يف ال�رسكات ال�سناعية االأردنية امل�ساهمة 
اأ�ساليب  ا�ستخدام  مدى  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  الدرا�سة  هدفت   : ميدانية(  )درا�سة  العامة 
املحا�سبة االإدارية يف ال�رسكات ال�سناعية االأردنية امل�ساهمة العامة، ومعرفة اأي من تلك 
اهتمام  اإىل �رسورة  الدرا�سة  ولقد خل�ست  ا�ستخدامها.  �سيوعًا، وجماالت  االأكرث  االأ�ساليب 

ال�رسكات با�ستخدام اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية وخا�سة االأ�ساليب احلديثة منها.
درا�سة: دزعرب: )2013( )6( : 

املدرجة  ال�رسكات  تطبيق  مدى  على  ال�سوء  اإلقاء  حماولة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
يف بور�سة فل�سطني الأ�ساليب املحا�سبة االإدارية؛ �سواء التقليدية منها اأم احلديثة، وجمال 
اأن  الدرا�سة  االأكرث �سيوعًا، وقد تبني من نتائج  االأ�ساليب  اأي من تلك  ا�ستخدامها، ومعرفة 
ا�ستخدام اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية التقليدية من قبل ال�رسكات املدرجة يف بور�سة فل�سطني 
متو�سط، يف حني كانت ن�سبة ا�ستخدام اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية احلديثة متدنية. وقد قدم 
الباحث جمموعة من التو�سيات واالقرتاحات من اأهمها: توفري الت�سهيالت ال�رسورية والتي 
تطبيقها  وجماالت  االإدارية  املحا�سبة  باأ�ساليب  املعرفة  تنمية  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من 
ا�ستخدامها، والعمل على تفعيل  الوعي والرغبة والقدرة على  و�سقلها، والعمل على تنمية 
دورها باعتبارها نظاما للمعلومات، وزيادة الوعي لدى اإدارة ال�رسكات املدرجة بالبور�سة 

واأهمية ا�ستقطاب الكفاءات يف جمايل حما�سبة التكاليف واالإدارة احلديثة.
بينما   ، االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تناولت  اإنها  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  جميع  تتفق 
االإدارية يف  املحا�سبة  اأ�ساليب  لدور  تناوله  ال�سابقة يف  الدرا�سات  البحث عن  يختلف هذا 

حتقيق الريادية يف املوؤ�س�سات الفندقية.

 املبحث الثاني: 
اإلطار العام ألساليب احملاسبة اإلدارية: 

أوالً - تعريف احملاسبة اإلدارية: 

توجد العديد من التعريفات التي تعرف املحا�سبة االإدارية، ومن وجهات نظر متعددة، 
ولكن ترى الباحثة اأن من اأكرث التعريفات التي لها �سلة مبو�سوع البحث تعريف )الرجبي، 
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من  جمموعة  با�ستخدام  تقوم  باأنها:  االإدارية  املحا�سبة  عرف  حيث   )7( �ض6(  2004م: 
واالإجراءات  االأ�س�ض  وهذه  االإنتاج،  تكلفة  حتديد  يف  ت�ساعدها  التي  واالإجراءات  االأ�س�ض 

منظمة بطريقة معينة بنظام التكاليف.
كما عرفها اآخر باأنها ت�ستهدف توفري املعلومات التي تعني االإدارة على اأداء )وظائفها( 

بكفاءة )حجاج، 1998م: �ض2( 0 )8( 
يالحظ باأن التعريف الثاين اأ�سمل من التعريف االأول الأنه ا�ستمل على توفري املعلومات 
لكافة الوظائف االإدارية، ولي�ض حتديد التكلفة فح�سب، الأن توفري املعلومات ي�سمل توفري 
معلومات عن التكلفة واالإيرادات يف كل ما يخ�ض الوظائف االإدارية مل�ساعدة االإدارة يف 

عملية اتخاذ القرارات.
من  وغريهم  املديرين  ت�ساعد  االإدارية  املحا�سبة  معلومات  اأن  الكتاب:  اأحد  ذكر 
امل�سوؤولني داخل املوؤ�س�سة على اتخاذ قرارات، التي تقع �سمن جماالت، التخطيط، والتنظيم 

والتوجيه والرقابة )با�سيلي: 2002م، �ض30( . )9( .
لتوفري  ت�ستخدمها  االإدارة  اأدوات  من  اأداة  االإدارية  املحا�سبة  بان  ذلك  من  ي�ستنتج 
املتعلقة  تلك  اأم  بالتكاليف  املتعلقة  �سواء  اأ�ساليب،  من  تت�سمنه  مبا  املختلفة  املعلومات 
باالإيرادات مل�ساعدتها يف اأداء وظائفها املتعددة، وخا�سة عملية اتخاذ القرارات ال�سليمة 

يف الوقت املنا�سب بناء على معلومات مقدمة من خالل معادالت علمية.

ثانياً - تعريف أساليب احملاسبة اإلدارية: 

: جمموعة  باأنها  االإدارية ذكرت  اأ�ساليب املحا�سبة  التي تناولت  االأدبيات  من خالل 
املوؤ�س�سة  الإدارة  وتقدميها  املعلومة  ا�ستخراج  يف  ت�ستخدم  التي  واملعادالت  القوانني 
وهذه  وظائفها،  اأداء  يف  ومل�ساعدتها  املختلفة،  القرارات  اتخاذ  عملية  يف  ال�ستخدامها 

االأ�ساليب ت�ستمد اأهميتها من اأهمية وظائف االإدارة يف املوؤ�س�سات املختلفة
ومن اأهم خ�صائ�س )اأ�صاليب( املحا�صبة الإدارية اأنها متتاز باملرونة والتطور، 
)نور  تعك�س  الأعمال حتى  بيئة  التي حدثت يف  التغريات  مع  تتواكب  مما جعلها 

واآخرون: 2002م، �س21( )10( 
زيادة االهتمام بامل�رسوعات اخلدمية.. 1
التعامل مع االبتكارات.. 2
املناف�سة العاملية.. 3



200

د.هدي دياب أحمد صالحأساليب احملاسبة اإلدارية ودورها في حتقيق الريادة في املؤسسات الفندقية

الرتكيز علي العمالء.. 4
فريق عمل متعدد الوظائف.. 5
التنوع ودورة حياة امل�رسوعات.. 6
7 .. )11( املناف�سة القائمة علي الوقت )نور، واآخرون: 2002م، �ض21( 
املعلومات والتطور الفني يف االت�ساالت.. 8
اإدارة املخزون الفوري.. 9

