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املخلص
@?دف هذﻩ الدراسة واملعونة بإمكانية تطبيق نظام محاسبة التكاليف عى أساس ٔالانشطة ي املستشفيات
الجزائرية إ]ى ٕالاحاطة بإحدى موضوعات املحاسبة ٕالادارية ي القطاع الصVي وباألخص املؤسسات الاستشفائية وقد
قمنا بدراسة استطالعية من خالل توزيع استبانات عى فئة العامل'ن ي املستشفيات من أجل اظهار مدى امكانية
تطبيق نظام محاسبة التكاليف ي املؤسسات الاستشفائية حيث أثبتت الدراسة عى أنه يوجد أثر ذو داللة احصائية
لتطبيق أسلوب التكلفة عى أساس ٔالانشطة ي املؤسسات الاستشفائية عند مستوى معنوي  0.05وهذا ما يحفز
الطاقم الاداري للمستشفيات من أجل تب uهذا ٔالاسلوب
كلمات مفتاحية:محاسبة التكاليف،الخدمة الصحية،املستشفياتٔ،الانظمة التقليدية،نظام محاسبة التكاليف ع9ى
أساس ٔالانشطة
تصنيف 1I, M41: JEL
Abstract:
This here study titled "The Possibility of Applying Activity Based Costing in
Algerian Hospitals" aims to tackle one of the topics of management accounting in
the health sector, namely hospitals. We have conducted a survey in the form of
questionnaires answered by hospital employees in order to demonstrate the
possibility of applying the Cost Accounting System in hospitals. The study proved
that there is a statistically significant effect of applying Activity-Based Costing in
hospitals at 0.05 significance level which motivates the hospital administrative
.staff to adopt this method
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 .1املقدمة:
نظرا لالنفتاح العالم وزيادة القدرة التنافسية وتوسع ٔالاسواق لتع*& كافة الحدود واتفاقيات
التجارة العاملية دفع جميع املؤسسات ي مختلف القطاعات الاقتصادية إ]ى الاهتمام بنظم التكاليف ،
باعتبارها إحدى املصادر الرئيسة للمعلومات املالية الضرورية إلدارة املؤسسات ولذلك أصبحت
املحاسبة التكاليف أمرا ضروريا بالنسبة ألي وحدة اقتصادية،حيث تتنوع التكاليف ال يمكن أن
تتكبدها املؤسسة ،فم?ا تكاليف تتغ'& تبعا لتغ'&ات حجم النشاط،وم?ا تكاليف تبقى ثابتة ،كما أن
هناك تكاليف يمكن ربطها وتخصيصها بوحدة ٕالانتاج وهناك أيضا تكاليف عامة تخص جميع
املنتجات،وإن عملية تحديد التكاليف بشكل دقيق ومالئم يتطلب توف'& الوسائل ؤالاساليب املناسبة
وال تعت*& ذات أهمية كب'&ة بالنسبة للمؤسسات وأن معظم طرق تخصيص التكاليف الواردة ى
ٔالادبيات تتعلق باملؤسسات الصناعية .أما املؤسسات الخدمية عامة وتلك العاملة ي املجال الصVي
خاصة ،فتواجه مشكلة كب'&ة ي تخصيص التكاليف غ'& املباشرة وبالتا]ي يصعب تحديد تكاليف
أنشط¨?ا وخدما@?ا بشكل صحيح ،وينعكس ذلك عى تقييم وقياس ٔالاداء وحساب ٔالارباح والخسائر
لألنشطة الخدمية باملستشفيات لذلك تم استحداث أنظمة حديثة من بي?ا نظام محاسبة التكاليف
عى أساس ٔالانشطة ملواجهة املشكالت الناجمة عن ٔالانظمة التقليدية بحيث يس¬ى نظام محاسبة
التكاليف عى أساس ٔالانشطة إ]ى دراسة وتحليل ٔالانشطة ويوفر طريقة مالئمة لقياس تكاليف
الخدمات بالشكل الذي يعطي تقريرا دقيقا عن تكلفة الخدمة وحجم املوارد ال استنفذت ي إنتاجها
مع إمكانية الحصول عى املعلومات ملقابلة احتياجات ٕالادارة ألغراض اتخاذ القرارات املختلفة
باإلضافة إ]ى توف'& أساليب رقابية جديدة تستخدم للحفاظ عى موارد املؤسسة.
ٕالاشكالية
باعتبار أن املؤسسات الصحية تعاني من عدة مشاكل همها عدم التحديد الدقيق للتكاليف والتحكم
ف´?ا يمكن أن تتمحور إشكاليتنا الرئيسية للدراسة حول التساؤل التا]ي:
هل النظام التكاليف املعتمد 1ي املؤسسات ٕالاستشفائية الجزائرية فعال ومالئم 1ي تحديد تكاليف
مختلف الخدمات الصحية املقدمة أم هناك إمكانية النcdاج نظام التكاليف ع9ى أساس ٔالانشطة
كنظام بديل للنظام املطبق؟
أهمية الدراسة:
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تستمد هذﻩ الدراسة أهمي¨?ا من كون استخدام أسلوب التكلفة عى أساس ٔالانشطة ي القطاع
الصVي من املوضوعات الحديثة نسبيا وال يمكن ان تكون لها إضافة علمية من خالل التطرق إ]ى
أسلوب التكلفة عى أساس ٔالانشطة ومدى إمكانية تطبيقها ي البيئة الجزائرية وباألخص ي
ملستشفيات باعتبارها مؤسسات خدمية
أهداف الدراسة
• التعرف بشكل تفصيي عى نظام التكاليف املب uعى ٔالانشطة من خالل استعراض النظام
من جميع جوانبه ،وكذلك التعرف عى أهم الدراسات املحاسبية ال أجريت ي املؤسسات
الصحية ال طبقت أو سعت لتطبيق لنظام التكاليف املب uعى ٔالانشطة.
• بيان مدى إمكانية استخدام محاسبة التكاليف عى أساس ٔالانشطة ي تحديد تكاليف
الخدمات الصحية وترشيد عملية اتخاذ القرارات وتوف'& املعلومات الالزمة
• التعرف عى مدى توفر املقومات ٔالاساسية لنظام التكاليف املب uعى ٔالانشطة ،وكذلك
الصعوبات ال قد تواجه تطبيق النظام ي املستشفيات الجزائرية ،ومن ثم طرح الحلول
لكيفية معالج¨?ا والتغلب عل´?ا.
• تبيان أهمية التكاليف غ'& املباشرة ،ودورها ي حساب تكلفة الخدمة العالجية ي ظل
استخدام نظام التكاليف املب uعى ٔالانشطة

