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دور المحاسبة اإلدارية في عممية التخطيط والرقابة وتقييم االداء دراسة ميدانية لممصارف 
 1التجارية العراقية

 The Role of Managerial Accounting in the planning and control process and 

evaluate the performance of study the Iraq Commercial Banks 

 أ.م.د. عودة احمد بني احمد                  مسنان رحيم جاسم.م. 

 كمية ادارة واقتصاد/جامعة االنبار        كمية المال واالعمال / جامعة ال البيت    

 المستخمص    
)التخطيط والرقابة وتقييـ األداء( في المصارؼ  بعمميةإلى بياف دور المحاسبة اإلدارية  البحث اىدؼ ىذ
 وجية القائميف والمسؤوليف عف إعداد وتقديـ ىذه المعمومات. مفالتجارية العراقية. 

باستخداـ برنامج الحزمة  بحثوقد اعتمد الباحث عمى عدد مف األساليب اإلحصائية في تحميؿ بيانات ال
(، وتـ استخداـ األسموب الوصفي، وذلؾ باستخراج التكرارات، والنسب المئوية SPSSاإلحصائية لمعمـو االجتماعية )

، وكذلؾ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى بحثعرؼ عمى خصائص عينة اللمت
-One)عمى فقرات االستبانة، باإلضافة إلى اختبار التوزيع الطبيعي، واختبار بحث درجة استجابة أفراد عينة ال

Sample T- test).والرتبة و اختبار كرونباخ الفا ، 

اليو البحث ىنالؾ تركيز عمى المحاسبة اإلدارية التقميدية، وخاصة الموازنات التخطيطية،  وأىـ ما توصؿ
وىي األداة الرئيسية لمتخطيط والرقابة وتقييـ األداء في المصارؼ التجارية العراقية، وىي التي تحقؽ ليا االستخداـ 

 اذ القرارات التشغيمية والتمويمية واالستثمارية.األفضؿ لموقت والمرونة في إجراء التعديالت وتحميؿ االنحرافات واتخ

ويوصي البحث بضرورة تعزيز االىتماـ بأساليب وأدوات المحاسبة اإلدارية الحديثة، مف خالؿ التأكيد 
عمى األنشطة التي تضيؼ قيمة لممصارؼ التجارية، وضرورة إلماـ مسؤولي إعداد معمومات المحاسبة اإلدارية 

رياضية واإلحصائية، باإلضافة إلى تعزيز االىتماـ بمتغيرات بيئة األعماؿ سواء كانت داخمية باألساليب الكمية وال
 أو خارجية ليكوف ليا القدرة عمى البقاء في دائرة المنافسة.

Abstract  

    The search aims to clarify the role of management accounting for implementation the 

purposes of the search (planning, control, performance evaluation) in Iraq's commercial 

banks. Management accounting has tools and different methods enable management to 

implement its functions if used properly in order to achieve the desired goals of using. 

Researcher adopted many of statistical methods in the analysis of the search data: The 

researcher used the program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), and the 

descriptive method that extracts the frequencies and percentages to identify the 

characteristics of the search sample. Averages and standard deviations were extracted to 

                                                 
1
 . انثانيانبحث يستم ين زسانت ياجستيس نهباحث  - 
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identify degree of response of the search sample on questionnaire items. in addition; to 

the selection of the normal distribution (T-test  One-Sample), grade and Cronbach alpha 

test. 

     The search found the most important of which there is a focus on management 

accounting of conventional, especially planning budgets, a main tool for planning, 

monitoring and evaluation of performance in Iraq's commercial banks, which have 

achieved better use of time and flexibility to make adjustments and analyze deviations 

and operational decision-making, financing and investment. 

    The search recommends the need to strengthen attention to the methods and tools 

Accounting Administrative modern, through an emphasis on activities that add value to 

commercial banks, and the need for familiarity with officials preparing accounting 

information management quantitative methods and mathematical and statistical, as well 

as to strengthen attention to the variables of the business environment, whether internal 

or external to have the ability to stay in the competition. 

 المقدمة
تعتبر المحاسبة اإلدارية ذات أىمية كبيرة لموحدات االقتصادية، وأخذت ىذه األىمية تزداد بشكؿ ممحوظ 

. فيي تعمؿ لمتطورات التك في الفترة األخيرة نتيجةً  نولوجية اليائمة في مختمؼ المجاالت والتي يشيدىا عالـ اليـو
لممعمومات اإلدارية  عمى تقديـ المعمومات ذات الخصائص المالئمة لإلدارة لتنفيذ وظائفيا، وبالتالي أصبحت نظاماً 
كفاءة وفاعمية، وصوال يعمؿ مع األنظمة األخرى، ألجؿ تمكيف الوحدات االقتصادية مف ممارسة أنشطتيا المختمفة ب

كاف  مف أجؿ ذلؾاالستمرار في بيئة األعماؿ االقتصادية، و و إلى تحقيؽ الميزة التنافسية التي تضمف لموحدة البقاء 
ذات فائدة كبيرة لمعديد مف األطراؼ داخؿ الوحدة، فيي  اقتصاديةً  لممعمومات التي تقدميا المحاسبة اإلدارية قيمةً 

وغير المالية واألساليب والطرؽ واألدوات التي تحتاجيا اإلدارة مف اجؿ إنجاز وظائؼ  توفر المعمومات المالية
 .التخطيط والرقابة وتقييـ األداء 

 بحث أهمية ال
تبػػرز أىميػػة البحػػث مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى الػػدور الػػذي تمعبػػو المحاسػػبة اإلداريػػة فػػي المصػػارؼ التجاريػػة 

ى تزويدىا بالبيانات والمعمومات المالية وغيػر الماليػة، ومػدى توظيػؼ ىػذه العراقية باعتبارىا نظاـ معمومات يعمؿ عم
 المعمومات لخدمة إدارة المصرؼ مف خالؿ بياف: 

 مدى مساىمة المحاسبة اإلدارية في خدمة إدارات المصارؼ التجارية العراقية ألداء وظيفة التخطيط. -1

لتجاريػة العراقيػة ألداء وظيفػة الرقابػة وتقيػيـ مدى مسػاىمة المحاسػبة اإلداريػة فػي خدمػة إدارات المصػارؼ ا -2
 األداء.

ف تساىـ في االرتقاء بدور المحاسبة اإلدارية في المصارؼ التجارية العراقية أتقديـ التوصيات التي يمكف  وأخيراً 
 والعمؿ عمى رفع قيمة ىذا الدور.
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 لبحثمشكمة ا
ـ معمومػػػات ، وأف عػػػدـ اسػػػتخداـ المصػػػارؼ أف تطػػػور مفػػػاىيـ واسػػػاليب المحاسػػػبة اإلداريػػػة باعتبارىػػػا نظػػػا

المصػارؼ يجعػؿ قػدرتيا فػي  -التجارية العراقية ليذه المفاىيـ واالساليب لزيادة قدرتيا عمى توفير المعمومػات إلدارات
محؿ شؾ سواء كػاف ىػذا الموقػع التنافسػي محميػا او خارجيػا ، ويتبػيف  ورفع كفاءة ادائيا الحصوؿ عمى موقع تنافسي

 رة استخداـ مفاىيـ واساليب المحاسبة االدارية الحديثة مف ىنا ضرو 

 بحث فرضيات ال
بػػاإلدارة  والمتمثػػؿ ،لتحقيػػؽ أىػػدافيا تبعػػا لكفػػاءة عمميػػا اإلداري مصػػارؼيوجػػد ىنالػػؾ تبػػايف كبيػػر فػػي أداء ال

 . ييـ ادائياتقوقدراتيا عمى القياـ بوظائفيا في التخطيط لألعماؿ المستقبمية والرقابة عمى تنفيذ ىذه الخطط و 

 بالشكؿ التالي: البحثويمكف صياغة فرضيات 

 التجارية العراقية؟ مصارؼعممية التخطيط في البال يوجد دور لممحاسبة اإلدارية  –1

 التجارية العراقية؟ مصارؼعممية الرقابة وتقييـ األداء في البال يوجد دور لممحاسبة اإلدارية  –2

بعممية التخطيط اإلدارية  ( في دور المحاسبة=  5...عند مستوى الدالة ) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية –3
 في المصارؼ التجارية العراقية تعزى إلى العوامؿ الديمغرافية؟ و الرقابة وتقييـ االداء

 مخطط البحث - 3
 المتغيرات التابع المتغير المستقل

 

 

 

 

 

 

 البحث. مخطط 1شكل                 : إعداد الباحث.المصدر

 بحثأهداف ال
فػي بيػػاف الػػدور الػذي تمعبػػو المحاسػػبة اإلداريػة فػػي مسػػاعدة اإلدارة لمقيػاـ بوظائفيػػا فػػي  بحػػثيتمثػؿ ىػػدؼ ال

إلػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ  بحػثال ىعػف طريػػؽ التكامػػؿ والتناسػػؽ بػيف ىػػذه الوظػػائؼ وسػػع التخطػيط والرقابػػة وتقيػػيـ األداء
 التالية:

احملاسبة 
 اإلدارية

 التخطيط

الرقابة وتقييم 
 األداء
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 مساعدة اإلدارة في عممية التخطيط في المصارؼ التجارية العراقية. بياف دور المحاسبة اإلدارية في -1

 بياف دور المحاسبة اإلدارية في مساعدة اإلدارة في عممية الرقابة وتقييـ األداء في المصارؼ التجارية العراقية.  -2

 التجارية العراقية. مصارؼلبياف أثر العوامؿ الديمغرافية عمى دور المحاسبة اإلدارية بتنفيذ وظائؼ اإلدارة في ا –3

والميداني، حيث تـ استخداـ وسائؿ  النظريعمى المنيج الوصفي التحميمي وبجانبيو  بحثال اعتمد: بحثمنهجية ال
 المتعمقة، وأيضًا االستعانة بالدراسات السابقة بحثالمرتبطة بموضوع ال المحاسبية األدبياتجمع البيانات األولية مف 

، وتـ توزيع االستبانة عمى مجتمع البحثعداد استبانة ألجؿ تحقيؽ أىداؼ إقاـ الباحث ب ، وكذلؾبحثبموضوع ال
 .العراقيةالمصارؼ التجارية بوالمتمثؿ  بحثال