اجلودة ال�ساملة.. 10
اإعادة هند�سة العمليات.. 11
نظم االإنتاج املرنة.. 12
نظرية القيود.. 13

ثالثاً - أنواع أساليب احملاسبة اإلدارية: 

تتكون اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية من العديد من القوانني واملعادالت املتعددة التي 
تقي�ض االأداء ، ودون االإ�سهاب يف تلك القوانني واملعادالت، ميكن االخت�سار هنا - كمثال - 
على القوانني واملعادالت التي تقي�ض التكاليف واالإيرادات من خالل اأ�سلوب التكلفة احلجم 

الربح كاأحد اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية والتي تتمثل يف الآتي: 
اإيجاد عدد الوحدات التي تعمل علي تغطية التكاليف الثابتة دون ربح اأو خ�سارة  ●

بالقوانني االآتية: 
نقطة التعادل بالوحدات = . 1

التكاليف الثابتة/ )�سعر بيع الوحدة - تكلفة الوحدة الواحدة املتغرية( 
نقطة التعادل بالدوالرات = . 2

التكاليف الثابتة/ )�سعر بيع الوحدة - تكلفة الوحدة الواحدة املتغرية( / �سعر بيع الوحدة
باملعادلة  ● فقط  املتغرية  التكاليف  تغطية  يف  ي�ساهم  الذي  الربح  هام�ض  اإيجاد 
االآتية: 

هام�ض امل�ساهمة( الربح( = �سعر بيع الوحدة - التكلفة املتغرية للوحدة
اإيجاد ن�سبة هام�ض امل�ساهمة التي �ساهمت يف تغطية التكاليف املتغرية للوحدة  ●

الواحدة )باملعادلة التالية( = �سعر بيع الوحدة - التكلفة املتغرية للوحدة/ �سعر بيع الوحدة
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اإيجاد عدد الوحدات التي متثل نقطة االأمان للموؤ�س�سة باملعادلة التالية:  ♦
هام�ض االأمان بالوحدات = عدد وحدات املبيعات - عدد وحدات املبيعات املخططة

اأو اإيجاد قيمة الوحدات التي حتقق هام�ض االأمان باملعالة االآتية:  ♦
هام�ض االأمان بالدوالرات = املبيعات - مبيعات التعادل

وي�ستخدم يف قيا�ض التكاليف املتغرية يف املحا�سبة االإدارية تكلفة الوحدة الواحدة؛ 
اتخاذ  املوؤ�س�سة يف عمليات  عليها  وتعتمد  الن�ساط،  م�ستويات  ثابتة علي كل  تكون  الأنها 
التكلفة  الثابتة  التكاليف  قيا�ض  يف  ي�ستخدم  متامًا  العك�ض  علي  االأجل،  ق�سرية  القرارات 
مب�ستويات  تتغري  متغرية،  منها  الواحدة  الوحدة  تكلفة  الأن  االأجل؛  طويلة  للقرارات  الكلية 

الن�ساط املختلفة.
التكاليف املتغرية  التي تعمل على تغطية  االإيرادات  اإدارة املوؤ�س�سة على  ولكي تقف 

والتكاليف الثابتة تعد قائمة الدخل كاالآتي: 
قائمة الدخل = االإيرادات - التكاليف املتغرية = هام�ض امل�ساهمة - التكاليف الثابتة 

= �سايف الربح
 وهذه املعادالت ميكن الإدارة املوؤ�س�سة اأن ت�ستخل�ض منها العديد من االأ�ساليب لكي 

تتفق وما ترغب فيه االإدارة من معلومات 

 املبحث الثالث: 
مفهوم الريادة يف األعمال: 

أوالً - تعريف مفهوم ريادة )أو ريادية( األعمال: 

تعريف مفهوم الريادية: . 1
تكون  اأن  اإىل  وت�سعى  املمّيز  التعامل  من  تتوقعونه  ما  حماكاة  اإىل  تهدف  الريادة 
التامة  اإىل اخل�سو�سية  اإ�سافًة  اأكمل وجه،  ال�سّباقة يف حتقيق رغباتكم ومتطلباتكم على 

. )http:// webcache.googleusercontent.com( ، )12(

تعريف اآخر ملفهوم ريادة االأعمال: هي اأن يوظف االإن�سان نف�سه بنف�سه باإن�ساء منظمة 
اأو مع فريق عمل خا�ض به، وتعتمد ريادة االأعمال  جديدة يبداأ فيها عمله اخلا�ض منفرداً 
على احلرية فى التفكري و القدرة على االإبداع والتميز، فقد وهبنا اهلل العقل لنفكر والذكاء 

لنبدع( جمال االإنرتنيت( )13( .
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وجه  على  االأعمال  جمال  ويف  عامة،  )والريادية(  الريادة  باأن  يالحظ  �سبق  مما 
اخل�سو�ض تعني: بالن�سبة للم�ساريع اجلديدة االبتكار واالإتيان مبا هو جديد.

اأما بالن�سبة للم�ساريع القائمة تعني التح�سني والتطور ملا هو موجود حتى تواكب ما 
ي�ستجد من اأحداث.

)ال�صاه:  يف  تتمثل  فهي  بالفنادق  العمالء  خدمة  جمال  يف  الريادة  دليل  اأما 
الأنرتنيت( )14( 

ال�رسعة.. 1
ال�سيافة.. 2
التوجيه ال�سليم للمعامالت.. 3
االإر�ساد ال�سليم للعميل.. 4
خطابات ال�سكر.. 5
فورية الرد علي الهاتف.. 6
العمل �سليما من املرة االأويل.. 7
م�سداقية الوعود.. 8
املبادرة باالت�سال.. 9

انعدام ال�سكاوي.. 10
النظافة واملظهر العام.. 11
التعاون بني االإدارات بالفندق.. 12

 املبحث الرابع: 
اإلطار العام للمؤسسات الفندقية: 

تعدُّ املوؤ�س�سات الفندقية وحدات اقت�سادية خدمية ،ذات اأن�سطة متنوعة ت�سعي للربح، 
وتتميز من غريها من الوحدات االقت�سادية االأخرى بكثافة راأ�ض املال.
أوالً - طبيعة النشاط الفندقي )السجاعي: 2010، ص ص12 - 13( )15( : 

يتميز الن�صاط الفندقي مبزايا عدة وهي: 
اأن يبتكر ويطور من املنتجات واخلدمات . 1 االبتكار والتطور: حيث ميكن للموظف 