فرضية الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قمنا بطرح فرضية واختبار صح¨?ا احصائيا .حيث تتمثل هذﻩ
الفرضية ي:
الفرضية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق أسلوب التكلفة عى أساس ٔالانشطة ي
املؤسسات الاستشفائية عند مستوى معنوية 0.05
منهج الدراسة:
من أجل بلوغ أهداف الدراسة وبغية ٕالاجابة عى ٕالاشكالية املطروحة واختبار صحة الفرضية
،قمنا باستخدام املنهج الوصفي التحليي وهذا من خالل وصف الظاهرة املراد دراس¨?ا
وتحليل النتائج املتوصل إل´?ا وتفس'&ها للوصول إ]ى توصيات ذات فائدة خاصة وأن أسلوب
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التكلفة عى أساس ٔالانشطة من املواضيع الحديثة ال تحتاج إ]ى دراسة وإضافة رصيد
معري حوله
 .2محاسبة التكاليف
 .1.1مفهوم محاسبة التكاليف:
تعرف محاسبة التكاليف عى أ¼?ا أحد فروع املحاسبة املالية وكأداة تحليلية تحكمها مجموعة من
املبادئ ؤالاصول املحاسبية ملا مثبت من مبالغ إجمالية ي املحاسبة املالية لعناصر التكاليف وربط
هذﻩ العناصر بمراكز التكلفة من أجل تحديد تكلفة الوحدة املنتجة ي كل قسم إنتاÀي تمر عليه،
والرقابة عى هذﻩ العناصر ومساعدة ٕالادارة ي التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات) إسماعيل يVي
التكري ،2006 ،صفحة (23
 .2.2أهمية محاسبة التكاليف
يمثل نظام التكاليف وسيلة يمكن من خاللها قياس وتحليل الخدمات واملنتجات باالعتماد عى
مجموعة من املبادئ ؤالاسس ال تحكم محاسبة التكاليف من خالل تبويب وتسجيل وتلخيص
البيانات املتعلقة بعناصر التكاليف الثالثة من مواد وأجور ومصاريف وإن وجود نظام محاسبة
التكاليف يحقق ٓالاتي) يعقوب و بجاي،2017،صفحة (4
 قياس تكاليف املنتج )سلعة أو خدمة(  :يساعد نظام التكاليف ي توف'& بيانات تفصيلية عن أنشطةالوحدة الاقتصادية املختلفة ال تساعد ي معرفة النتائج ال?ائية للوحدة الاقتصادية ومقدار ما
تحققه من ربح أو خسارة.
ب -تساعد محاسبة التكاليف ي تحليل البيانات ٕالاجمالية ال تقدمها املحاسبة املالية.
ج -ضبط عناصر التكاليف وتحقيق الرقابة عل´?ا  :يؤدي نظام التكاليف إ]ى ضبط التكاليف ورقاب¨?ا
فهو أداة لتحقيق الرقابة الداخلية من خالل تحديد مراكز املسؤولية
3.2وظيفة محاسبة التكاليف
إن وظيفة نظام محاسبة التكاليف Çي حصر وتبويب وتوزيع أنواع التكاليف ال نشأت وال ستنشأ
خالل ف&Èة معية،ولتحقيق هذﻩ الوظيفة فإن التكاليف تحصر وتبويب وفقا لتصنيفات مختلفة سواء
صناعية أم غ'& صناعية ،مباشرة أم غ'& مباشرة ،تكاليف الف&Èة أم تكاليف املنتج أم غ'& ذلك من
التصنيفات ملختلف أنواع التكاليف،حيث أ¼?ا تساعد عى معرفة حجم ونسبة ومكان نشوء كل نوع
من أنواع التكاليف،كما تسهل عملية توزيع وتخصيص التكاليف عى املنتج ال?ائي) عمر محمد
هديب،2009،صفحة (18
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 .3نظام التكاليف حسب ٔالانشطة 1ي املستشفيات
يعود تطوير نظام التكاليف حسب ٔالانشطة ABCي ٔالاصل إ]ى أوائل الثمانينات ي محاولة لحساب
تكاليف املنتج بدقة عندما كانت التكاليف العامة تÎÈايد بسرعة بسبب تنويع املنتجات والتقدم ي
تقنيات التصنيع و ي ظل أنظمة التكاليف التقليدية  ،كان يعتقد أنه تم تكبد التكاليف بسبب
مسببات التكلفة  ،وتم تعي'ن التكاليف مباشرة عى املنتجات مع تخصيص النفقات العامة عى
أساس التداب'& املتعلقة بالحجم)(Keun-Hyo Yook, Sung-Wook Yi, Il-woon Kim, 2019,P 2
1.3تعريف نظام التكاليف حسب ٔالانشطة:
يمكن تعريف نظام محاسبة التكاليف عى أساس ٔالانشطة عى أنه طريقة تقود إ]ى تحس'ن ٔالانظمة
التقليدية للتكاليف عن طريق ال&Èك' Îعى ٔالانشطة كأغراض أساسية للتكلفة إذ يتم تخصيص
التكاليف الصناعية غ'& املباشرة أو ما يسم Ûبتكلفة املوارد عى ٔالانشطة ال استفادت م?ا ومن ثم
يتم تخصيص تكلفة هذﻩ ٔالانشطة عى املنتجات وفقا ملعدل استفاد@?ا من هذﻩ ٔالانشطة) حجازي
ومعاليم ،2013 ،صفحة(99
2.3املفاهيم املتعلقة بمحاسبة التكاليف حسب ٔالانشطة:
1.2.3النشاط:يمكن تعريف النشاط حسب محاسبة التكاليف عى أساس ٔالانشطة بأنه مجموعة من
العمليات وٕالاجراءات ال تشكل فيما بي?ا جوهر العمل الذي يتم أداؤﻩ داخل املؤسسة .ومن
ضروريات تطبيق محاسبة التكاليف حسب ٔالانشطة هو تحديد ٔالانشطة وتبوي?Üا إ]ى مجموعات
متجانسة) أحمد صالح عطية  ،2006،صفحة(71
ويعرف أيضا بأنه هو وحدة عمل أو مهمة ?Ýدف محدد مثل شراء مواد خام  ،فحص و اختبار
مواصفات منتج ¼?ائي  ،إعداد ٓالاالت و تجه'Îها للبدء بإنتاج منتج مع'ن أو طلبية خاصة  ،فتح حساب
جديد ي بنك  ،معاينة مريض ي عيادة أو مستشفى )حسام الدين بش'& الزطمة ،2006 ،صفحة(63
2.2.3مسببات التكلفة:إن مسبب التكلفة يمثل عامال مرتبطا بالنشاط وينتج عنه استخدام النشاط
لبعض املوارد املتاحة باملؤسسة،وإن نجاح نظام التكاليف عى أساس النشاط يرتكز أساسا عى
تحديد مسببات التكلفة لكل نشاط بشكل دقيق) حجازي ومعاليم ،2018،صفحة(37
3.2.3العملياتÇ:ي توليفة من ٔالانشطة املتسلسلة واملرتبطة مع بعضها بتدفقات من املعلومات
الهادفة إ]ى تقديم منتوج محدد)سلعة أو خدمة( يحمل قيمة لزبون داخي أو خارÀي،ويمكن اعتبار كل
من التصنيع ،تطوير منتوج جديدٕ،الامداد ،أمثلة عن العمليات العديدة ال يمكن أن توجد ي
املؤسسة ).حجازي ومعاليم  ،2013،صفحة (117
4.2.3مجمعات التكلفة
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Çي عبارة عن أوعية يتم تجميع تكلفة ٔالانشطة ف´?ا ،بحيث يخصص لكل مجموعة من التكاليف
املتجانسة وعاء خاص ?Ýا ،ويحتوي كل وعاء عى مجموعة من عناصر التكاليف الالزمة ألداء مجموعة
من ٔالاعمال أو ٔالانشطة الفرعية املتجانسة،وشرط تجميع ٔالانشطة املتجانسة ضروري إلنجاح عملية
تطبيق نظام محاسبة التكاليف حسب ٔالانشطة) درغام و شقفة ،2008 ،صفحة (120
.4نظام التكاليف ع9ى أساس ٔالانشطة 1ي القطاع الصxي:
تم تطوير التكاليف املستندة إ]ى النشاط ي القطاع الصناàي للسماح للمؤسسات بال&Èك' Îعى الربحية
من خالل تحديد التكاليف غ'& الضرورية والقضاء عل´?ا و تحدد أساليب تقدير التكاليف املستندة إ]ى
النشاط والعالقات ب'ن ٔالانشطة واملوارد الالزمة،لكن الرعاية الصحية ليست واضحة ً
تماما مثل
التصنيع من الناحية املثالية  ،يجب أن تنسب التكلفة عى أساس النشاط إ]ى العرض  ،والعمالة ،
واملوارد  ،والنفقات العامة  ،وكذلك جميع التكاليف املنفصلة ال تدخل ي كل تفاعل يقدمه ٔالافراد
وٕالادارات ي املستشفى،ويجب أن تأخذ التكاليف املستندة إ]ى النشاط ي الاعتبار مساهمة جميع
املوارد املس¨?لكة ي تقديم الرعاية ح Ûتكون أك &ãفعالية( Judy Hanover,2014,P 3) .
1.4محاور إعداد نظام محاسبة التكاليف املب{ zع9ى ٔالانشطة 1ي املستشفيات:
قبل التطرق إ|ى محاور إعداد نظام محاسبة التكاليف املب{ zع9ى ٔالانشطة 1ي املستشفيات ارتأينا
تقديم تعريف للمستشفيات
"يعد تنظيما صحيا واقتصاديا،يتو]ى القيام بالعديد من الوظائف ال تتطل?Üا مجموعة من
التخصصات واملهارات الطبية وغ'& الطبية،تساندها مجموعة من الخدمات واملستلزمات وتشكل
بمجموعها مزيجا من الوظائف ٕالادارية والطبية لخدمة املر Ûèامل&Èددين عى املستشفى طلبا للشفاء