العراقية، والذيف ليـ دور في  التجاريةاألفراد العامميف في المصارؼ  بحثمجتمع ال تضمفوعينته:  بحثمجتمع ال
ومساعدييـ ورؤساء األقساـ المالية والرقابية والتدقيقية واألقساـ  المصارؼمدراء إنجاز وظائؼ اإلدارة، وقد شممت 

تـ التأكد مف صدؽ  وقدعداد القوائـ المالية، ا  عالقة بممارسة وظائؼ اإلدارة األخرى، كقسـ التخطيط و  لياالتي 
تجاري العراقي ، مصرؼ وىي) مصرؼ بغداد ، المصرؼ ال( 15) بحثاالستبانة وثباتيا، وكاف حجـ عينة ال

مصرؼ الشرؽ االوسط العراقي لالستثمار ، مصرؼ االستثمار العراقي ، مصرؼ االئتماف العراقي ، مصرؼ دار 
السالـ ، المصرؼ االسالمي العراقي ، مصرؼ سومر التجاري ، مصرؼ بابؿ التجاري ، مصرؼ الخميج العربي ، 

، مصرؼ الشماؿ ، مصرؼ االتحاد العراقي ، مصرؼ مصرؼ االقتصاد لالستثمار ، المصرؼ العراقي االىمي 
( استبانة، وتـ 65( استبانات لكؿ مصرؼ، وقد بمغ عدد االستبانات الموزعة )4،بواقع )المنصور لالستثمار ( ، 

( استبانة غير صالحة، أي 3) أف تبيف( منيا، ومف خالؿ إجراء عممية التدقيؽ لالستبانات المستردة 61استرداد )
( مف 89.23( استبانة أي ما يشكؿ نسبة )58كانت ) اإلحصائيستبانات المستخدمة في التحميؿ عدد اال أف

 .بحثاالستبانات التي تـ توزيعيا عمى عينة ال

 المحور االول : االطار النظري والدراسات السابقة
 ومفهومهاطبيعة المحاسبة اإلدارية أوال: 

فاعمة المحاسبة مع العمـو ذات العالقة بقصد تقديـ صػورة بعمؿ ميـ وىو م لتقـوجاءت المحاسبة اإلدارية 
المتعمقػػة بػػالتخطيط  قراراتيػػالتكػػوف ىػػذه الصػػورة الجديػػدة قػػادرة عمػػى تقػػديـ خدمػػة لػػإلدارة بصػػدد اتخػػاذ  المسػػتقبؿعػػف 

ى فئتػػيف لمبيانػػات المحاسػػبية التػػي تقػػدميا المحاسػػبة اإلداريػػة تنقسػػـ إلػػ االسػػتخداـومػػف حيػػث  .والرقابػػة وتقيػػيـ األداء
وتأسيسػا عمػى ذلػؾ قسػمت المحاسػبة إلػى فػرعيف المحاسػبة  ،مف داخؿ الوحػدة االقتصػادية واألخػرى خارجيػا إحداىما

لمفيػػػـو المحاسػػػبة  ةاب والبػػػاحثوف تعريفػػػات عديػػػدالكت ػػػ أوردولقػػػد  ،الماليػػػة الخارجيػػػة والمحاسػػػبة اإلداريػػػة أو الداخميػػػة
اإلدارة  مسػاعدةداريػة أداة أو وسػيمة أو نظػاـ معمومػاتي يعمػؿ عمػى المحاسػبة اإل أفكثرىػا إلػى أ خمصاإلدارية حيث 

لمقيػاـ بوظائفيػا فػي التخطػيط والرقابػة وتقيػيـ  الماليةلغرض إنجاز أعماليا مف خالؿ توفيرىا لممعمومات المالية وغير 
 األداء واتخاذ القرارات. 
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بتزويػد المعمومػػات لمسػػاعدة يقػػـو  نظػػاـ بأنيػا" Kaplan and Anthony  (1998 :1)مػف  كػػؿعرفيػا و 
أنشطة المحاسبة اإلدارية جمع المعمومات وتصػنيفيا ومعالجتيػا  وتتضمفالمدراء في تأدية أنشطة التخطيط والرقابة، 

 المعمومات إلى المدراء".  تقاريريصاؿ ا  وتحميميا و 

المحاسػبة  وؿحقػالمحاسبة اإلداريػة حقػؿ مػف  أف" فيروف Kieso et al.  (2..5 :2)نظرمف وجية  أما. 
 Harngren et al. (2..2 :9) أمػا". الماليػةيقػـو بتزويػد المػدراء والمسػتخدميف الػداخمييف بالمعمومػات االقتصػادية و 

عػػػف عمميػػػات التحديػػػد والقيػػػاس والتجميػػػع والتحميػػػؿ والتحضػػػير والتفسػػػير  عبػػػارةنيػػػا "أالمحاسػػػبة اإلداريػػػة ب واعرفػػػ فقػػػد
يصاؿ  جؿ الوفاء بأىداؼ المنظمة".أالمعمومات لمساعدة المدراء مف  وا 

 لممحاسبة اإلدارية  الرئيسيةاألهداف ثانيا: 

 (:12: 2.12،بو نصار)أاإلدارية أىداؼ رئيسية تعمؿ عمى تحقيقيا وىي  لممحاسبة

 في توجيو ورقابة األنشطة ومساعدتيا, والتخطيط القراراتاإلدارة بالمعمومات التي تحتاجيا لغايات اتخاذ  تزويد
في الحفاظ عمى مركز تنافسي جيد  األخرىالوضع التنافسي لممنشأة والعمؿ مع بقية اإلدارات  وتقييـ ةالتشغيمي

نجاز إدارات المنشأة وأقساميا وموظفييا  ، وقياسلممنشأة في المدى الطويؿ المختمفيف وتحفيزىـ لتحقيؽ أداء وا 
 بوأ لولما تطرؽ  - ضاؼأية و ( أىداؼ المحاسبة اإلدار 11: 9..2تناوؿ عبود ) تمؾ االىداؼ، وكما

  .قياس أداء مراكز المسؤولية، و  في صنع القرارات االستثمارية مساىمتيااألىداؼ التالية:  - (2.12)نصار

 هاالتي تقدمها المحاسبة اإلدارية وخصائص المعمومات طبيعة ثالثا:

إلػى  يايمكف تصنيف كما مالية،غير  معموماتالتي تحتاجيا اإلدارة قد تكوف معمومات مالية، أو  المعمومات
بالمنشػأة،  معػيفوىي المعمومػات التػي يمكػف التعبيػر عنيػا بشػكؿ رقمػي مثػؿ عػدد المػوظفيف فػي قسػـ  كميةمعمومات 
التعبير عنيا بشكؿ رقمي مثؿ ميػارة  يمكفنوعية وىي المعمومات التي تصؼ خاصية أو صفة معينة وال  ومعمومات

بيػػا معمومػػات المحاسػػبة  تمتػػاز أفالخصػػائص التػػي يجػػب  لممنشػػأة، أمػاالتنافسػػي العػامميف فػػي قسػػـ معػػيف أو الوضػػع 
)أبػو   المالءمة، والدقة، والتماـ، والقابمية لمفيـ والمقارنػة، والموضػوعية.:ىي اإلدارية لتكوف ذات قيمة بالنسبة لإلدارة

 . (15-2.12:14نصار،

 اإلدارية المحاسبةنظام  مقومات رابعا:

فعاال في حياة المنشأة، لذلؾ تسعى  دورا احتاج إلى متطمبات مختمفة ليكوف ليتاإلدارية  نظاـ المحاسبة إف
واالسػػػتغالؿ الصػػػحي   ،ىػػػذه المتطمبػػػات لتحقيػػػؽ الكفػػػاءة المطموبػػػة تػػػوفيرإدارات األعمػػػاؿ فػػػي المنشػػػأة لمعمػػػؿ عمػػػى 

 (: 35،:5..2) الميثيالمقومات التي تطرؽ ليا  ىذهومف  ،لمموارد

ث يػػػتقػػػـو بيػػػا المنشػػػأة بح التػػػيلألعمػػػاؿ  ف يكػػػوف مالئمػػػاً أف يكػػػوف ىنالػػػؾ نظػػػاـ إداري سػػػميـ، و أ :ىيكػػػؿ تنظيمػػػي –1
 يستطيع كؿ فرد معرفة واجباتو وصالحياتو.

 . المنشأةف يكوف ىنالؾ نظاـ محاسبي جيد يتـ استخدامو في جميع أقساـ نظاـ محاسبي: أ –2

مراجعػػػة الداخميػػػة : تمكػػػف المنشػػػاة مػػػف الرقابػػػة وتقيػػػيـ االداء نظػػػاـ لمرقابػػػة الداخميػػػة ، ونظػػػاـ لمف يكػػػوف ىنالػػػؾ أ –3
 لألعماؿ التي تـ انجازىا.
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 .توفر نظاـ لممعمومات : يعمؿ عمى تزويد االدارة بالمعمومات المطموبة بالوقت والكمفة المناسبتاف –4

 . يزة الحاسوبية  استخداـ التكنموجيا المتقدمة: في استخداـ وحفظ وايصاؿ المعمومات والمتمثمة باألج –5

  . نظاـ احصائي: اف يكوف ىنالؾ نظاـ احصائي يوفر االساليب االحصائية المناسبة الستخدامات االدارات – 6

 اإلدارية من وجهة النظر االستراتيجية خامسا: المحاسبة

التػػي  ة يػػر ة المتغيػػوالظػػروؼ البيئ االقتصػػادية األحػػداثالمحاسػػبة اإلداريػػة ليػػا القػػدرة عمػػى التفاعػػؿ مػػع  إف
والتغيػػػرات فػػػي الحاجػػػات االقتصػػػادية لمشػػػعوب  ،التكنولوجيػػػا فػػػيومػػػا يحصػػػؿ مػػػف تطػػػورات  ،يمتػػػاز بيػػػا ىػػػذا العصػػػر

تواكػب ىػذا التغيػرات  أفجعمت عمى المنشػأة  األموركؿ تمؾ  ،والمحمية العالية العالميةوالمجتمعات والدوؿ والمنافسة 
عمميػػة التسػػجيؿ  ىػػيال تكػػوف وظيفتػػو  أفى المحاسػػب اإلداري لػػذلؾ يجػػب عمػػ ،فػػي القطاعػػات المختمفػػة والتطػػورات