الفندقية ب�سكل م�ستمر.
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الرتقي: ويعني التدرج يف ال�سلم الوظيفي وممار�سة الوظائف االإدارية املتنوعة.. 2
االإجناز: اأداء االإعمال على اأكمل وجه وحتقيق ر�سا العميل.. 3
االإ�رساف: يجب علي املوظف اأن يتعلم كيفية متابعة وتقيم االأعمال املختلفة.. 4
التنوع: لي�ض هناك عمل روتيني يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 5
التح�سني: اأي حت�سني اخلدمة للعميل حتى تتوافق مع ما يرغب من نزوله يف الفندق. 6

ثانيا - خصائص النشاط الفندقي: 

يف الأدبيات املختلفة وجد اأن الن�صاط الفندقي يتميز بخ�صائ�س عدة من اأهمها: 
تقدمي خدمات ذات جودة عالية امل�ستوي.. 1
ال�سناعة الفندقية �سناعة كثيفة راأ�ض املال.. 2
مو�سمية الن�ساط الفندقي.. 3
تاأثر الن�ساط الفندقي باالأحداث ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية.. 4
ال�سيافة . 5 �سناعة  الفندقي،  الن�ساط  يف  االأ�سا�سية  الركيزة  هو  الب�رسي  العن�رس 

والفندقة.
التن�سيق التام بني االأق�سام املختلفة ل�سمان تقدمي اخلدمات بكفاءة.. 6
ال�سمعة احل�سنة للفندق.. 7
عدم قابلية املنتج الفندقي للتخزين.. 8
الن�ساط الفندقي خدمي وجتاري و�سناعي.. 9

التعامل النقدي الفوري. 10

ثالثا - أهداف النشاط الفندقي: 

ومن خالل طبيعة الن�ساط الفندقي ومزاياه ت�ستنتج االأهداف التي يجب اأن ت�سعى اإدارة 
الفندق لتحقيقها، وتتمثل يف الأهداف الآتية )ال�صجاعي: 2010م( )16( .

زيادة االإيرادات.. 1
تخفي�ض التكاليف.. 2
حتقيق ر�ساء )العميل( وكذلك ر�ساء املوظف والعامل.. 3
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اإعطاء ال�سورة احل�سنة للفندق.. 4

 املبحث اخلامس: 
الدراسة امليدانية للبحث: 

أوالً - إجرآءت البحث: 

جمتمع البحث وعينته: . 1
بال�سودان أ.  كلها  العاملة  الفنادق  من  البحث  جمتمع  يتكون  البحث:  جمتمع 

واملراجعني واأ�ساتذة اجلامعات.
عينة البحث: تتكون عينة البحث: ب. 

Ú  :من الفنادق العاملة بوالية اخلرطوم والتي تتميز باملميزات االآتية
ال�سمعة الطيبة. �
املوقع املتميز. �
كثافة راأ�ض املال. �
Ú .املراجعني العاملني بوالية اخلرطوم
Ú .اأ�ساتذة اجلامعات يف كليات العلوم االإدارية وكليات ال�سيافة والفندقة

واختريت عينة البحث كما ياأتي: 
Ú .ثالثة اأ�سخا�ض من اإدارة الفندق هم: املدير، واملراقب املايل، واملراجع الداخلي
Ú .املراجعون الذين قاموا مبراجعة ح�سابات الفنادق
Ú  املحا�سبة مادة  در�ًسوا  الذين  االإدارية  العلوم  كليات  يف  االأكادمييون  االأ�ساتذة 

االإدارية، و يف كليات ال�سيافة والفندقة.

ثانيا - تصميم االستبانة: صممت استبانة البحث واشتملت على قسمني: 

Ú  :الق�صم الأول: ا�ستمل على البيانات ال�سخ�سية وهي
العمر، واملوؤهل العلمي، والتخ�س�ض العلمي، واملهنة، و�سنوات اخلربة.

Ú .الق�صم الثاين: ا�ستمل على ثالث فر�سيات كل منها احتوت على )10( عبارات
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ا�ستبانة   83 منها  رجع  ا�ستبانة   100 حوايل  كانت  املوزعة  اال�ستبانات  عدد 
.%83 بن�سبة 

ن يقومون بتدري�ض مادة  وحكمت اال�ستبانة من عدد من اأ�ساتذة اجلامعات، وخا�سة ممَّ
املحا�سبة االإدارية ومادة ال�سيافة والفندقة وال�سياحة باجلامعات ال�سودانية.

بنظام  االإح�سائية  للحزم   SPSS برنامج  اال�ستبانة  بيانات  حتليل  يف  وا�ستخدم 
لكريات اخلما�سي )اأوافق ب�سدة، اأوافق، حمايد، ال اأوافق، ال اأوافق ب�سدة( .

الق�صم الأول � حتليل البيانات ال�صخ�صية:  ♦
 العمر: . 1

الشكل )1(
التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب العمر

يالحظ من نتائج ال�سكل )1( اأعاله حيث يو�سح التوزيع التكراري الأفراد عينة البحث 
اأعمارهم   %30 54 �سنة، ون�سبة   - 50 اأعمارهم ترتاوح بني   57،5% ح�سب العمر.ن�سبة 
ون�سبة  �سنة،،   34  -  30 بني  ترتاوح  اأعمارهم  منهم   %10 ون�سبة  �سنة   39  -  35 بني 

55 �سنة فاأكرث اأعمارهم   %2.5
ي�ستنتج من ذلك بان اإجابات اأفراد عينة البحث كانت ممن يت�سمون بالن�سج فيمكن 

االعتماد عليها يف نتائج البحث
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املوؤهل العلمي: . 2

الشكل )2(
التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب المؤهل العلمي

 %45 اأن ن�سبة  اأعاله، حيث  املوؤهل العلمي الأفراد عينة البحث مو�سح بال�سكل )2( 
منهم يحملون درجة البكالوريو�ض، 25% ماج�ستري 15%دبلوم عاٍل، ، 12.5% دكتوراه 
و 2.5% لديهم زمالة حما�سبني، مما يدل علي اأن اإجابات عينة البحث لها مدلولها العلمي.