من ٔالامراض أو الوقاية م?ا") عبد ٕالاله نعمة جعفر  ،2017،صفحة (23
وتعرف أيضا بأ¼?ا جميع الخدمات املقدمة من طرف املؤسسات الصحية وتكون هذﻩ الخدمات عالجية
تخص ٔالافراد أو وقائية موجهة للمجتمع أو ح Ûإنتاجية مثل إنتاج ٔالادوية واملستحضرات الطبية
وغ'&ها ?Ýدف رفع املستوى الصVي لألفراد وتلبية الرغبات املرتبطة ?Ýذﻩ الخدمة ) 1دبرون عبد القادر
 ،2012،صفحة (216
و قبل تصميم نظام التكاليف املب uعى ٔالانشطة ي املستشفيات يجب التأكد من توفر ثالث محاور
أساسية واملتمثلة ي) عبد ٕالاله نعمة جعفر ،2017 ،صفحة(242
1.1.4املوارد/عناصر التكاليف:وتتمثل جميع ٕالامكانيات املادية والبشرية وٓالالية ال يستخدمها
املستشفى ألداء عمله،من خالل مراكز النشاط املختلفة ي املستشفى
ٔ2.1.4الانشطة/مراكز التكاليف :وÇي العمليات ٕالانتاجية أو ٔالاقسام ٔالاساسية واملساعدة ال
تس¨?لك موارد املستشفى لغرض انتاج الخدمات الطبية العالجية وÇي مخرجات تلك ٔالانشطة
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3.1.5املخرجات/مسببات التكلفة:ويقصد ?Ýا الخدمات العالجية املنتجة،وال كانت سببا ي
اس¨?الك موارد املستشفى وهذا ما يجعلها تكون عالقة سبببية مباشرة ب'ن وحدة تكلفة العالج
وب'ن تكاليف ال تضمن¨?ا هذﻩ الوحدات.
 2.4عوامل نجاح تطبيق نظام التكاليف ع9ى أساس ٔالانشطة 1ي املستشفيات
لضمان نجاح تطبيق نظام التكاليف عى أساس ٔالانشطة ي املستشفيات يجب ٔالاخذ بع'ن الاعتبار
لعدة عوامل أهمها) عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بكر، 2007،صفحة( 51
1.2.4توعية ٕالادارة العليا أو رؤساء ٔالاقسام بمنافع تطبيق نظام التكاليف املب uعى ٔالانشطة
2.2.4التأكد من أن أنظمة املعلومات املالئمة Çي ي مكا¼?ا املناسب لتتبع تفاصيل تكاليف املنتج أو
الخدمة
3.2.4تحديد قطاعات خط الخدمة ال ستطبق عل´?ا نظام التكاليف املب uعى ٔالانشطة
4.2.4إشراك املديرين ي تحديد مسببات التكلفة
.5الدراسة التطبيقية )تقديم الاستبانة مجتمع الدراسة ،خصائص العينة الدراسة(.
1.5تقديم الاستبيان:
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة ،تم الاعتماد عى الاستبانة وال تعد أداة من أدوات البحث
العلم ،وذلك من خالل الاعتماد عى قائمة من ٔالاسئلة املتعلقة بموضوع الدراسة ،وال تم انجازها
من طرف الباحث'ن ،ولقد تم استخدام إحدى ٔالاساليب ٕالاحصائية ال تستعمل لتحليل البيانات
واملعالجات ٕالاحصائية املتمثل ي برنامج .Spss-22
يتكون مجتمع الدراسة من العامل'ن ي إدارة املستشفى وباألخص قسم حساب التكاليف وقد
استخدم الباحث'ن أسلوب العينة العشوائية البسيطة لتمثل املجتمع وفيما يي سوف نعرض كل من
نموذج وعينة الدراسة وفق الاتي:
قام الباحثان بتصميم استمارة الاستبيان عى النحو ٓالاتي:
القسم ٔالاول :عبارة عن البيانات العامة حيث اشتمل عى البيانات الشخصية لعينة الدراسة
القسم الثاني:اشتمل عى ثالث فرضيات تحتوي عى بيانات الدراسة،املراد استبيان املبحوث'ن
عن رأ?ìم ف´?ا من أجل إثبات أو نفي الفروض املوضوعة من طرف الباحث'ن
استخدم الباحثان ي تصميم الاستبيان مقياس ليكارت الثالثي املتدرج ي املقاييس ال تتناولها
الدراسة لتحديد إجابات أفراد العينة بحيث تكون درجة  3ملوافق والدرجة  2ملوافق بشكل متوسط
والدرجة  1لغ'& موافق
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وقد كانت ٕالاجابات لكل فقرة وفقا مقياس ليكارت الثالثي كالتا]ي:
الجدول رقم) :(01مقياس ليكارت الثالثي.
التصنيف