واف  ،فػػي التخطػػيط لمعمميػػات المسػػتقبمية االسػػتراتيجيدور الػػيأخػػذ  أفلمبيانػػات المحاسػػبية وتػػوفير البيانػػات بػػؿ يجػػب 
تفوقػة واف تكػوف المنشػأة قػادرة وم ،قابمػة لمتغيػرات حسػب التغيػرات االقتصػادية لتكػوفتتصؼ الخطط بالمرونة العالية 

واالسػػػتعانة  االسػػػتراتيجيالمعمومػػػات المفيػػػدة سػػػواء الداخميػػػة أو الخارجيػػػة لغػػػرض نجػػػاح عمميػػػة التخطػػػيط  جمػػػعفػػػي 
 ،تغير ىذه األدوات واألساليب حسب تمؾ التطورات عمىباألدوات واألساليب الحديثة في إدارة أعماؿ المنشأة والعمؿ 

تجديد أدواتو وأسػاليبو المسػتخدمة وخيػر دليػؿ عمػى  عمىيعمؿ  ىي عمـ متجدد اإلداريةف المحاسبة إومف المعروؼ ف
األداء واتخػػػاذ  وتقيػػػيـىػػػو التحػػػوؿ مػػػف األسػػػاليب التقميديػػػة إلػػػى األسػػاليب الحديثػػػة فػػػي عمميػػػة التخطػػػيط والرقابػػػة  ذلػػؾ

 (.1:46..2)عبدالعاؿ، لمسمع والخدمات  هالقرارات ومتابعة حاجة المستيمكيف المتغير 

  التخطيط ووظيفةدارية اإل سادسا: المحاسبة

الموازنػػات يسػػتخدـ  إعػػداد ومصػػطم " التخطيطيػػة الموازنػػاتمػػا يسػػمى "بمػػي قتتػػرجـ خطػػط اإلدارة بشػػكؿ ر 
وتوجيو المراقب المالي وبمساعدة إدارة الحسػابات،  إشراؼتحت  ةعاد الموازناتوتعد  عموما كمرادؼ لخطط اإلدارة،

شػػركة مػػا  تقػػـواإلدارة بشػػكؿ محػػدد وكمػػي، وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ  أسػػاس سػػنوي وتعبػػر عػػف رغبػػات وأىػػداؼ عمػػىوتعػد 
فػي  تػداوليااإلدارات والتػي يػتـ  موازنػات، وتسػمى ىػذه الخطػط بوضع خطػط مبيعاتيػا شػيريا ولمػدة سػنة كاممػة مقػدماً 

ف وضػػع الخطػػة إ(. 21: 6..2، جاريسػػوف)فػػي الموازنػػات  الموضػػوعةالمنظمػػة وتسػػعى اإلدارات لموصػػوؿ لألرقػػاـ 
ومػف  المنظمػةالعمؿ عمى تنفيذىا مف قبؿ العامميف والمػديريف فػي  أف يتـ وضع الخطة يبدأ فبعدنصؼ العمؿ، يمثؿ 

الجميػػػع إلػػػى تحقيقيػػػا، واف الخطػػػط  يسػػػعىخػػػالؿ االىتػػػداء بالتفاصػػػيؿ الموضػػػوعة بيػػػا، والتػػػي تعتبػػػر األىػػػداؼ التػػػي 
ي تحقيػؽ األىػداؼ الرئيسػية لممنظمػة ككػؿ والتػي تصػب فػ واألقسػاـالموضوعة غالبػا تكػوف مفصػمة ولجميػع األنشػطة 

  (.13:  3..2)نور، 

 وتقييم األداء والرقابةاإلدارية  سابعا: المحاسبة

الشػػػػركات تحتػػػػاج اإلدارة إلػػػػى تػػػػدقيؽ  موازنػػػػاتنمػػػػا بمجػػػػرد وضػػػػع ا  فػػػػي حػػػػد ذاتػػػػو و  ال يعػػػػد التخطػػػػيط كافيػػػػاً 
تحقيػؽ ذلػؾ عػف طريػؽ المعمومػات الخاصػة  ، وتسػاعد المحاسػبة فػيالتخطػيطالمعمومات التي تبيف مدى كفاءة تنفيذ 

يقػػدـ  تفصػػيميتعمػػؿ عمػػى لفػػت نظػػر اإلدارة إلػػى المشػػاكؿ أو الفػػرص التػػي تضػػع لمشػػركة تقريػػر  والتػػيبتقػػارير األداء 
تقريػر األداء إلدارة مػا انػو توجػد  أوضػ  فػإذا، محػددةلإلدارة مقارنا بيانات الموازنة وبيانات األداء الفعمػي لفتػرة زمنيػة 
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تسػير  األمػور أفظيػر تقريػر األداء أ إذا أمػاويقـو بتصحي  الوضػع،  أسبابيا عفيبحث  أففاف المدير عميو  مشاكؿ
لممػػديريف تعمػػؿ  عكسػػيةيتفػػرغ المػػدير ألعمالػػو ألخػػرى، وباختصػػار فػاف تقػػارير األداء ىػػي بمثابػػة تغذيػػة  يػػراـعمػى مػػا 

(. كمػا ويػرى 21: 6..2، جاريسػوف)فييا بكفػاءة  دارةاإلالمنظمة التي تستخدـ وقت  أجزاءعمى توجيو انتباىيـ نحو 
واضػحا مػف خػالؿ القيػاـ بعمميػات التغذيػة العكسػية نظػرا  دوره  اإلداري يظيػر المحاسبف دور أ( ب36: 3..2نور )
، وسػواء كانػت المنظمػةمف معمومات وما يقترحو مف إجراءات تصحيحية يقـو بيا لتحسػيف سػير العمػؿ فػي  يوفرهلما 

تقػارير مختمفػة يقػـو برفعيػا إلػى اإلدارة والتػي  مػفومات مالية أو غيػر ماليػة وذلػؾ عػف طريػؽ مػا يسػتخدمو تمؾ المعم
يجػػب عمػػى القػػائميف بالعمميػػة الرقابيػػة فيػػـ طبيعػػة نظػػاـ الرقابػػة عػػف  لػػذلؾ، توضػػ  مراحػػؿ ونسػػب اإلنجػػاز لألعمػػاؿ

المخػػاطر  العمػؿ فييػا، حتػى تسػتطيع تقيػيـ وآليػاتعمػى معمومػات عػف المنظمػة والبيئػة الداخميػة ليػا  طريػؽ الحصػوؿ
القيػػاـ  ، وكػػذلؾ(Dan,2003,n25) المحتممػة، ومعرفػػة اإلجػػراءات الرقابيػة المتبعػػة وكػػذلؾ النظػػاـ المحاسػبي المعتمػػد

، لموصػوؿ عمػى توقعػات عػف البيانػات المتػوفرة  عمييا مػف بإجراء تقييـ مبدئي بناء عمى المعمومات التي تـ الحصوؿ
، وبالتػػالي يقػػـو بتحديػػد ماىيػػػة األخطػػاءأو مػػدى ضػػعفو فػػي عػػدـ اكتشػػاؼ  ،لنظػػاـ الرقػػابي المسػػتخدـمػػدى فاعميػػة ا

 التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات الرقابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
(Simmons,2002,n52) وبالتالي يجب أف يكوف ىنالؾ تناسب بيف الرقابػة وطبيعػة النشػاط وظروفػو ومقتضػيات ،

 (.Druker, 1995,n66)العمؿ اإلداري 

 ثامنا: أساليب وأدوات المحاسبة اإلدارية  

تعتبػر المحاسػػبة اإلداريػػة مػػف العمػػـو القابمػػة لمتغيػػر والتجديػػد بصػػورة مسػػتمرة لتكػػوف مفيػػدة ومالئمػػة لممنشػػأة، 
وتمتاز بالعديد مف األسػاليب و األدوات والػرؤى التػي تعطييػا القػدرة عمػى مسػاعدة اإلدارات المختمفػة فػي المنشػأة مػف 

 توفيرىا ألدوات التخطيط والرقابة ومعايير تقييـ األداء وألجؿ اتخاذ القرارات المناسبة.خالؿ 

 ويمكف تحديد بعض االساليب التقميدية وكما يمي.:أساليب المحاسبة اإلدارية التقميدية 1-ثامنا
بانيػا التكػاليؼ التػي حػدثت تعرؼ التكاليؼ الفعميػة : التكاليؼ الفعمية والتكاليؼ المعيارية وتحميؿ االنحرافات  1-1-

فعال في سبيؿ انتاج السمع او تقديـ الخدمات ، وبالتالي فيي تعكس ما حدث فػي االداء الفعمػي . وتعػرؼ التكػاليؼ 
المعياريػػػػػة عمػػػػػى انيػػػػػا تكػػػػػاليؼ محػػػػػدد مقػػػػػدما لمػػػػػا يجػػػػػب اف تكػػػػػوف عميػػػػػو التكػػػػػاليؼ خػػػػػالؿ فتػػػػػرة العمػػػػػؿ المقبمػػػػػة 

ذا األسػػػػموب يػػػػتـ بمقارنػػػػة األداء الفعمػػػػي بمػػػػا ىػػػػو مخطػػػػط لتحديػػػػد وىػػػػ تحميػػػػؿ االنحرافػػػػات(.65،ص7..2الرجبػػػػي،)
     (.26،ص2.12 ،بركة)االنحرافات )أي مقارنة اإلنجاز الفعمي مع ما ىو مخطط( 

تعبػػػر عػػػف  أنيػػػاتعبيػػػر كمػػػي، أو " بأنيػػػا Atkinson  (1995 :193) فقػػػد عرفيػػػاالموازنػػػات التخطيطيػػػة:  1-2-
 Horngren et al.  (2...  :178)وكػػذلؾ عرفيػػا  ،"المػػدى القصػػير المنطقيػػة ألنشػػطة الشػػركة فػػي التوقعػػات

نجػػاز  تعبيػػر كمػػي إلجػػراءات الخطػػة المقترحػػة مػػف اإلدارة لفتػػرة زمنيػػة" محػػددة فػػي المسػػتقبؿ تسػػاعد عمػػى تنسػػيؽ وا 
 ".الخطة