التخ�ص�س العلمي: . 3

الشكل )3(
التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب التخصص العلمي

التوزيع التكراري الأفراد عينة البحث ح�سب التخ�س�ض العلمي مو�سح يف ال�سكل )3( 
اإدارة،  20% تخ�س�سهم  60% تخ�س�سهم حما�سبة،  اأفراد عينة البحث ن�سبة  اأعاله معظم 
و�سياحة واقت�ساد على التوايل،  فندقه  اإدارة  تخ�س�سهم   %5 قانون،  تخ�س�سهم   %7.5
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العلمية،  ال�سفة  البحث حتمل  اإجابات عينة  اإن  يعني  مما  تكاليف،  تخ�س�سهم   %2.5 و 
الأنها حتمل تخ�س�ض املحا�سبة، وهم الذين لديهم دراية باأ�ساليب املحا�سبة االإدارية

املهنة: . 4

الشكل )4(
التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب المهنة 

املهنة. ح�سب  البحث  عينة  الأفراد  التكراري  التوزيع  تو�سح  اأعاله   )4( ال�سكل  نتائج 
ن�سبة 25% منهم مديرون، و حما�سبون اإداريون، 17.5% روؤ�ساء وحدات/ اأق�سام، %15 
اأكادمييون، 5% مفت�سون اأوائل و 12.5% اأخرى وت�سمل مراجعًا خارجيًا، مفت�ض �رسائب، 
م�رسفًا اإداريًا، موظفًا، م�ساعد مدير، ويدل ذلك على اأن اإجابات عينة البحث كانت ممن لهم 

خربة يف جمال اتخاذ القرارات.
�صنوات اخلربة: . 5

الشكل )5(
التوزيع التكراري ألفراد عينة البحث حسب سنوات الخبرة
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 )5( ال�سكل  يف  مو�سح  اخلربة  �سنوات  ح�سب  البحث  عينة  الأفراد  التكراري  التوزيع 
 9  - 5 17.5% خربتهم ترتاوح بني  5 �سنوات،  اأقل من  5% منهم خربتهم  اأعاله، ن�سبة 
�سنوات، 15% خربتهم ترتاوح بني 10 - 14 �سنة و25 - 29 �سنة على التوايل، %27.5 
خربتهم ترتاوح بني 15 - 19 �سنة، 12.5% خربتهم ترتاوح بني 20 - 24 �سنة، و %7.5 
خربتهم 30 �سنة فاأكرث.يعني ذلك بان اإجابات عينة البحث �سدرت ممن لديهم خربة طويلة 

يف جمال اإدارة وح�سابات الفنادق
الجدول )1( 

القسم الثاني: تحليل فرضيات البحث: الفرضية األولى: تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
 يحقق تحسين األداء في المؤسسات الفندقية، مما يؤدي إلي زيادة اإليرادات وتخفيض التكاليف

العبارة
اأوافق 
ل اأوافق ل اأوافقحمايداأوافقب�صدة

ب�صدة
معامل 
ارتباط 
بري�صون

م�صتوى 
املعنوية

تف�صري 
النتيجة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية 
لتحديد نقطة التعادل للخدمات يحقق 

حت�سني الربحية يف املوؤ�س�سات الفندقية

1435
,0

2460
,012,
512,
5

  -  -0,890,001

عالقة 
ارتباط 

قوية جداً 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
حت�سني اختيار الطريقة االأمثل لت�سعري 
اخلدمة يف املوؤ�س�سات الفندقية يوؤدي 

لزيادة الربحية 

1537
,5

2357
,525,
0

  -  -  -  -0,920,001

عالقة 
ارتباط 

قوية جداً 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
حت�سني اختيار الطريقة املنا�سبة الإهالك 

االأ�سول الثابتة باملوؤ�س�سات الفندقية 
يوؤدي اإيل تخفي�ض التكاليف الراأ�سمالية

1435
,0

1230
,08

20
,037,
537,
50,460,63

عالقة 
ارتباط 
�سعيفة 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
حت�سني زيادة االإيرادات لتغطية التكاليف 

املتغرية يف املوؤ�س�سات الفندقية

1537
,5

1845
,05

12
,525,
0

  -  -0,720,004

عالقة 
ارتباط 
قوية 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية 
با�ستخدام طريقة هام�ض االأمان يحقق 

حت�سني تكلفة اخلدمة يف موا�سم الك�ساد 
يف املوؤ�س�سات الفندقية مما يحافظ علي 

م�ستوي االإيرادات

8

20
,0

2050
,08

20
,037,
512,
50,480,650

عالقة 
ارتباط 
�سعيفة 
موجبة
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العبارة
اأوافق 
ل اأوافق ل اأوافقحمايداأوافقب�صدة

ب�صدة
معامل 
ارتباط 
بري�صون

م�صتوى 
املعنوية

تف�صري 
النتيجة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد
تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يف 
التخطيط االإ�سرتاتيجي يحقق حت�سني 

كفاءة اخلدمة امل�ستقبلية يف املوؤ�س�سات 
الفندقية مما ي�ساعد علي زيادة االإيرادات 

وتخفي�ض التكاليف

1332
,5

2562
,512,
512,
5

  -  -0,890,001

عالقة 
ارتباط 

قوية جداً 
موجبة

تابع الجدول )1( 
الفرضية األولى: تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية يحقق تحسين األداء في المؤسسات الفندقية،

مما يؤدي الي زيادة اإليرادات وتخفيض التكاليف

العبارة
اأوافق 
ل اأوافق ل اأوافقحمايداأوافقب�صدة

ب�صدة
معامل 
اإرتباط 
بري�صون

م�صتوى 
املعنوية

تف�صري 
النتيجة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية 
يحقق حت�سني عملية اتخاذ القرارات يف 

املوؤ�س�سات الفندقية

1127
,5

2870
,012,
5

  -  -  -  -0,930,001

عالقة 
ارتباط 

قوية جداً 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يف 
الف�سل بني التكاليف املتغرية والتكاليف 

الثابتة يحقق حت�سني تغطية التكاليف 
الثابتة يف املوؤ�س�سات الفندقية

9

22
,5

2460
,06

15
,012,
5

  -  -0,740,004

عالقة 
ارتباط 
قوية 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
حت�سني اأ�سلوب الرقابة االإدارية يف 

املوؤ�س�سات الفندقية مما يوؤدي لزيادة 
الربحية وتخفي�ض التكاليف

1742
,5

2152
,525,
0

  -  -  -  -0,910,001

عالقة 
ارتباط 

قوية جداً 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يف 
التوجيه يحقق حت�سني اأداء اخلدمة يف 
املوؤ�س�سات الفندقية مما يوؤدي لزيادة 

الربحية وتخفي�ض التكاليف

1332
,5

2152
,55

12
,512,
5

  -  -0,760,004

عالقة 
ارتباط 
قوية 
موجبة

حتليل عبارات الفر�صية الأوىل: اجلدول )1( 
تطبيق اأ�صاليب املحا�صبة الإدارية يحقق حت�صني الأداء يف املوؤ�ص�صات الفندقية

Ú  العبارة االأوىل: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية لتحديد نقطة التعادل للخدمات
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يحقق حت�سني الربحية يف املوؤ�س�سات الفندقية: 
وغري  حمايدون   %2.5 موافقون،   %60 ب�سدة،  موافقون  املبحوثني  من   %35

موافقني على التوايل.
Ú  العبارة الثانية: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق حت�سني، اختيار الطريقة

االأمثل لت�سعري اخلدمة يف املوؤ�س�سات الفندقية: 
37.5% من املبحوثني مواقون ب�سدة، 57.5% موافقون و 5% حمايدون.