غ'& موافق

موافق بشكل متوسط

موافق

الدرجة
املتوسط املرجح

1
1.66-1

2
2.33-1.67

3
3-2.34

أ -معامل الثبات الفا_كرومباخ:
كما تم الاعتماد عى معامل الفا _كرومباخ لحساب ثبات الاستبانة حيث وجد أن هذا املعامل قيمته
 0.624مما يعطي استنتاج عى أن أداة الدراسة تتمتع بمعامل ثبات جيد وهو ما يالحظ حسب
الجدول أدناﻩ:
الجدول رقم) (02يمثل معامل الثبات بطريقة الفا كومباخ
البعد

عدد الفقرات

معامل الفا كرومباخ

ٕالاجما]ي

28

0.624

املصدر :من إعداد الباحث'ن باالعتماد عى معطيات الدراسة.
ب -مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من العامل'ن ي املؤسسات الاستشفائية الجزائرية ،إذ أننا لجئنا إ]ى أسلوب أخذ
العينات ال تمثل بصدق للمجتمع ٔالاصي ،وذلك من خالل مراعاة نوع العينة ال سنطبق عل´?ا
الاستبانة من حيث طبيع¨?ا وما Çي النسب ال نحتاجها ي هذﻩ الدراسة ،وتتمثل عدد ٕالاستبانة
املوزعة واملقبولة كما يي:
الجدول رقم ) :(03عدد الاستبانة املوزعة ع9ى املؤسسات الاستشفائية محل الدراسة.
املوزعة