 المنشػأة مػف الموازنات المرنػة والموازنػة الثابتػة: يمكػف تصػميـ الموازنػات لكػي تعمػؿ عمػى تغطيػة كافػة أعمػاؿ 1-3-
نتاج ونقدية وتكاليؼ مختمفة وغيرىا، وتعد الموازنات بشكؿ عػاـ إمػا باالعتمػاد عمػى مسػتوى مبيعػات،  كؿ مبيعات وا 
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أو إنتػػاج واحػػد فقػػط وتسػػمى ىنػػا بالموازنػػة الثابتػػة، أمػػا الموازنػػة التػػي تصػػمـ لمسػػتويات مختمفػػة مػػف األنشػػطة والتػػي 
 (.56:  8..2فإنيا تسمى بالموازنة المرنة )ظاىر،  يمكف لإلدارة توقعيا خالؿ فترة الموازنة

الموازنات االستثمارية: ويمكف اعتبارىا وسيمة لتحقيؽ أو تقييـ النفقات الرأسمالية المقترحة وتعمؿ عمى إجػراء  1-4-
تحقػؽ  دراسة وافية لكؿ الفػرص االسػتثمارية المتػوفرة لغػرض المفاضػمة فيمػا بينيػا واختيػار الفرصػة االسػتثمارية التػي

 (.22: 2..2ب عمى رأس الماؿ )الحبيطي، سالعائد المنا

-1-5  : ىو احد اساليب تقييـ االستثمار طويؿ االجؿ ، وقػد يكػوف االسػتثمار عبػارة أسموب التدفؽ النقدي المخصـو
ة خطػوط عف عممية شراء لألجيزة واالت المكتبية او استبداؿ اآلالت القديمة ، او التوسع في عمميات االنتػاج وزيػاد

االنتاج ، او االستثمار فػي مشػروعات جديػدة .ويقػـو ىػذا االسػموب عمػى اعتبػار القيمػة الزمنيػة لمنقػود، وىػي تعكػس 
مدى اىمية وقت الحصوؿ عمػى التػدفقات النقديػة حيػث يركػز المشػروع عمػى التػدفقات النقديػة الداخمػة والخارجػة فػي 

 (.33،ص8..2اكثر مف دينار المستقبؿ )صباح،  المشروع االستثماري ، عمى اساس دينار اليـو يساوي

تحميػػػؿ نقطػػػة التعػػػادؿ: يعتمػػػد ىػػػذا األسػػػموب عمػػػى تحديػػػد العالقػػػة بػػػيف حجػػػـ اإلنتػػػاج مػػػف جيػػػة واإليػػػرادات  1-6-
والتكػػاليؼ مػػف جيػػة أخػػرى، واف النقطػػة التػػي يتسػػاوى فييػػا كػػؿ مػػف اإليػػرادات والتكػػاليؼ وتحديػػد حجػػـ اإلنتػػاج لتمػػؾ 

 (.31: 2.12،بركة)لتعادؿالنقطة يسمى نقطة ا

ىنالػػؾ العديػػد مػػف األسػػباب التػػي كػػاف ليػػا األثػػر الكبيػػر لالتجػػاه إلػػى :أسػػاليب المحاسػػبة اإلداريػػة الحديثػػة  2-ثامنػػا 
اسػػتخداـ األسػػاليب الحديثػػة منيػػا التطػػور التكنولػػوجي ومػػا رافقػػو مػػف انخفػػاض فػػي حجػػـ العمالػػة وبالتػػالي انخفػػاض 

التكػػاليؼ الصػػناعية غيػػر المباشػػرة، وأصػػب  ىنالػػؾ تعقيػػد فػػي العمميػػات اإلنتاجيػػة سػػاعات العمػػؿ المباشػػرة وارتفػػاع 
بسػػبب اإلنتػػاج الكبيػػر والمتنػػوع والعمػػؿ عمػػى إنتػػاج منتجػػات ذات جػػودة عاليػػة ونوعيػػة جيػػدة وذلػػؾ بسػػبب حػػدة وقػػوة 

التكنولػػػػوجي المنافسػػػػة المحميػػػػة والعالميػػػػة ومػػػػا يشػػػػيده ىػػػػذا العصػػػػر مػػػػف انفتػػػػاح عمػػػػى األسػػػػواؽ بسػػػػبب ىػػػػذا التقػػػػدـ 
 (.41: 2.12)بركة،

: ويقػػػـو ىػػػذا النظػػػاـ عمػػػى تخصػػػيص التكػػػاليؼ حسػػػب ABCنظػػػاـ التكػػػاليؼ المبنػػػي عمػػػى أسػػػاس األنشػػػطة  2-1-
األنشطة لغرض تحديد ما يصيب كؿ نشاط مف تمؾ التكاليؼ باالعتماد عمى مسببات التكمفة وبالتػالي تكػوف ىنالػؾ 

منشأة واألنشػطة التػي ال تضػيؼ قيمػة وتصػب  ىنالػؾ إمكانيػة لمػتخمص إمكانية لتحديد األنشطة التي تضيؼ قيمة لم
 (. 22: 7..2مف تمؾ األنشطة التي ال تعمؿ عمى إضافة أي قيمة لممنشأة )عدس وخمؼ، 

إدارة الجػػودة الشػػاممة: أنيػػا التفػػوؽ فػػي األداء إلسػػعاد المسػػتيمكيف عػػف طريػػؽ عمػػؿ المػػديريف والمػػوظفيف مػػع  2-2-
ؿ تزويػد المسػتيمكيف بجػودة ذات قيمػة مػف خػالؿ تأديػة العمػؿ الصػحي  ومػف المػرة األولػى بعضيـ الػبعض، مػف اجػ

أمػا أىػداؼ إدارة الجػودة الشػاممة فيػي تعمػؿ عمػى جعػؿ المنشػأة ذات مرونػة ويكػوف ليػا القػدرة عمػى ، وفي كؿ وقػت
حاجػة األسػواؽ والزبػائف التكيؼ مع المتغيرات المختمفة، وتخطػط إلنتػاج منتجػات ذات جػودة عاليػة بمػا يتناسػب مػع 

 (.48: 2.12مف السمع والخدمات. )بركة، 

نظػاـ التكمفػة المسػػتيدفة: ويقػـو ىػذا األسػػموب عمػى التخطػيط إلنتػػاج المنػتج واحتسػاب التكػػاليؼ المتوقعػة مػػف  2-3-
ؼ .وتػـ تعريػ(Fellman, 1999,n58)بداية عمميػة البحػث والتطػوير وحتػى انتيػاء أو اضػمحالؿ دورة حيػاة المنػتج 

( "بأنيػػا العمميػػة التػػي تطػػور المنظمػػة بواسػػطتيا 2... :39) Ellaramالتكمفػػة المسػػتيدفة بالشػػكؿ التػػالي مػػف قبػػؿ 
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أىدافيا المحددة، وحسػب التكػاليؼ إلنتػاج سػمعة أو تقػديـ خدمػة وىػي تعتمػد عمػى ىػامش ربػ  مسػتيدؼ وسػعر بيػع 
 ولة لتكمفة لمسمعة أو الخدمة".مستيدؼ مف قبؿ المنشأة أو قيمة مخطط لمخدمة وضمف تقييمات معق

  Horngren: وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاB.S.Cبطاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األداء المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازف 4-2-ثامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
( "بأنيػػا طريقػػة لتحويػػؿ رسػػالة المنظمػػة واسػػتراتيجيتيا إلػػى مقػػاييس أداء، واف أسػػاس األداء المتػػوازف 492: 9..2)

جػػػػػػراء عمميػػػػػة القياسػػػػػػات لمقاىػػػػػايقػػػػػـو عمػػػػػػى وضػػػػػع مقػػػػػػاييس لكػػػػػؿ بعػػػػػػد مػػػػػػف أبعاد رنػػػػػة األداء الفعمػػػػػػي بػػػػػػاألداء ، وا 
باف بطاقة األداء المتوازف عبػارة عػف نظػاـ ( 788–741: 9..2بو فضة )أالمخطط".وأيضًا عرفيا كؿ مف درغاـ و 

شامؿ لقياس األداء االستراتيجي لممنظمة، وتحتوي عمى مجموعة شاممة مف مقاييس األداء، وذلؾ مف خالؿ النظػر 
ف ألداء المنظمػػة مػػف أربعػػة أبعػػاد وىي :البعػػد المػػالي وبعػػد العمػػالء وبعػػد العمميػػات الداخميػػة وبعػػد الػػتعمـ والنمػػو، وا 

بطاقة األداء المتوازف تحقؽ العديد مف المزايا لممنظمة ومنيا، تكامؿ وتناسؽ بػيف أقسػاـ المنظمػة المختمفػة، وتحديػد 
مكانية المتابعة والمراقبة، وقياس األداء مف خالؿ المقػاييس المعػدة لكػؿ بعػد،  المسؤوليات بشكؿ واض  لكؿ قسـ، وا 

 (.(Horngren, 2009وتحسيف األداء االستراتيجي لممنظمة 

 : وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد A.B.Mنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الموازنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس األنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة  2-5-
( حيث قاؿ: "إنيا عممية تخطيط وتحكـ في األنشطة المتوقعة في المنظمة الشتقاؽ موازنة فعالػة 174، ص5..2)

( إدارة األنشطة، وذلؾ لكونيا تتحدث بمغة تجمع مف خالليا ما بػيف ABMوتظير أىمية فمسفة نظاـ ) ". لمتكاليؼ
جميع عناصر النجاح الحاسمة لممنظمة في بيئة األعماؿ اليومية، وعميػو فقػد جػاء ىػذا األمػر لمتكامػؿ بػيف األنظمػة 

دارتيػػػػػا ب الشػػػػػكؿ الػػػػػذي يواكػػػػػب البيئػػػػػة االعمػػػػػاؿ والتقنيػػػػػات الحديثػػػػػة فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػع تمػػػػػؾ العناصػػػػػر مجتمعػػػػػة وا 
 (.112: 9..2الحديثة.)عبود، 

(: "بأنػػو أحػػد 16: 1..2: وقػػد عػػرؼ ىػػذا األسػػموب جمعػػة وآخػػروف )J.I.T نظػػاـ اإلنتػػاج فػػي الوقػػت المحػػدد 2-6-
يػدؼ إلػى تطبيػؽ نظػاـ اإلنتػاج بػدوف مخػزوف بحيػث يػؤدي إلػى تخفػيض المخػزوف مػف ي ذينظـ اإلنتاج الحديثة وال