Ú  االإدارية يحقق حت�سني اختيار الطريقة اأ�ساليب املحا�سبة  الثالثة: تطبيق  العبارة 
املنا�سبة الإهالك االأ�سول الثابتة باملوؤ�س�سات الفندقية: 

35% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 30% موافقون، 20% حمايدون، 7.5% غري 
موافقني وغري موافقني ب�سدة على التوايل.

Ú  العبارة الرابعة: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق حت�سني االإيرادات لتغطية
التكاليف املتغرية يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

12.5% حمايدون و%5  45% موافقون،  37.5% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 
غري موافقني.

Ú  هام�ض طريقة  با�ستخدام  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  اخلام�سة:  العبارة 
االأمان، يحقق حت�سني تكلفة اخلدمة يف موا�سم الك�ساد يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

20% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 50% موافقون، 20% حمايدون، 7.5% غري 
موافقني و2.5% غري موافقني ب�سدة.

Ú  التخطيط ا�ستخدام  عند  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  ال�ساد�سة:  العبارة 
اال�سرتاتيجي، يحقق حت�سني كفاءة اخلدمة امل�ستقبلية يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

2.5% حمايدون وغري  62.5% موافقون،  32.5% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 
موافقون ب�سدة.

Ú  اتخاذ عملية  حت�سني  يحقق  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  ال�سابعة:  العبارة 
القرارات يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

27.5% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 70% موافقون، و2.5% حمايدون



211

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )4( - كانون 

Ú  التكاليف بني  الف�سل  يف  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  الثامنة:  العبارة 
املتغرية والتكاليف الثابتة، يحقق حت�سني تغطية التكاليف الثابتة يف املوؤ�س�سات الفندقية: 
موافقون ب�سدة، 60% موافقون، 15% حمايدون و%2.5  املبحوثني  من   %22.5

غري موافقني
Ú  العبارة التا�سعة: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق حت�سني اأ�سلوب الرقابة

االإدارية يف املوؤ�س�سات الفندقية: 
52.5% موافقون و 5% حمايدون. 42.5% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 

Ú  العبارة العا�رسة: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يف التوجيه يحقق حت�سني اأداء
اخلدمة يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

حمايدون   %12.5 موافقون،   %52.5 ب�سدة،  موافقون  املبحوثني  من   %32.5
و2.5% موافقون ب�سدة.

نتائج حتليل عبارات الفر�صية الأويل: 
مب�ستوي  موجبة  جداً  قوية  ارتباط  عالقة  هنالك  اإن  اأعاله   )1( اجلدول  من  يالحظ 

معنوية )0،001( بني تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية وعبارات الفر�سية االآتية: 
حتديد نقطة التعادل للخدمات يحقق حت�سني الربحية يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 1
حتقيق حت�سني اختيار الطريقة االأمثل لت�سعري اخلدمة يف املوؤ�س�سات الفندقية، مما . 2

يوؤدي لزيادة الربحية وتخفي�ض التكاليف.
يف التخطيط اال�سرتاتيجي يحقق حت�سني كفاءة اخلدمة امل�ستقبلية يف املوؤ�س�سات . 3

الفندقية، مما ي�ساعد علي زيادة االإيرادات وتخفي�ض التكاليف.
حتقيق حت�سني عملية اتخاذ القرارات يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 4
حتقيق حت�سني اأ�سلوب الرقابة االإدارية يف املوؤ�س�سات الفندقية، مما يوؤدي لزيادة . 5

الربحية وتخفي�ض التكاليف، مما يوؤدي لقبول الفر�سية ورف�ض فر�سية العدم.
بينما يوجد ارتباط قوي موجب مب�صتوي معنوية )0,004( بني تطبيق اأ�صاليب 

املحا�صبة الإدارية وعبارات الفر�صية الآتية: 
حتقق حت�سني زيادة االإيرادات لتغطية التكاليف املتغرية يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 1
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يف الف�سل بني التكاليف املتغرية والتكاليف الثابتة يحقق حت�سني تغطية التكاليف . 2
الثابتة يف املوؤ�س�سات الفندقية.

وتخفي�ض . 3 الربحية  لزيادة  يوؤدي  مما  اخلدمة،  اأداء  حت�سني  يحقق  التوجيه،  يف 
التكاليف يف املوؤ�س�سات الفندقية، مما يوؤدي لقبول الفر�سية 

بينما ل يوجد اأي ارتباط يف تطبيق اأ�صاليب املحا�صبة الإدارية وعبارات الفر�صية 
الآتية: 
الفندقية . 1 باملوؤ�س�سات  الثابتة  االأ�سول  الإهالك  املنا�سبة  الطريقة  اختيار  حت�سني 

يوؤدي اإيل تخفي�ض التكاليف الراأ�سمالية.
يف . 2 الك�ساد  موا�سم  يف  اخلدمة  تكلفة  لتح�سني  االأمان  هام�ض  طريقة  ا�ستخدام 

املوؤ�س�سات الفندقية، مما يحافظ علي م�ستوى االإيرادات.
الجدول )2( 

الفرضية الثانية: تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية يحقق تطور األداء في المؤسسات الفندقية 
مما يؤدي إلي زيادة اإليرادات وتخفيض التكاليف

العبارة
اأوافق 
ل اأوافق ل اأوافقحمايداأوافقب�صدة

ب�صدة
معامل 
اإرتباط 
بري�صون

م�صتوى 
املعنوية

تف�صري 
النتيجة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية 
لتحديد نقطة التعادل للخدمات يحقق 
تطوير طرق زيادة الربحية وتخفي�ض 

التكاليف يف املوؤ�س�سات الفندقية

1025
,0

2665
,037,
512,
5

  -  -0,730,004

عالقة 
ارتباط 
قوية 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
تطوير اأ�ساليب اختيار اخلدمات يف 
املوؤ�س�سات الفندقية لزيادة الربحية

6

15
,0

2870
,05

12
,512,
5

  -  -0,760,004

عالقة 
ارتباط 
قوية 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
تطوير اختيار الطريقة املنا�سبة الإهالك 

االأ�سول الثابتة باملوؤ�س�سات الفندقية

9

22
,5

1435
,0

1127
,537,
53

 7
,50,460,670

عالقة 
ارتباط 
�سعيفة 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية 
يحقق تطوير اخلدمات االأ�سا�سية لزيادة 
االإيرادات لتغطية التكاليف املتغرية يف 