غ'& مس&Èدة

القابلة للدراسة

والية الجلفة

20

7

13

والية البويرة

14

4

10
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20

والية الجزائر

17

2

املصدر :من إعداد الباحث'ن باالعتماد عى معطيات الدراسة.
 .1دراسة خصائص العينة الديمغرافيا:
أ -توزيع افراد العينة بالنسبة للعمر:
الجدول رقم) :(04يوضح توزيع افراد العينة بالنسبة للعمر.
السن

النسبة%

التكرار

10
55
27.5
2.5
5
100

4
أقل من  25سنة
من  25إ]ى  35سنة 22
11
من  36إ]ى 45
1
من  46إ]ى  55سنة
2
من  55فأك&ã
40
ملجموع
من اعداد الباحث'ن باالعتماد عى مخرجات برنامج .spss
من خالل الجدول أعالﻩ والذي يوضح العمر الخاص بالفئة املجيبة نالحظ هناك تنوع ما ب'ن فئة
الشباب والكهول أصحاب الخ*&ة من  25إ]ى  45سنة ،وال كانت النسبة مجتمعة  %82.5مما يعطي
مؤشر عى اعتماد املصالح الاستشفائية عى موظف'ن أهل خ*&ة باإلضافة إ]ى فئة شبانية تعمل
جنب إ]ى جنب مع الفئة السابقة ي املقابل هناك فئة أقل من  25سنة أخذت النسبة الباقية واملتمثلة
ي .% 10

ب -املستوى العلمي للفئة املجيب:
الجدول رقم) :(05يوضح املستوى العلمي للفئة املجيب.
املستوى ٔالاكاديم

التكرار

النسبة%

ليسانس

12

30

386

خالدي زوليخة،د.درحمون هالل ،إمكانية تطبيق نظام التكاليف ع9ى أساس ٔالانشطة 1ي املستشفيات الجزائرية

ماس&È

10

25

ماجست'&

11

27.5

دكتوراﻩ

2

5

مستويات أخرى

5

12.5

املجموع

40

100

من إعداد الباحث'ن باالعتماد عى مخرجات برنامج .spss
الجدول أعالﻩ يوضح املستوى العلم للفئة املجيبة العاملة ي املستشفى حيث نالحظ نسبة Ç %55ي
من حملة الليسانس واملاس &Èأي ما قبل التدرج ،أما فئة الدراسات العليا أخذ طور املاجيس &Èنسبة
 %27.5و مستوى الدكتوراﻩ فكان نسبته  %5مما يع uأن هناك مستوى مقبول جدا للفئة العاملة ي
املستشفى مما يسهل التواصل والعمل املش&Èك ب'ن الجميع.
ت -أهم التخصصات لدى الفئة املجيبة:
الجدول رقم):(06يوضح أهم التخصصات لدى الفئة املجيبة.
التخصص العلم

التكرار

النسبة%

محاسبة
ادارة مالية
إدارة أعمال
ادارة اﻟﺼﺤﺔ
ﻏﲑ ذﻟﻚ
اﻤﻮع

11
10
6
6
7
40

27.5
25.5
15
15
17
100

من إعداد الباحث'ن باالعتماد عى مخرجات برنامج .spss
نالحظ من خالل الجدول أعالﻩ أن هناك هيمنة لتخصص محاسبة بنسبة  %27.5أما إدارة مالية بنسبة
 %25.5فيما جاءت بقية التخصصات بنسبة  %17تساوت نسبة تخصص إدارة أعمال وإدارة الصحة
ب %15ومن خالل هذﻩ املعطيات نستنتج أن إدارة املستشفى تضم العديد من التخصصات العلمية
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ث -العمل املمارس لدى الفئة املجيبة:
جدول مساعد رقم) (06يوضح العمل املمارس لدى الفئة املجيبة.
العمل املمارس

التكرار

النسبة %
30
10
27.5
12.5
20
100

12
محاسب
4
مدير فرع
11
رئيس مصلحة
5
مساعد مدير
8
غ'& ذلك
40
املجموع
من اعداد الباحث'ن باالعتماد عى مخرجات برنامج .spss
أما فيما يخص العمل املمارس للفئة املجيبة فقد جاءت الفئة العاملة كمحاسب Çي الغالب وبنسبة 30
 %تل´?ا منصب رئيس مصلحة بنسبة أقل وصلت إ]ى  % 27.5منصب مدير وكانت نسبة املناصب ٔالاخرى
)اكاديم(حوا]ي  %20أما منصب مساعد مدير كانت تمثلت نسبته ي  %12.5ليحتل منصب مدير فرع
نسبة %10
ه -الخة املهنية لدى الفئة املجيبة
جدول مساعد رقم) (07يوضح الخة املهنية لدى الفئة املجيبة.
الخ*&ة املهنية