 األولية واإلنتاج تحت التشغيؿ واإلنتاج التاـ إلى أدنى حد أو التخمص مف المخزوف تمامًا".  المواد

: ىػو أسػموب ييػتـ بعمميػة التخطػيط والجدولػة والرقابػة والػذي يسػاعد اإلدارة مػف   PERTأسػموب بيػرت  7-2-ثامنا 
وتنسػيؽ األجػزاء والخطػوات المختمفػة  خالليا تقميؿ الحد األدنى مػف التوقعػات والتػأخير فػي مختمػؼ مراحػؿ المشػروع

بحيػػػث يمكػػػف الوصػػػوؿ إلػػػى الوقػػػت األدنػػػى إلنجػػػاز المشػػػروع وىػػػذه الطريقػػػة تسػػػاعد اإلدارة عمػػػى تحديػػػد احتياطػػػات 
المشروع أو السمعة مف المواد األولية والمكائف والقوى العاممة ، كما انػو يعطػي فكػرة واضػحة عػف موقػؼ العمػؿ فػي 

 (.656: 9..2التنفيذ )عبود،  أي وقت أو مرحمة مف مراحؿ

محاسػػػبة المسػػػؤولية: ىػػػو أسػػػموب ييػػػدؼ إلػػػى تعزيػػػز الرقابػػػة وتقيػػػيـ األداء فػػػي المنشػػػأة بمختمػػػؼ مسػػػتوياتيا  8-2-ا 
اإلداريػػة، وذلػػؾ لمسػػاءلتيـ عػػف األعمػػاؿ المنفػػذة مقارنتػػو بػػاألداء المخطػػط، كػػؿ فػػي حػػدود السػػمطات الممنوحػػة لػػو 

(.وأيضًا يمكف تعريفيا "بأنيا ذلؾ النظاـ الذي يقيس مػا ىػو 23: 9..2الة وحناف، والمسؤوليات المترتبة عمييا )كح
 (.632: 4..2مخطط لو واألداء الفعمي لكؿ مركز مسؤولية" )خشارمة والعمري، 
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 تاسعا: الدراسات السابقة

: دراسة حالة ودعم الميزة التنافسية إيجاد(, بعنوان: "دور المحاسبة اإلدارية في 4411) Ndwigaدراسة  1-
 بنك األسهم الكيني". 

ودعـ والمحافظة عمى الميزة التنافسية داخؿ قطاع  إيجادىدفت الدراسة إلى بياف دور المحاسبة اإلدارية في 
واعتمدت الدراسة عمى استبياف صمـ مف اجؿ الدراسة ووزع  ،البنوؾ وذلؾ مف خالؿ دراسة حالة بنؾ األسيـ الكيني

نؾ باإلضافة إلى إجراء مقابالت مباشرة مع بعض المدراء المسؤوليف عف اتخاذ القرارات عمى الموظفيف داخؿ الب
 االستراتيجية داخؿ البنؾ.

المحاسبة اإلدارية توفر الميارات واألساليب العامة جدا لبناء  أفالنتائج التالية وىي  أىـوتوصمت الدراسة إلى 
 دورا ىاما في تخطيط وتطوير وتنفيذ وتقييـ السياسات الميمة لمبنؾ.الميزة التنافسية ، واف المحاسبة اإلدارية تمعب 

ثبات ىذه النتائج مع التركيز بشكؿ أكبر عمى أساليب إلوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد مف الدراسات أو 
 في قطاع البنوؾ. في التخطيط والتطوير وتنفيذ السياساتوممارسات المحاسبة اإلدارية الحديثة 

, بعنوان: "دور المحاسبة اإلدارية في توفير المعمومات الالزمة التخاذ Topor et al. (4411) دراسة 4-
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ وبياف دور المحاسبة اإلدارية في توفير المعمومات المحاسبية , القرارات داخل الوحدة"

ؾ مف خالؿ دراسة حالة الوحدات وذل ،زمة لممدراء داخؿ المؤسسات مف اجؿ الوصوؿ إلى أفضؿ القراراتألال
وتوصمت الدراسة إلى نتائج كاف ، الصناعية التحويمية الرومانية وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي

نجاز األعماؿ داخؿ ىذه المؤسسات، حيث  أف أىميا مدراء  أفمعمومات المحاسبة اإلدارية ىامة جدا لمتخطيط وا 
المعمومات المحاسبية المتأتية مف المحاسبة اإلدارية بالدقة والوقت المناسب مف اجؿ ىذه المؤسسات بحاجة إلى 

جؿ تحسيف وتطوير أوصت الدراسة بضرورة العمؿ مف أوقد ، صنع واتخاذ القرارات اإلدارية في الوقت المناسب
ف اجؿ تطوير عمؿ أساليب وممارسات المحاسبة اإلدارية، باإلضافة إلى ضرورة إجراء المزيد مف الدراسات م

 المحاسبة اإلدارية داخؿ المؤسسات لمتناسب مع بيئة األعماؿ الحديثة.

 (, بعنوان: "مساهمة أقسام المحاسبة اإلدارية في أداء الشركات".4414) Nevries and Sillدراسة  3-

نت عينة الدراسة وتضم األلمانيةىدفت الدراسة إلى بياف مستوى مساىمة المحاسبة اإلدارية في أداء الشركات 
 حيث تـ استطالع آرائيـ عف طريؽ استبياف صمـ ليذا الغرض. اً ( مدير .58)

المحاسبة اإلدارية ليا مساىمة في العمؿ عمى تحسيف  أف أىمياوتوصمت الدراسة إلى نتائج والتي كاف 
ارات واف ىنالؾ عالقة تعمؿ عمى مساعدة اإلدارة عمى التخطيط واتخاذ القر  إنياكما  األلمانيةاألداء لمشركات 

ف ىذه العالقة تركز مشاركة ومساىمة المحاسبة اإلدارية أو األلمانية، إيجابية بيف المحاسبة اإلدارية وأداء الشركات 
 في عممية التخطيط ودعـ القرارات اإلدارية لممدراء وتساىـ في تحسيف األداء المالي ليذه الشركات.

جؿ تحقيؽ التنمية والتطور أة أقساـ المحاسبة اإلدارية مف وصت الدراسة بضرورة مشاركة ومساىمأو 
 والعمؿ عمى إنجاز المزيد مف الدراسات. األلمانيةلمشركات 
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"دور المحاسبة في اتخاذ القرارات اإلدارية في قطاع المقاوالت )دراسة بعنوان: (, 4443)دراسة خشارمة  7-
معايير ونظـ المحاسبة والقرارات المحاسبية في اتخاذ  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى مساىمة."ميدانية(

القرارات اإلدارية وبالتالي في إنجاز المشاريع التي يقـو بيا قطاع المقاوالت عف طريؽ تحديد كمفتيا.وقد تـ توزيع 
ىـ النتائج التي أومف ، استبانة عمى عينة الدراسة واستخداـ األسموب اإلحصائي الوصفي في تحميؿ النتائج

محاسب نو إلنجاح أي شركة مقاوالت يجب تعاوف ومشاركة جميع الفنييف وباألخص ألييا ىذه الدراسة إتوصمت 
 رئيسية. أجزاءعداد برنامج زمني لتنفيذ وتقسيـ البرنامج إلى ا  التكاليؼ في دراسة عطاء أي مشروع و 

 المحور الثاني:الجانب العممي
وشممت الكتب  المختمفةاستبانة مف خالؿ االستعانة باألدبيات  الباحث بأعداد قاـتحميل االستبانة : - 1 -

المتعمقة بالمحاسبة اإلدارية ووظائؼ اإلدارة  ةً ، وخاصالبحثالمتعمقة بموضوع  والدوريات ورسائؿ الماجستير
بو حشيش، أ( و)2.12، نصار)ابو و(، 9..2األداء والتي كاف مف بيف الكتب )عبود،  وتقييـالتخطيط والرقابة 

ما الدراسات السابقة مف رسائؿ ماجستير ودكتوراه ودوريات فكاف مف بينيا أ(، 6..2( و)جاريسوف وآخروف، 5..2
صياغة مجموع مف الفقرات  تـ(، حيث 5..2( و)الحديدي، 9..2( و)عمياف، 2.12( و)بركة، 2.13، جرادات)

 وىي:  محاور ثالثة ، وقد تضمنت االستبانةبحثلتغطية محاور ال

التخصػػص، التحصػػيؿ العممػػي،  العمػػر، وشػػممت لالسػػتبيافاألوؿ: وتضػػمف معمومػػات عامػػة عػػف المسػػتجيب  المحػػور
 سنوات الخبرة، المركز الوظيفي.