املوؤ�س�سات الفندقية

6

15
,0

2665
,06

15
,025,
0

  -  -0,530,054
عالقة 
ارتباط 
موجبة
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العبارة
اأوافق 
ل اأوافق ل اأوافقحمايداأوافقب�صدة

ب�صدة
معامل 
اإرتباط 
بري�صون

م�صتوى 
املعنوية

تف�صري 
النتيجة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد
تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية 

با�ستخدام طريقة هام�ض االأمان 
يحقق تطوير حتديد تكلفة اخلدمة يف 

موا�سم الك�ساد يف املوؤ�س�سات الفندقية 
للمحافظة علي م�ستوي الربحية

7

17
,5

2152
,57

17
,55

12
,5

  -  -0,510,052
عالقة 
ارتباط 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية عند 
ا�ستخدام التخطيط االإ�سرتاتيجي يحقق 

تطوير كفاءة اخلدمة امل�ستقبلية يف 
املوؤ�س�سات الفندقية مما يوؤدي لتخفي�ض 

�سعر التكلفة

16402050
,037,
512,
5

  -  -0,770,003

عالقة 
ارتباط 
قوية 
موجبة

تابع الجدول )2( 
الفرضية الثانية: تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية يحقق تطور األداء في المؤسسات الفندقية

مما يؤدي إلي زيادة اإليرادات وتخفيض التكاليف

العبارة
اأوافق 
ل اأوافق ل اأوافقحمايداأوافقب�صدة

ب�صدة
معامل 
ارتباط 
بري�صون

م�صتوى 
املعنوية

تف�صري 
النتيجة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية 
يحقق تطوير عملية اتخاذ القرارات يف 

املوؤ�س�سات الفندقية

1127
,5

2665
,025,
012,
5

  -  -0,780,003

عالقة 
ارتباط 
قوية 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يف 
الف�سل بني التكاليف املتغرية والتكاليف 

الثابتة يحقق تطوير تغطية التكاليف 
الثابتة يف املوؤ�س�سات الفندقية

6

15
,0

2665
,07

17
,512,
5

  -  -0,870,002

عالقة 
ارتباط 

قوية جداً 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
تطوير اأ�سلوب الرقابة االإدارية يف 

املوؤ�س�سات الفندقية

1025
,0

2665
,037,
512,
5

  -  -0,850,002

عالقة 
ارتباط 

قوية جداً 
موجبة
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العبارة
اأوافق 
ل اأوافق ل اأوافقحمايداأوافقب�صدة

ب�صدة
معامل 
ارتباط 
بري�صون

م�صتوى 
املعنوية

تف�صري 
النتيجة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد
تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يف 
التوجيه يحقق تطوير اأداء اخلدمة يف 

املوؤ�س�سات الفندقية

1127
,5

2255
,05

12
,525,
0

  -  -0,550,053
عالقة 
ارتباط 
موجبة

حتليل عبارات الفر�صية الثانية: اجلدول )2( 
تطبيق اأ�صاليب املحا�صبة الإدارية يحقق تطور الأداء يف املوؤ�ص�صات الفندقية

Ú  العبارة االأوىل: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية لتحديد نقطة التعادل للخدمات
يحقق تطوير طرق الربجية يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

و%2.5  حمايدون   %7.5 موافقون،   %65 ب�سدة،  موافقون  املبحوثني  من   %25
غري موافقني

Ú  اختيار اأ�ساليب  تطوير  يحقق  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  الثانية:  العبارة 
اخلدمات يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

70% موافقون، 12.5% حمايدون و%2.5  ب�سدة،  15% من املبحوثني موافقون 
غري موافقني.

Ú  الطريقة اختيار  تطوير  يحقق  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  الثالثة:  العبارة 
املنا�سبة الإهالك االأ�سول الثابتة باملوؤ�س�سات الفندقية: 

حمايدون   %27.5 موافقون،   %35 ب�سدة،  موافقون  املبحوثني  من   %22.5
و7.5% غري موافقني وغري موافقني ب�سدة على التوايل.

Ú  العبارة الرابعة: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية، يحقق تطوير اخلدمات االأ�سا�سية
لزيادة االإيرادات لتغطية التكاليف املتغرية يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

15% حمايدون و5% غري  65% موافقون،  موافقون ب�سدة،  املبحوثني  من   %15
موافقني.

Ú  هام�ض طريقة  با�ستخدام  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  اخلام�سة:  العبارة 
االأمان، يحقق تطوير تكلفة اخلدمة يف موا�سم الك�ساد يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

حمايدون   %17.5 موافقون،   %52.5 ب�سدة،  موافقون  املبحوثني  من   %17.5
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و12.5% غري موافقني.
Ú  التخطيط ا�ستخدام  عند  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  ال�ساد�سة:  العبارة 

اال�سرتاتيجي، يحقق تطوير كفاءة اخلدمة امل�ستقبلية يف املوؤ�س�سات الفندقية: 
7.5% حمايدون، و%2.5  موافقون،   %50 ب�سدة،  موافقون  املبحوثني  من   %40

غري موافقني.
Ú  اتخاذ عملية  تطوير  يحقق  االإدارية،  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  ال�سابعة:  العبارة 

القرارات يف املوؤ�س�سات الفندقية: 
و%2.5  حمايدون   %5 موافقون،   %65 ب�سدة،  موافقون  املبحوثني  من   %27.5

غري موافقني.
Ú  التكاليف بني  الف�سل  يف  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  الثامنة:  العبارة 

املتغرية والتكاليف الثابتة، يحقق تطوير تغطية التكاليف الثابتة يف املوؤ�س�سات الفندقية: 
املبحوثني موافقون ب�سدة، 65% موافقون، 17.5% حمايدون و%2.5  من   %15

غري موافقني.
Ú  الرقابة اأ�سلوب  االإدارية يحقق تطوير  املحا�سبة  اأ�ساليب  التا�سعة: تطبيق  العبارة 

االإدارية يف املوؤ�س�سات الفندقية: 
7.5% حمايدون و%2.5  موافقون،   %65 ب�سدة،  موافقون  املبحوثني  من   %25

غري موافقني.
Ú  العبارة العا�رسة: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يف التوجيه، يحقق تطوير اأداء

اخلدمة يف املوؤ�س�سات الفندقية: 
و%5  حمايدون   %12.5 موافقون،   %55 ب�سدة،  مواقون  املبحوثني  من   %27.5

غري موافقني.
نتائج حتليل عبارات الفر�صية الثانية: 