التكرار

النسبة%

أﻗﻞ ﻣﻦ  05ﺳﻨﻮات

8

20

20
من  5إ]ى أقل من  15سنوات
8
من  15إ]ى أقل من  20سنة
4
 20سنة فأك&ã
40
املجموع
من اعداد الباحث'ن باالعتماد عى مخرجات برنامج .spss

50
20
10
100

أما آخر جدول والذي يوضح سنوات الخ*&ة للفئة املجيبة فيوضح احتلت الفئة من  5إ]ى أقل من 15
سنة نسبة  50%لتتقاسم الفئت'ن أقل من  05سنوات و من  15إ]ى أقل من  20سنة نسبة %20لتأتي ي
الاخ'& فئة  20سنة فأك &ãبنسبة %10
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ثالثا :عرض النتائج تحليلها:
من خالل هذﻩ الخطوة سنحاول عرض نتائج تحليل الابعاد دون اللجوء للفقرات معرفة
متوسطات الحساب ٔ،الاوزان النسبية ،الانحراف املعياري T ،ومستوى املعنوية والاتجاﻩ العام من
خالل املوافقة أو عدم املوافقة.
الجدول مساعد رقم) :(08مدى موافقة أفراد العينة واتجاهات إجابا@?م عى ابعاد الدراسة.
الرقم