 التخطيط. وظيفةتتعمؽ بدور المحاسبة اإلدارية في تنفيذ  فقرة( 14الثاني: تضمف ) المحور

 في تنفيذ وظيفة الرقابة وتقييـ األداء. ةاإلداري( فقرة تتعمؽ بدور المحاسبة 14الثالث: تضمف ) المحور

عمػى القػيـ  (، لإلجابة عمػى فقػرات االسػتبانة بنػاءً Likert Scaleتـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي ) وقد
 ( نقػػػػػػػػػػػػػػػػػاط ، غيػػػػػػػػػػػػػػػػػر موافػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ3( نقػػػػػػػػػػػػػػػػػاط، محايػػػػػػػػػػػػػػػػػد )4( نقػػػػػػػػػػػػػػػػػاط، موافػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ )5) بشػػػػػػػػػػػػػػػػػدةالتاليػػػػػػػػػػػػػػػػػة، موافػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 .نقطة( 1( نقطة، غير موافؽ بشدة )2)

 : كاآلتياعتمادا عمى مقياس ليكرت الخماسي  الحسابيت الوسط تقسيـ فئا وتـ

 مقياس التحميل . معيار1جدول 

 الدرجة الحسابي المتوسط

 منخفض .2.5مف  أقؿ

 متوسط .2.5 - 3.49

 مرتفع 3.5 فأكثر

 مقياس ليكرت الخماسي. عمى* تقسيـ فئات الوسط الحسابي اعتمادًا 
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والذي عمى ضوئو يتحدد رفض أو قبوؿ  المصممة،نات الواردة في االستبانة مف ثبات ومصداقية البيا لمتحقؽو 
( واف الحد 1-.قيمة معامؿ ألفا تتراوح بيف ) فاف)ألفا(، وكما سبؽ الذكر  كرونباخاالستبانة فقد تـ استخداـ معامؿ 

ا اقتربت قيمة كرونباخ %( في مثؿ ىذا النوع مف الدراسات، وكمم.6ىي ) الثباتلمعامؿ  األدنى المقبوؿ إحصائياً 
جيدة،  تبانةاالس مصداقيةالواحد كمما كانت درجة الثبات واالتساؽ الداخمي لإلجابات أكبر، وعندما تكوف  مف)ألفا( 

 كؿ عمى حدا، ولممتغيرات ككؿ. بحثلمتغيرات ال االختبارويمكف تعميـ النتائج ويبيف الجدوؿ التالي نتائج ىذا 

 االستبانةل ألفا كرونباخ لمتحقق من درجة مصداقية وثبات البيانات الواردة في معام اختبار نتائج. 4 جدول

 الداخمي االتساق األسئمة عدد المجاالت

 7.6.. 14 التخطيط وظيفة

 769.. 14 الرقابة وتقييـ األداء وظيفة

 919.. 42 الكمية الدرجة

العينة عمى فقرات االستبانة لكؿ  أفرادبات قيمة معامؿ كرونباخ )ألفا( إلجا أف( 2مف الجدوؿ رقـ ) يتبيف 
المقبوؿ لمعامؿ ألفا وىو  األدنىكاف أكبر مف الحد  البحث،جزء عمى حدة، والخاص بكؿ فرضية مف فرضيات 

%( ويدؿ ذلؾ عمى وجود درجة .6أيضًا لجميع فقرات االستبانة كاف أكبر مف ) المعامؿقيمة  أف%(، كما .6)
فقد اعتمدت ىذه  ولذاجابات، واف ىناؾ اتساؽ داخمي أيضًا بيف فقرات االستبانة، مف المصداقية في اإل كبيرة

يمثؿ  والذي، بحثالميدانية، وبالتالي فانو يمكف تعميـ النتائج عمى مجتمع ال بحثال لبيانات أولياالستبانة كمصدر 
 المصارؼ التجارية العراقية.

، بحثاإلحصائية في تحميؿ بيانات ال األساليبى عدد مف الباحث عم اعتمدعرض النتائج وتحميمها: - 4-ثانيا
 اإلحصاء(، حيث تـ استخداـ أساليب SPSSلمعمـو االجتماعية ) اإلحصائيةوذلؾ باستخداـ برنامج الحزمة 

، وأيضًا تـ استخداـ المتوسطات البحثالوصفي، وباستخراج التكرارات والنسب المئوية لمتعرؼ عمى خصائص عينة 
عمى فقرات االستبانة، باإلضافة إلى  بحثاستجابة أفراد عينة ال درجةالنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى الحسابية وا

(، واختبار كرونباخ الفا سميرنوؼ –معامالت االلتواء واختبار كولمجروؼ اإلحصائية ) االختباراتاستخداـ بعض 
  الطبيعي. التوزيعاإلحصائي، واختبار 

 Normalالطبيعي ) لمتوزيعالتأكد مف إتباع البيانات  تـ (:Normalityالطبيعي ) التوزيع راختبا 1-4-ثانيا

Distribution( باستخداـ اختبار ) ( يبيف ذلؾ.3) والجدوؿ(، سميرنوؼ -معامالت االلتواء واختبار كولمجروؼ 

 التابعة يراتوالمتغ المستقل لممتغير( سميرنوف -معامالت االلتواء واختبار كولمجروف ) . اختبار3 جدول

 مستوى الداللة k-sقيمة اختبار  االلتواء المجال / الوظيفة
 059.0 054.0 050.0 - التخطيط

 057.0 9..05 05.00 الرقابة وتقييـ األداء

 ( 5... -( إلى أف قيـ معامالت االلتواء تراوحت بيف )3تشير بيانات الجدوؿ رقـ )
( كما تبيف 1و + 1-مرجعية قبوؿ قيـ االلتواء إذ انحصرت بيف ) ( حيث يمكف قبوؿ ىذه القيـ مف خالؿ05.1.و)
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عدـ وجود فروؽ ذات داللة  5...قيـ مستوى داللة اختبار كولمجروؼ سميرنوؼ والتي كانت جميعيا أكبر مف 
 إحصائية بيف توزيع بيانات ىذا البحث والتوزيع الطبيعي.

لخصائص عينة  الجزء وصفا تفصيمياً  ىذافي  نعرض: بحثال عينةالشخصية ألفراد  الخصائص 4-4-ثانيا
في االستبانة ضمف المحور األوؿ والذي يتضمف البيانات الشخصية  الواردةإلى إجاباتيـ عف األسئمة  استناداً  بحثال

 : التاليةوالعامة 
 الديموغرافية العوامل حسب البحثأفراد عينة  . توزيع7 جدول 

    

 العمر

3. 8 13.7 

3.4. 3. 51.7 

4.5. 15 25.8 

5.  5 8.6 

 

 5. 86.2 

 5 8.6 

 1 1.7 

 2 3.4 

 

18 31.. 

 12 2..6 

 14 24.1 

 1. 17.2 

 4 6.8 

 

5 8 13.7 

51. 26 44.8 

1.15 16 27.5 

15  8 13.7 

 

 2 3.4 

 11 18.9 

 45 77.5 

  48 14404 

لقػػد افتػػرض البحػػث عػػدـ : دور المحاساابة االداريااة فااي عمميااة التخطاايط لممصااارف التجاريااة العراقيااة  3- 4-ثانيااا
مػػف  ولمتحقػػؽ فػػي عمميػػة التخطػػيط فػػي المصػػارؼ التجاريػػة العراقيػػة اإلدارةدور لممحاسػػبة اإلداريػػة بمسػػاعدة  وجػػود
بوظيفػػة التخطػػيط  المتعمقػػةضػػية تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لمفقػػرات ىػػذه الفر  صػػحة

 والجدوؿ أدناه يبيف ذلؾ.
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في  لمفقرات المتعمقة بوظيفة التخطيط واألهمية النسبية واالنحرافات المعيارية الحسابية المتوسطات. 4جدول 
ًً ت مرتبة ترتيباً  المصارف التجارية العراقية  حسب المتوسط الحسابي نازليًا

المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 المستوى النسبية

1 1 
تقـو المحاسبة اإلدارية بتوفير أدوات تخطيطية لمربط بيف 

 أىداؼ المصرؼ وموارده المتاحة.
 مرتفع 84.8 0.86 4.20

3 2 
رؼ عمى التخطيط تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المص

 مرتفع 83.4 0.78 4.17 األمثؿ لموقت.

2 3 
تساعد المحاسبة اإلدارية مف خالؿ استخداميا كأداة 
تخطيطية عمى تحقيؽ التناسؽ واالنسجاـ بيف أقساـ البنؾ 

 المختمفة.
 مرتفع 82.8 0.80 4.14

11 4 
لتنفيذ تعمؿ المحاسبة اإلدارية عمى وضع خطط تفصيمية 

 مرتفع 78.6 0.93 3.93 الخطط االعتيادية السنوية واالستراتيجية.

4 5 
توفر المحاسبة اإلدارية إلدارة المصرؼ المعمومات 

 مرتفع 75.9 0.99 3.79 المحاسبية إلنجاز أعماؿ التخطيط في البنؾ.

5 5 
توفر المحاسبة اإلدارية إلدارة المصرؼ البيانات والمعمومات 

 ناسب إلنجاز عممية التخطيط.في الوقت الم
 مرتفع 75.9 0.83 3.79

7 7 
تساعد المحاسبة اإلدارية مف خالؿ استخداـ الموازنات 
التخطيطية في رسـ صورة المستقبؿ لمفترات القادمة والتنبؤ 

 بو.
 مرتفع 75.2 0.71 3.76

6 8 
تستخدـ إدارة المصرؼ الموازنات الرأسمالية لتخطيط 

 مرتفع 74.5 0.83 3.72 طويمة األجؿ. سياساتيا االستثمارية

9 9 
جراءات  تساعد المحاسبة اإلدارية عمى وضع سياسات وا 

 واضحة إلنجاز أعماؿ التخطيط في البنؾ.
 مرتفع 70.3 0.86 3.52

12 10 
تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصرؼ في وضع خطط 

 مرتفع 70.0 0.94 3.50 موضوعية وواقعية قابمة لمتنفيذ.

14 11 
تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصرؼ عمى استخداـ 
أساليب المحاسبة اإلدارية التقميدية ومنيا )الموازنات المرنة 

 والثابتة(.
 متوسط 65.2 1.24 3.26

8 12 
تقـو المحاسبة اإلدارية بدراسة المتغيرات البيئية الداخمية 

جراء التعديالت وفقا ل تمؾ والخارجية عند إعداد الخطط وا 
 المتغيرات.

 متوسط 64.1 1.14 3.21
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المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 المستوى

13 13 
تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصرؼ عمى استخداـ 

)بطاقة األداء المتوازف  األساليب الحديثة في التخطيط مثؿ
BSC ( وتخصيص التكاليؼ عمى أساس األنشطةABC.) 