مب�ستوي  موجبة  جداً  قوية  ارتباط  عالقة  هنالك  اإن  اأعاله   )2( اجلدول  من  يالحظ 
معنوية )0،002( بني تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية وعبارات الفر�سية االآتية: 

تغطية . 1 طريقة  تطوير  يحقق  الثابتة،  والتكاليف  املتغرية  التكاليف  بني  الف�سل 
التكاليف الثابتة يف املوؤ�س�سات الفندقية.
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حتقيق تطوير اأ�سلوب الرقابة االإدارية يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 2
بينما توجد عالقة ارتباط قوية موجبة مب�صتوي معنوية )بني 0,003 و 0,004( 

بني تطبيق اأ�صاليب املحا�صبة الإدارية وعبارات الفر�صية الآتية: 
امل�ستقبلية يف . 1 اخلدمة  تطوير كفاءة  اال�سرتاتيجي، يحقق  التخطيط  ا�ستخدام  عند 

املوؤ�س�سات الفندقية.
يحقق تطوير عملية اتخاذ القرارات يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 2
حتديد نقطة التعادل للخدمات، يحقق تطوير طرق الربحية يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 3
يحقق تطوير اأ�ساليب اختيار اخلدمات يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 4

بينما توجد عالقة ارتباط موجبة مب�صتوي معنوية )0,05( بني تطبيق اأ�صاليب 
املحا�صبة الإدارية وعبارات الفر�صية التالية: 

التكاليف املتغرية يف . 1 االإيرادات لتغطية  االأ�سا�سية لزيادة  يحقق تطوير اخلدمات 
املوؤ�س�سات الفندقية.

يف التوجيه، يحقق تطوير اأداء اخلدمة يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 2
عند ا�ستخدام طريقة هام�ض االأمان، يحقق تطوير تكلفة اخلدمة يف موا�سم الك�ساد . 3

يف املوؤ�س�سات الفندقية.
بينما ل يوجد اأي ارتباط يف تطبيق اأ�صاليب املحا�صبة الإدارية وعبارة الفر�صية 

التالية: 
تطوير اختيار الطريقة املنا�سبة الإهالك االأ�سول الثابتة باملوؤ�س�سات الفندقية ♦

الجدول )3( 
 الفرضية الثالثة: تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية يحقق ابتكار األداء في المؤسسات الفندقية 

مما يؤدي الي زيادة اإليرادات وتخفيض التكاليف

العبارة
اأوافق 
ل اأوافق ل اأوافقحمايداأوافقب�صدة

ب�صدة
معامل 
اإرتباط 
بري�صون

م�صتوى 
املعنوية

تف�صري 
النتيجة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
ابتكار طرق جديدة لزيادة الربحية 
وتخفي�ض التكاليف يف املوؤ�س�سات 

الفندقية

1230
,0

2255
,04

10
,025,
0

  -  -0,690,017

عالقة 
ارتباط 
قوية 
موجبة
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العبارة
اأوافق 
ل اأوافق ل اأوافقحمايداأوافقب�صدة

ب�صدة
معامل 
اإرتباط 
بري�صون

م�صتوى 
املعنوية

تف�صري 
النتيجة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد
تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 

ابتكار خدمات جديدة يف املوؤ�س�سات 
الفندقية مما يوؤدي لزيادة الربحية 

1025
,0

 2
1

52
,55

12
,54

10
,0

  -  -0,540,053
عالقة 
ارتباط 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
ابتكار طرق اأخرى الإهالك االأ�سول 

الثابتة باملوؤ�س�سات الفندقية

7

17
,5

1332
,5

1435
,037,
537,
50,380,712

عالقة 
ارتباط 
�سعيفة 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
ابتكار يف اخلدمات االأ�سا�سية لزيادة 

االإيرادات لتغطية التكاليف املتغرية يف 
املوؤ�س�سات الفندقية

7

17
,5

2460
,07

17
,525,
0

  -  -0,740,004

عالقة 
ارتباط 
قوية 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية 
با�ستخدام طريقة هام�ض االأمان يحقق 
ابتكار جديد يف تخفي�ض تكلفة اخلدمة 

يف موا�سم الك�ساد يف املوؤ�س�سات 
الفندقية

5

12
,5

2562
,58

20
,025,
0

  -  -0,510,052
عالقة 
ارتباط 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
ابتكار كفاءة عالية يف اخلدمة يف 

املوؤ�س�سات الفندقية مما يوؤدي لزيادة 
الربحية

1127
,5

2767
,512,
512,
5

  -  -0,810,002

عالقة 
ارتباط 

قوية جداً 
موجبة



218

د.هدي دياب أحمد صالحأساليب احملاسبة اإلدارية ودورها في حتقيق الريادة في املؤسسات الفندقية

تابع الجدول )3( 
الفرضية الثالثة: تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية يحقق ابتكار األداء في المؤسسات الفندقية

مما يؤدي إلي زيادة اإليرادات وتخفيض التكاليف

العبارة

اأوافق 
ل اأوافق ل اأوافقحمايداأوافقب�صدة

معامل ب�صدة
ارتباط 
بري�صون

م�صتوى 
املعنوية

تف�صري 
النتيجة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
ابتكار جديد يف عملية اتخاذ القرارات 

يف املوؤ�س�سات الفندقية

1127
,0

2460
,037,
525,
0

  -  -0,720,004

عالقة 
ارتباط 
قوية 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يف 
الف�سل بني التكاليف املتغرية والتكاليف 

الثابتة يحقق ابتكار جديد يف تغطية 
التكاليف الثابتة فى املوؤ�س�سات الفندقية

8

20
,0

2152
,59

22
,525,
0

  -  -0,560,050
عالقة 
ارتباط 
موجبًة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق 
ابتكار جديد يف اأ�سلوب الرقابة االإدارية 

يف املوؤ�س�سات الفندقية

1640
,0

1845
,04

10
,025,
0

  -  -0,790,003

عالقة 
ارتباط 
قوية 
موجبة

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يف 
التوجيه يحقق ابتكار جديد يف اأداء 

اخلدمة يف املوؤ�س�سات الفندقية لزيادة 
الربحية وتخفي�ض التكاليف

1250
,0

1947
,55

12
,54

10
,0

  -  -0,830,002

عالقة 
ارتباط 

قوية جداً 
موجبة

حتليل عبارات الفر�صية الثالثة: اجلدول )3( 
تطبيق اأ�صاليب املحا�صبة الإدارية يحقق ابتكار الأداء يف املوؤ�ص�صات الفندقية

Ú  العبارة االأوىل: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق ابتكار طرق جديدة لزيادة
الربحية يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

10% حمايدون و5% غري  55% موافقون،  موافقون ب�سدة،  املبحوثني  من   %30
موافقني

Ú  العبارة الثانية: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق ابتكار خدمات جديدة يف
املوؤ�س�سات الفندقية: 
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25% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 52.5% موافقون، 12.5% حمايدون و%10 
غري موافقني.