البعد

01

نظام التكاليف املطبق ي املؤسسات

املتوسط

الوزن

الانحراف

الحسابي

النسö

املعياري

2.75

91.67

0.207

T

38.172

املستوى

الاتجاﻩ

املعنوي

العام

0.000

موافق

الاستشفائية

02

أثر تطبيق نظام م التكاليف عى

2.622

87.34

0.323

21.973

0.000

موافق

أساس ٔالانشطة ي تحديد تكلفة
الخدمات الصحية

03

تقييم استخدام نظام الكاليف عى

2.572

86.46

0.365

18.577

0.000

موافق

أساس ٔالانشطة ي املستشفيات
البعد الكي

0.2295

2.6482

31.644

0.000

موافق

من اعداد الباحث'ن باالعتماد عى مخرجات برنامج .spss
من خالل الجدول السابق والذي يب'ن املتوسطات الحسابية والانحراف املعياري ملختلف أبعاد
محاسبة التكاليف ،حيث كانت هناك عوامل ساعدت عى تب uإمكانية تطبيق نظام حساب التكاليف
عى أساس ٔالانشطة ومرتبة حسب شدة املوافقة كما يي :نظام التكاليف املطبق ي املؤسسات
الاستشفائية .أثر تطبيق نظام التكاليف عى أساس ٔالانشطة ي تحديد تكلفة الخدمات الصحية،
تقييم استخدام نظام التكاليف عى أساس ٔالانشطة ي املستشفيات
حيث بلغ متوسط العام لإلجابات املتعلقة ?Ýذﻩ العوامل  2.6482مما يع uوجود موافقة عى
إمكانية تب uنظام التكاليف عى أساس ٔالانشطة ي املؤسسات الاستشفائية الجزائرية ويتضح من
الجدول السابق مايي:
 .1بلغ املتوسط الحسابي لبعد نظام التكاليف املطبق ي املؤسسات الاستشفائية  2.75وبوزن
نس %91.67 öويظهر ذلك أيضا ي الانحراف املعياري الذي بلغ  ،0.207أما مستوى املعنوية
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يساوي  0.000وهو أقل من مستوى الداللة  α≤ 0.05كما بلغ  Tاملحسوبة  38.172وÇي أك*& من
قيمة  Tالجدولية ال تساوي  ،2.021وهذا يع uعى أن هناك موافقة بشدة من قبل أفراد
العينة عى هذا البعد كعامل عى إمكانية تب uنظام التكاليف عى أساس ٔالانشطة ي
املؤسسات الاستشفائية الجزائرية.
 .2بلغ متوسط الحسابي لبعد أثر تطبيق نظام التكاليف عى أساس ٔالانشطة ي تحديد تكلفة
الخدمات الصحية يساوي 2.622وبوزن نس %87.34 öويظهر ذلك أيضا ي الانحراف املعياري
الذي بلغ  ،0.323أما مستوى املعنوية يساوي  0.000وهو أقل من مستوى الداللة  α≤ 0.05كما
بلغ  Tاملحسوبة  21.973وÇي أك*& من قيمة  Tالجدولية ال تساوي  ،2.021وهذا يع uعى أن
هناك موافقة من قبل أفراد العينة عى هذا البعد كعامل عى إمكانية تب uنظام التكاليف
عى أساس ٔالانشطة ي املؤسسات الاستشفائية الجزائرية.
 .3بلغ متوسط الحسابي لبعد تقييم استخدام نظام التكاليف عى أساس ٔالانشطة ي
املستشفيات يساوي 2.572وبوزن نس %86.46 öويظهر ذلك أيضا ي الانحراف املعياري الذي
بلغ  ، 0.365أما مستوى املعنوية يساوي  0.000وهو أقل من مستوى الداللة  α≤ 0.05كما بلغ
 Tاملحسوبة 18.577وÇي أك*& من قيمة  Tالجدولية ال تساوي  ،2.021وهذا يع uعى أن
هناك موافقة من قبل أفراد العينة عى هذا البعد كعامل عى إمكانية تب uنظام التكاليف
عى أساس ٔالانشطة ي املؤسسات الاستشفائية الجزائرية.
الخاتمة:
لقد أظهرت هذﻩ الدراسة ي ٔالاخ'& عى امكانية تب uوتطبيق نظام التكاليف حسب الانشطة ي
املؤسسات الاستشفائية الجزائرية وذلك لتحقيق الدقة ي تكاليف الخدمات املؤداة واملساعدة عى
إجراء التحليالت واتخاذ القرارات وتوف'& املعلومات عن مختلف ٔالانشطة وتبيان ٔالانشطة ال تحقق
قيمة مضافة مما يساعد عى الوقوف عى الطاقة املستغلة وغ'& املستغلة وتحس'ن أداء
املستشفيات،كما تقت úالضرورة بوجود نظام معلومات جيد ي املؤسسات الاستشفائية لتوف'&
املعلومات بالشكل املطلوب وي الوقت املناسب
نتائج وتوصيات الدراسة
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من خالل ماسبق نستنتج أن هناك امكانية لتطبيق نظام حساب التكاليف عى أساس ٔالانشطة
عى مستوى املؤسسات الاستشفائية الجزائرية وإثبات صحة الفرضية ومن خالل الدراسة تم
التوصل إ]ى النتائج التالية:
• يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق أسلوب التكلفة عى أساس ٔالانشطة ي املؤسسات
ٕالاستشفائية
• إن تطبيق نظام التكاليف عى أساس ٔالانشطة يمكن من حساب التكاليف بدقة ووضوح
وشفافية وهذا مؤشر جيد عى جودة التسي'& وٕالادارة الكفأة
• أن تطبيق نظام التكاليف عى أساس ٔالانشطة ي املؤسسات ٕالاستشفائية يؤدي استبعاد كل
ٔالانشطة ال ليس لها قيمة وال ال تدخل ي حساب التكلفة الصحية
• أن أنظمة التكاليف التقليدية أصبحت ال تتما Ûûمع التطورات الحاصلة ي بيئة الاقتصاد
الحديث
أما التوصيات فيمكن طرح بعض النقاط كدافع تطبيق هذا النظام ذلك من خالل:
• عى إدارة املستشفى أن تحدث أنظم¨?ا املحاسبیة وخاصة ذلك الجزء املتعلق ببیانات
التكالیف وذلك ألن ترشید القرار ٕالاداري یأتي من تغذیته باملعلومات املالئمة ي الوقت
املناسب.
• إجراء املزید من الدراسات حول أسلوب التكلفة عى النشاط وتطبیقه ي مختلف
املؤسسات الاستشفائية الجزائرية ألهميته وحیویة هذا القطاع ومقارنته بأنظم¨?ا املطبقة
حالیا
• التخطیط الجید لعملیة تطبیق أسلوب التكلفة وفق للنشاط ي قطاع الصVي وذلك
باالستعانة بالخ*&اء وذوي التخصص واملؤهل'ن ي مجال استخدام هذا ٔالاسلوب.
• التطبیق الصحیح ملبادئ أسلوب التكلفة وفقا للنشاط وضرورة تبویب بیانات التكالیف
بالطرق املنصوص عل´?ا ح Ûیتس Ûuتحليلها ومن ثم استخراج مؤشرات صحیحة عن
التكالیف تساعد عى اتخاذ القرارات املناسبة عى ضو?ا.
• تشكيل لجان عى مستوى املصالح داخل املؤسسة ?Ýدف التنسيق والتشاور ي كيفيات
التطبيق
• ٕالاستفادة من ٓالالية املتطورة ال يستخدمها نظام التكاليف عى أساس النشاط ي الحصول
عى بيانات تفصيلية ودقيقة عن تكلفة الخدمات الصحية وأنشط¨?ا املختلفة
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