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 ٥٢١ فريح العنزي. د.إعداد أ

  

 البحر أحمد محمد حصه ثـــــاسم الباح
 مجـال  في القرارات اتخاذ بغرض المحاسبي التحليل ثــــعنوان البح

 الـشركات  فـي  ميدانيـة  دراسة : والتسويق اإلنتاج
 الكويتية المساهمة

 شمس عين ةـــــــجامع
 التجارة ةــــــــكلي
 المحاسبة م ــــــــقس

  )م١٩٨٢ (دكتوراه ةـــــــالدرج

  البحثمستخلص
  الدراسة هدف

 البحوث بعض فهناك المجال، هذا ارتاد من أول أنه الباحث يدعى ال
 ألسـاليب  تعرضـت  أنها عليها يؤخذ ما ولكن الدراسة، لهذه تعرضت التي

 التحليـل  ليبأسا جميع تتناول لم كذلك المحاسبي، التحليل غير أخرى تحليل
 مـن  خليط على الدراسات تلك فاشتملت الباحث، لها تعرض التي المحاسبي

 تحـدد  ومعـايير  مبـادئ  على الدراسات تشتمل ولم مختلفة، تحليل أساليب
 متكامـل،  بنيان إيجاد إلى الباحث يهدف وبذلك المحاسب، بالتحليل المقصود

 يمكـن  معـايير  لـى ع البنيان هذا ويرتكز المحاسبي، التحليل أساليب يضم
 التحليـل  أسـاليب  مجموعة ضمن األسلوب قبول على الحكم في استخدامها
 للمحاسبة، العلمي اإلطار ومن التطبيق، من المبادئ هذه وتستمد ،يالمحاسب
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 اإلنتاجية القرارات وبين البينان هذا بين العالقة تحديد إلى الباحث يهدف كما
 .المجالين ينهذ في منه االستفادة ومدى والتسويقية،
  الدراسة منهج

 المحاسـب،  التحليل معايير وتحديد دراسة في والتحليل المناقشة منهج
 اإلنتاجيـة  القرارات التخاذ كأساس المحاسب التحليل أساليب تحديد وبالتالي

 الـسائدة  والتطبيقيات واألفكار، المختلفة، اآلراء الباحث سيتناول والتسويقية،
 المحاسب، للتحليل متكامل بينان إلى التوصل محاولة في العلمية، المراجع في

 .والتسويقية اإلنتاجية القرارات اتخاذ في أهميته وتوضيح
 في وسيعتمد الكويتية، المساهمة الشركات في الميدانية الدراسة منهج -

 إعـداد  ذلك ويعقب الدراسة، لميدان االستطالعية الزيارات على المنهج هذا
 صورته في وضعه يتم التجربة هذه ضوء وفي جربته،ت يتم تمهيد، استقصاء

 .ةالنهائي
 الدراسة استنتاجات

 المعايير يستخدم المحاسب للتحليل متكامل بنيان وضع من االقتراب -١
 أساليب تحديد في .(المحاسب الطابع الكمي، القياس البيانات، الهدف،) :التالية

  :هي مجاميع ثالثة في األساليب هذه وتبويب المحاسب، التحليل
  المقارنات على تعتمد أساليب-٢. التبويب على تعتمد أساليب -١
  . العالقات تحديد على تعتمد أساليب -٣
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 ٥٢٣ فريح العنزي. د.إعداد أ

 مفهوم المحاسب النظام يضم أن يجب المحاسبي التحليل زاوية من -٢
 أثـر  بين المحاسبية التقارير في الربط يجب وبالتالي النظم، خالل من النظم

 كميـة  الـصناعة،  متوسط القومي، الدخل مستوى مثل ةاالقتصادي العوامل
 الوحـدة  علـى  تـؤثر  التـي  العوامـل  من وغيرها النقدية، السياسة النقود،

 .مباشرة وغر مباشرة، بصورة االقتصادية
 سليما، اتجاها يمثل ال المؤكدة المحاسبية بالبيانات المحاسبين اهتمام -٣

 التقـارير،  تحتويهـا  التي لوماتللمع اإلدارية االستخدامات مع يتناسب وال
 فـي  االخـتالف  :مثـل  أسباب، عدة إلى المعلومات هذه تأكيد عدم ويرجع

 فـي  التقدير على المبنية الفترة تكاليف تحديد وإلى المخزون تقييم إجراءات
 قرارات على هام تأثير ذات التكلفة، أرقام في األخطاء وهذه الخ،..االستهالك
 المعلومـات  إعـداد  عنـد  االحتمالية النماذج خداماست المفضل ومن اإلدارة،
 .القرارات ترشيد بغرض
 القـرارات  لمتخذي السلوكية بالجوانب المحاسبيين اهتمام عدم أن -٤

  .المحاسبية المعلومات على االعتماد قلة إال أدى
 :أن الميدانية الدراسة أوضحت -٥
 فهناك دة،محدو الشركات في المستخدمة المحاسب التحليل أساليب - أ
 القـرارات،  اتخـاذ  في أهميتها مع اإلطالق على تستخدم ال األساليب بعض
 النـسب  :مثل محدود، استخدامها األساليب وبعض المسئولية، محاسبة :مثل

 .األداء تقييم مؤشرات المحاسبية،
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 المتاحة، المحاسبي التحليل أدوات من كاملة بصورة االستفادة عدم -ب
 في اإللكتروني الحاسب استغالل عدم وفي لتكاليف،ا تبويب في ذلك ويتضح
 بـسهولة،  إعـدادها  يمكن التي التحليل، أساليب من وغيرها المقارنات إعداد

 .اإللكتروني الحاسب باستخدام
 للـشركات  التنظيمـي  الهيكـل  أن االستقصاء نتائج تبويب أوضح -٦

 مـن  ذلك تضحوي المحاسب، التحليل لعملية كبيرا اهتماما يعكس ال المساهمة
 التدخل إلى العام المدير يضطر حيث الشركات، هذه في المتبع التقارير نظام

 هـذه  من%  52 في والتسويق، اإلنتاج وإدارتي المالية، اإلدارة بين للتنسيق
 طريـق  عـن  الخالف تالفي الممكن من كان أنه يرون وجميعهم الشركات،

 .أفضل تقارير نظام
 هنـاك  أن االستقـصاء  لنتائج الباحث هب قام الذي التحليل أوضح -٧
 الـشركات  من فكثير القرارات اتخاذ مراكز إلى المعلومات تدفق في قصورا

 توصيل يتم وال المحاسب، التحليل أساليب باستخدام فيها المالية اإلدارة تقوم
 .واإلنتاج التسويق إدارتي إلى التحليل هذا نتائج

 الناتجة المعلومات من الستفادةا يتم أنه الميدانية الدراسة أوضحت -٨
 التـسويقية  القرارات اتخاذ في ويستخدم محدود بشكل المحاسب التحليل عن

 .واإلنتاجية
 
  
  