Ú  العبارة الثالثة: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية، يحقق ابتكار طرق اأخرى الإهالك
االأ�سول الثابتة باملوؤ�س�سات الفندقية: 

17.5% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 32.5% موافقون، 35% حمايدون، %7.5 
غري موافقني وغري موافقني على التوايل.

Ú  اخلدمات يف  ابتكار  يحقق  االإدارية،  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  الرابعة:  العبارة 
االأ�سا�سية لزيادة االإيرادات لتغطية التكاليف املتغرية يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

60% موافقون، 17.5% حمايدون و%5  17.5% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 
غري موافقني.

Ú  هام�ض طريقة  با�ستخدام  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  اخلام�سة:  العبارة 
االأمان، يحقق ابتكار جديد يف تكلفة اخلدمة يف موا�سم الك�ساد يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

20% حمايدون و%5  12.5% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 62.5% موافقون، 
غري موافقني.

Ú  العبارة ال�ساد�سة: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية، يحقق ابتكار كفاءة عالية يف
اخلدمة يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

67.5% موافقون، 2.5% حمايدون وغري  27.5% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 
موافقني، على التوايل.

Ú  العبارة ال�سابعة: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق ابتكاراً جديداً يف عملية
اتخاذ القرارات يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

و%5  حمايدون   %7.5 موافقون،   %60 ب�سدة،  موافقون  املبحوثني  من   %27.5
غري موافقني

Ú  التكاليف بني  الف�سل  يف  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  الثامنة:  العبارة 
املتغرية والتكاليف، الثابتة، يحقق ابتكاراً جديداً يف تغطية التكاليف الثابتة يف املوؤ�س�سات 

الفندقية: 
22.5% حمايدون و%5  20% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 52.5% موافقون، 

غري موافقني.
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Ú  العبارة التا�سعة: تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية، يحقق ابتكاراً جديداً يف اأ�سلوب
الرقابة االإدارية يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

و5% غري  10% حمايدون  موافقون،  موافقون ب�سدة، %45  املبحوثني  40% من 
موافقني

Ú  ًابتكارا يحقق  التوجيه،  يف  االإدارية،  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  العا�رسة:  العبارة 
جديداً يف اأداء اخلدمة يف املوؤ�س�سات الفندقية: 

50% من املبحوثني موافقون ب�سدة، 47.5% موافقون، 12.5% حمايدون و%10 
غري موافقني 

نتائج حتليل عبارات الفر�صية الثالثة: 
يالحظ من اجلدول )3( اأعاله اإن هنالك عالقة ارتباط قوية جداً موجبة مب�صتوي 

معنوية )0,002( بني تطبيق اأ�صاليب املحا�صبة الإدارية وعبارات الفر�صية الآتية: 
يحقق ابتكار كفاءة عالية يف اخلدمة يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 1
يف التوجيه يحقق ابتكاراً جديداً يف اأداء اخلدمة يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 2

بينما توجد عالقة ارتباط قوية موجبة مب�صتوي معنوية )بني 0,003 و 0,004( 
بني تطبيق اأ�صاليب املحا�صبة وعبارات الفر�صية الآتية: 

تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية يحقق ابتكار جديد يف اأ�سلوب الرقابة االإدارية . 1
يف املوؤ�س�سات الفندقية.

يحقق ابتكاراً يف اخلدمات االأ�سا�سية لزيادة االإيرادات لتغطية التكاليف املتغرية . 2
يف املوؤ�س�سات الفندقية.

يحقق ابتكاراً جديد يف عملية اتخاذ القرارات يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 3
يحقق ابتكاًر طرق جديدة لزيادة الربحية يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 4

بينما توجد عالقة ارتباط موجبة مب�صتوي معنوية )بني 0,050 و 0,053( بني 
تطبيق اأ�صاليب املحا�صبة الإدارية وعبارات الفر�صية الآتية: 

يف الف�سل بني التكاليف املتغرية والتكاليف الثابتة يحقق ابتكاراً جديداً يف تغطية . 1
التكاليف الثابتة يف املوؤ�س�سات الفندقية.

يف ا�ستخدام طريقة هام�ض االأمان يحقق ابتكاراً جديداً يف تكلفة اخلدمة يف موا�سم . 2
الك�ساد يف املوؤ�س�سات الفندقية.
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يحقق ابتكار خدمات جديدة يف املوؤ�س�سات الفندقية.. 3
بينما ل يوجد اأي ارتباط يف تطبيق اأ�صاليب املحا�صبة الإدارية وعبارة الفر�صية 

الآتية: 
يحقق ابتكار طرق اأخرى الإهالك االأ�سول الثابتة باملوؤ�س�سات الفندقية.. 1

النتائج التوصيات

أوالً - النتائج: 

من خالل حتليل فر�صيات البحث وفق العبارات الواردة مع كل فر�صية تو�صل 
البحث للنتائج الآتية: 

حتقيق . 1 على  يعمل  الفندقية  املوؤ�س�سات  يف  االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  تطبيق  اإن 
الريادية من خالل: 

زيادة االإيرادات والربحية عن طريق حت�سني وتطوير وابتكار االأداء يف اأداء اخلدمات  �
يف املوؤ�س�سات الفندقية.

تخفي�ض التكاليف عن طريق حت�سني وتطوير وابتكار االأداء يف اأداء اخلدمات يف  �
املوؤ�س�سات الفندقية.

كما اأن ا�ستخدام اأ�ساليب املحا�سبة االإدارية قد ي�ساهم يف تطوير وابتكار يف تكلفة . 2
اخلدمة يف اأوقات الك�ساد، مما يحافظ على اإيرادات الفندق ويبقيه يف �سوق املناف�سة.

ثانياً - التوصيات: 

ومن اأهم التو�صيات التي تو�صي بها الباحثة: 
التقليدية . 1 االإدارية  املحا�سبة  اأ�ساليب  بتطبيق  الفندق  اإدارة  قبل  من  االهتمام 

واحلديثة كاأ�ساليب علمية يف عمليات اتخاذ القرارات لزيادة االإيرادات والربحية وتخفي�ض 
التكاليف، وخا�سة يف موا�سم الك�ساد.

و . 2 االإدارية  املحا�سبة  جمال  يف  الدرا�سات  من  العديد  بعمل  الباحثة  تو�سي  كما 
تطبيقها يف املوؤ�س�سات اخلدمية.
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