 منخفض 50.7 0.99 2.53

10 14 
في إعداد الموازنات تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصرؼ 

 الرأسمالية باستخداـ أسموب تحميؿ الحساسية.
 منخفض 44.1 0.91 2.21

 مرتفع 2.50 25.0 65.3 الدرجة الكمية لوظيفة التخطيط  

 
( بأىميػة 3.56) ، إذ بمغ المتوسط الحسابيمرتفعاً كاف  مستوى وظيفة التخطيط( أف 5يالحظ مف الجدوؿ )

، إذ تراوحػػػت المتوسػػػطات الحسػػػابية بػػػيف بػػػيف مرتفػػػع إلػػػى مػػػنخفضفقػػػرات العامػػػؿ  لا(، وجػػػاء مسػػػتوى 71.2نسػػػبية )
تقـو المحاسبة اإلدارية  بتوفير أدوات تخطيطيػة لمػربط ( وىي "1رتبة األولى الفقرة )م(، وجاءت في ال2.21 –.4.2)

 (،84.8ية نسبية )بأىم( و 86..انحراؼ معياري )( و .4.2" بمتوسط حسابي )بيف أىداؼ المصرؼ وموارده المتاحة.
( وىػػي "تسػػاعد 3أي أف ىنالػػؾ دور لممحاسػػبة اإلداريػػة فػػي تػػوفير أدوات تخطيطيػػة. وجػػاءت بالمرتبػػة الثانيػػة الفقػػرة )

( وانحػػراؼ معيػػاري 4.17المحاسػػبة اإلداريػػة إدارة المصػػرؼ عمػػى التخطػػيط األمثػػؿ لموقػػت" وكانػػت بمتوسػػط حسػػابي )
وى مرتفع، أي أف المحاسبة اإلدارية  ليا دور جيد فػي عمميػة التخطػيط ( وبمست83.4( وبأىمية نسبية بمغت )78..)

( وىػػػي "تسػػػاعد المحاسػػػبة اإلداريػػػة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداميا كػػػأداة 2األمثػػػؿ لموقػػػت. وجػػػاءت بالمرتبػػػة الثالثػػػة الفقػػػرة )
 معيػاري ( وانحػراؼ4.14تخطيطية عمى تحقيؽ التناسؽ واالنسجاـ بيف أقساـ المصرؼ المختمفة" وبمتوسط حسػابي )

(، أي أف ىنالؾ دور جيد لممحاسبة اإلدارية في تحقيؽ التناسؽ بػيف األقسػاـ المختمفػة 82.8( وبأىمية نسبية ).8..)
( بالمرتبػػة الرابعػػة وىػػي "تعمػػؿ المحاسػػبة اإلداريػػة عمػػى وضػػع 11فػػي المصػػارؼ التجاريػػة العراقيػػة. وجػػاءت الفقػػرة )

( 93..( وانحػراؼ معيػاري )3.93ة واالستراتيجية" وبمتوسػط حسػابي )خطط تفصيمية لتنفيذ الخطط االعتيادية السنوي
( بالمرتبػػة الخامسػػة وىػػي "تػػوفر المحاسػػبة اإلداريػػة 4( وكانػػت بمسػػتوى مرتفػػع. وجػػاءت الفقػػرة )78.6وبأىميػػة نسػػبية )

( ....( وانحػراؼ معيػاري )3.79إلدارة المصرؼ المعمومات المحاسبية إلنجاز أعماؿ التخطػيط" بمتوسػط حسػابي )
( ومسػتوى مرتفػع، وتػدؿ عمػى أف المحاسػبة اإلداريػة ليػا دور جيػد فػي تػوفير المعمومػات 75.9وبأىمية نسبية بمغػت )

( عمػػػى التػػػوالي وأيضػػػًا كانػػػت بمسػػػتوى 12(، )9(، )6(، )7(، )5لالزمػػػة إلنجػػػاز عمميػػػة التخطػػػيط. وتمييػػػا الفقػػػرات )
 مرتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع. وتمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات 

تي تدؿ عمى عدـ االىتماـ بالمتغيرات البيئية بالشكؿ المطموب إلنجػاز أعماليػا وفقػا ( بمستوى متوسط، وال8(، )14)
( بمسػػتوى مػػنخفض، .1(، )13لتمػػؾ المتغيػػرات لتحقيػػؽ التميػػز والبقػػاء فػػي دائػػرة المنافسػػة. وجػػاءت بعػػدىا الفقػػرات )

لموازنػات الرأسػمالية باسػتخداـ "تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصرؼ في إعػداد ا وىي (.1الفقرة ) والتي تضمنت 
وتػػػػدؿ  (.44.1بأىميػػػػة نسػػػػبية )( و 91..وانحػػػػراؼ معيػػػػاري )( 2.21بمتوسػػػػط حسػػػػابي ) "أسػػػػموب تحميػػػػؿ الحساسػػػػية.

الفقػػرتيف األخيػػرتيف عمػػى ضػػعؼ اسػػتخداـ األسػػاليب واألدوات الحديثػػة لممحاسػػبة اإلداريػػة مػػف قبػػؿ إدارات المصػػارؼ 
 ؿ رئيسي عمى الموازنات.التجارية العراقية، أي اعتمادىا بشك
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 باسػػتخداـ -معيػػار قبػػوؿ الفرضػػية -( 3المتوسػػط الحسػػابي لممحػػور مػػع العالمػػة المعياريػػة ) مقارنػػةتػػـ  كمػػا
 (.6مبيف في الجدوؿ رقـ ) ىو كما One sample t-test" تاختبار "

 (3) بالمعيارنة التخطيط مقار  لوظيفة" تواالنحرافات المعيارية واختبار " الحسابية المتوسطات. 4 جدول
 

المتوسط  الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
 ير المعيا

القيمة 
 المرجعية

t 
درجات 
 الحرية

Sig t 
نتيجة الفرضية 

 الصفرية

 رفض ..... 57 2...1 ..3 42.. 3.56 التخطيط
ة تبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي ( وىػػي قيمػػ2...1ف قيمػػة ت المحسػػوبة قػػد بمغػػت )( أ6)يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ 

( والتػي تمثػؿ متوسػط سػمـ ليكػرت 3ختمػؼ عػف القيمػة المرجعيػة )ي التخطيط طبقًا لتقديرات أفػراد عينػة البحػثلوظيفة 
قػؿ أ( كانت .....ف قيمة مستوى الداللة البالغة )ي داؿ مف الناحية إحصائية( وذلؾ ألأ) المستخدـ اختالفا جوىرياً 

العينػػػة( وتعكػػػس قيمػػػة  أفػػػرادز )مػػػف وجيػػػة نظػػػر دور ىػػػاـ وبػػػار  اليػػػ أف وظيفػػػة التخطػػػيطممػػػا يشػػػير إلػػػى  5...مػػػف 
( وىػي قيمػة تعكػس 3.56بمػغ المتوسػط الحسػابي ) إذبيػذا المسػتوى  بحػثعينة ال أفرادالمتوسط الحسابي مدى قناعة 

وبذرن  بدور المحاسبة اإلدارية بمساعدة اإلدارة بتنفيذ وظائفيا مف حيث )وظيفة التخطػيط(،  بحثعينة ال أفرادقناعة 

 سضيت انبحث انصفسيت وقبول انفسضيت انبديهت.يتى زفض ف

افتػرض البحػث دور المحاسبة االدارية في عممية الرقابة وتقييم االداء لممصارف التجارياة العراقياة : : 7-4-ثانيا
 فػػي عمميػػة الرقابػػة وتقيػػيـ األداء فػػي المصػػارؼ التجاريػػة العراقيػػة اإلدارةدور لممحاسػػبة اإلداريػػة بمسػػاعدة بعػػدـ وجػػود 

 عمميػػةب المتعمقػػةىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لمفقػػرات  صػػحةمػػف  متحقػػؽلو 
 أدناه يبيف ذلؾ. والجدوؿ في المصارؼ التجارية العراقية األداءالرقابة وتقييـ 

الرقابة وتقييم  عمميةمقة بلمفقرات المتع واألهمية النسبية  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات. 4جدول 
 ترتيبا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي مرتبة األداء في المصارف التجارية العراقية

 

المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 المستوى النسبية

8 1 
تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصرؼ مف خالؿ تقييـ 

 مرتفع 80.3 0.74 4.02 توجيو األنشطة بما يخدـ تحقيؽ األىداؼ.األداء إلى إعادة 

12 2 
تعمؿ المحاسبة اإلدارية عمى تحميؿ االنحرافات ومعرفة 

 مرتفع 77.9 0.87 3.90 أسبابيا ومعالجتيا. 

1 3 
تقـو المحاسبة اإلدارية مف خالؿ استخداـ الموازنات 

 .التقديرية عمى متابعة وتقييـ األداء أواًل بأوؿ
 مرتفع 76.9 0.87 3.84

7 4 
تساىـ المحاسبة اإلدارية واإلدارة في استخداـ تقارير األداء 

 مرتفع 76.6 0.80 3.83 لمساءلة ورقابة عممياتيا التشغيمية.

2 5 
يساعد المحاسبة اإلداري بأعداد التقارير الدورية التي تبيف 

 فعمرت 76.2 0.91 3.81 العممية الرقابية عند تنفيذ الخطط.
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المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 المستوى

3 6 
المحاسبة اإلدارية عمى توفير مقاييس مالية محددة  تساعد

 مرتفع 75.2 0.82 3.76 يتـ االعتماد عمييا لقياس األداء المالي.

5 7 
تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصرؼ عمى تركيز أعماليا 

 وخدماتيا عمى األنشطة التي تضيؼ قيمة لمبنؾ.
 متوسط 64.8 1.14 3.24

4 8 
المحاسبة اإلدارية عمى توفير مقاييس غير مالية  تساعد

 متوسط 63.4 1.13 3.17 نوعية يتـ االعتماد عمييا لقياس األداء غير المالي.

10 9 
تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصرؼ عمى تطوير معايير  

 متوسط 61.0 1.07 3.05 تقييـ األداء بشكؿ دوري ومستمر.

14 10 
رية بتقييـ الوضع التنافسي لممصرؼ تقـو المحاسبة اإلدا

والعمؿ مع باقي الفريؽ اإلداري لضماف استمرارية الميزة 
 التنافسية عمى المدى البعيد . 

 متوسط 60.3 1.10 3.02

6 11 
تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصرؼ عمى تقسيـ أعمالو 
حسب أسموب مراكز المسؤولية )مركز أرباح واستثمار 

يرادات(.  وا 
 منخفض 51.4 1.03 2.57

13 11 
تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصرؼ عمى استخداـ 

 ,EVA, ROE)نماذج تقييـ أداء البنوؾ ومنيا 

CAMELS). 
 منخفض 51.4 1.04 2.57

11 13 
تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصرؼ عمى استخداـ نظاـ 

 سيجما ستة لقياس جودة الخدمات المقدمة لمعمالء.
 منخفض 45.9 0.82 2.29

9 14 
يساعد تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في تعزيز 
 نظاـ الرقابة الداخمية وزيادة فاعميتيا ومنيا 

(BC , BSC  )ومحاسبة المسؤولية 
 منخفض 44.5 0.75 2.22

 متوسط 3.56 25.2 .650 وظيفة الرقابة وتقييم األداءالدرجة الكمية ل  

 

، إذ بمغ المتوسط الحسابي متوسطاً كاف  الرقابة وتقييـ األداءمستوى وظيفة ( أف 7دوؿ )يالحظ مف الج
، إذ بيف مرتفع إلى منخفضفقرات ال(، وجاء مستوى 64.8) بأىمية نسبية( و 47..وانحراؼ معياري ) (3.24)

تساعد المحاسبة " ( وىي8رتبة األولى الفقرة )م(، وجاءت في ال2.22–2..4تراوحت المتوسطات الحسابية بيف )
" بمتوسط حسابي اإلدارية إدارة البنؾ مف خالؿ تقييـ األداء إلى إعادة توجيو األنشطة بما يخدـ تحقيؽ األىداؼ

أي بمستوى مرتفع وتدؿ عمى أف المحاسبة اإلدارية تعمؿ ( 3..8وبأىمية نسبية )( 74..وانحراؼ معياري )( 2..4)
أي بالمرتبة  (12المصارؼ التجارية العراقية. وجاءت بعدىا الفقرة ) بشكؿ جيد عمى إعادة توجيو األنشطة في
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( .3.9الثانية وىي "تعمؿ المحاسبة اإلدارية عمى تحميؿ االنحرافات ومعرفة أسبابيا ومعالجتيا" بمتوسط حسابي )
وب تحميؿ وىي تدؿ عمى أنو استخداـ جيد ألسم ،( وبمستوى مرتفع77.9( وأىمية نسبية )87..وانحراؼ معياري )

( وبالمرتبة الثالثة وىي "تقـو المحاسبة اإلدارية مف 1االنحرافات في المصارؼ التجارية العراقية. ثـ تمتيا الفقرة )
( 87..( وانحراؼ معياري )3.84خالؿ استخداـ الموازنات التقديرية عمى متابعة األداء أواًل بأوؿ" وبمتوسط حسابي )

(  بالمرتبة الرابعة وىي "تساىـ المحاسبة اإلدارية 7تفع . وجاءت بعدىا الفقرة )( وبمستوى مر 76.9وبأىمية نسبية )
( وانحراؼ معياري 3.83واإلدارة في استخداـ تقارير األداء لمساءلة ورقابة عممياتيا التشغيمية" بمتوسط حسابي )

( وأيضًا كانت بمستوى مرتفع 3(، )2( وكذلؾ كانت بمستوى مرتفع . وتمتيا الفقرات )76.6( وبأىمية نسبية ).8..)
( فقد كانت بمستوى متوسط وعمى 14(، ).1(، 4(، )5عمى التوالي بالمرتبة الخامسة والسادسة. أما الفقرات )

التوالي احتمت المرتبة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، والتي تدؿ أف إدارة المصارؼ التجارية ال تركز كثيرًا عمى 
كانت و قيمة وأيضًا مقاييس األداء غير المالية وكذلؾ الفقرة المتعمقة بتقييـ الوضع التنافسي. األنشطة التي تضيؼ 

وعمى التوالي احتمت المرتبات الحادية عشر والثانية عشر  ( بمستوى منخفض 9(، )11(، )13(، )6الفقرات )
تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية  يساعد" وىي (9)والثالثة عشر والرابعة عشر، وتضمنت المرتبة األخيرة الفقرة 
بمتوسط حسابي  "ومحاسبة المسؤولية( ABC, BSCالحديثة في تعزيز نظاـ الرقابة الداخمية وزيادة فاعميتيا ومنيا )

، والتي تعبر عف ضعؼ استخداـ األساليب الحديثة (44.5بأىمية نسبية )( و 75..وانحراؼ معياري ) (2.22)
 ,EVA, ROIالرقابة وتقييـ األداء والمتمثمة في نماذج تقييـ أداء البنوؾ  لممحاسبة اإلدارية في عممية

CAMELS) باإلضافة عمى نظاـ سيجما لقياس جودة الخدمات المقدمة لمعمالء، وكذلؾ أساليب المحاسبة )
 (.ABC, BSCاإلدارية الحديثة )محاسبة المسؤولية، 

 باسػػػتخداـ -معيػػػار قبػػػوؿ الفرضػػػية -( 3لمعياريػػػة )المتوسػػػط الحسػػػابي لمبعػػػد مػػػع العالمػػػة ا مقارنػػػةتػػػـ  كمػػػا
 (.8مبيف في الجدوؿ رقـ ) ىو كما One sample t-test" تاختبار "

مقارنة  وتقييم األداء الرقابة لعممية" تواالنحرافات المعيارية واختبار " الحسابية المتوسطات.8 جدول
 (3رقم)بالمعيار 

 الوظيفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ير المعيا

القيمة 
 المرجعية

T 
درجات 
 الحرية

Sig t 
نتيجة الفرضية 

 الصفرية

الرقابة وتقييـ 
 رفض 0.000 57 3.79 3.0 0.47 3.24 األداء

 

ة تبػيف أف المتوسػط الحسػابي ( وىػي قيمػ3.79قيمة ت المحسػوبة قػد بمغػت ) ( أف8رقـ ) يتبيف مف الجدوؿ
( والتػي تمثػػؿ متوسػػط 3ختمػػؼ عػػف القيمػة المرجعيػػة )ي د عينػػة البحػثلوظيفػة الرقابػػة وتقيػيـ األداء طبقػػًا لتقػػديرات أفػرا

ف قيمػػػػة مسػػػػتوى الداللػػػػة البالغػػػػة ي داؿ مػػػػف الناحيػػػػة إحصػػػػائية( وذلػػػػؾ ألأ) جوىريػػػػاً  سػػػػمـ ليكػػػػرت المسػػػػتخدـ اختالفػػػػاً 
ظػر دور ىػاـ وبػارز )مػف وجيػة ن اليػ أف وظيفػة الرقابػة وتقيػيـ األداءممػا يشػير إلػى  5...( كانت اقػؿ مػف .....)

 بمػغ المتوسػط الحسػابي  إذبيػذا المسػتوى  بحػثأفراد العينة( وتعكس قيمة المتوسط الحسابي مػدى قناعػة أفػراد عينػة ال
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بدور المحاسبة اإلدارية بمساعدة اإلدارة بتنفيذ وظائفيػا مػف حيػث  بحث( وىي قيمة تعكس قناعة أفراد عينة ال3.24)
 ة البحث الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة.)الرقابة وتقييـ األداء(، وبذلؾ يتـ رفض فرضي

المحاسبة اإلدارية  دور في(   =...5) الداللةفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد ال: "4-4-ثانيا
ممصارف التجارية العراقية تعزى إلى العمر ل عممية التخطيط والرقابة وتقييم االداءفي تنفيذ 

 "؟خبرة والمركز الوظيفيوالتخصص والتحصيل العممي وسنوات ال

( وتحميؿ التبايف الثنائي لألداة ككؿ جدوؿ .1التبايف ) تحميؿمف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ  لمتحقؽ 
حسب  العراقيةالتجارية  المصارؼ عممية التخطيط والرقابة وتقييـ االداء فيالمحاسبة اإلدارية في تنفيذ  لدور (9)

 .الوظيفيوالمركز  ،وسنوات الخبرة ،ؿ العمميوالتحصي ،والتخصص ،متغيرات العمر

 دور عمى والمركز الوظيفي الخبرةوالتخصص والتحصيل العممي وسنوات  العمر ألثر التباين تحميل. 4 جدول
 اإلدارية في تنفيذ وظائف اإلدارة في المصارف التجارية العراقية  المحاسبة

 المجاالت التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 ةالحري

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 الداللة
 اإلحصائية

 العمر

 212. 1.548 6.2. 3 1.8.5 التخطيط وظيفة

 .23. 1.479 492. 3 1.477 وتقييـ األداء الرقابة وظيفة

 التخصص

 784. 357. 139. 3 416. التخطيط وظيفة

 .66. 536. 178. 3 535. وتقييـ األداء الرقابة وظيفة

 العممي التحصيؿ

 5.5. 841. 327. 4 1.3.8 التخطيط وظيفة

 8.7. 4.2. 134. 4 535. وتقييـ األداء الرقابة وظيفة

 الخبرة سنوات

 335. 1.154 449. 3 1.346 التخطيط وظيفة

 445. 9.3. 3.1. 3 9.2. وتقييـ األداء الرقابة وظيفة

 الوظيفي المركز

 666. 4.9. 159. 2 318. التخطيط وظيفة

 757. 279. 93.. 2 186. وتقييـ األداء الرقابة ةوظيف

 الخطأ

     389. 59 22.945 التخطيط وظيفة

     333. 59 19.641 وتقييـ األداء الرقابة وظيفة

 الكمي

       74 28.391 التخطيط وظيفة

 74 23.115 وتقييـ األداء الرقابة وظيفة
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 :اآلتي( 9)الجدوؿ  مف يتبيف

 .المحاورجميع  في العمر( تعزى ألثر   =...5فروؽ ذات داللة إحصائية ) دوجو  عدـ -

 .المحاورجميع  في التخصص( تعزى ألثر   =...5فروؽ ذات داللة إحصائية ) وجود عدـ -

 .المحاورجميع  في العممي التحصيؿ( تعزى ألثر   =...5فروؽ ذات داللة إحصائية ) وجود عدـ -

 .المحاورجميع  في الخبرة سنوات( تعزى ألثر   =...5اللة إحصائية )فروؽ ذات د وجود عدـ -

 .المحاورجميع  في الوظيفي المركز( تعزى ألثر   =...5فروؽ ذات داللة إحصائية ) وجود عدـ -

 
 النتائج والتوصيات: المحور الثالث 

التحميؿ اإلحصائي  يختص ىذا الفصؿ مف البحث بمناقشة أىـ ما توصؿ إليو البحث مف نتائج في ضوء
بناء عمى استجابة أفراد عينة البحث لفرضياتو ، ومدى مالءمتيا لمجوانب النظرية التي تضمنيا البحث.والعمؿ عمى 
وضع التوصيات والمقترحات بناًء عمى تمؾ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، باإلضافة إلى اقتراح بعض الدراسات 

 ختمفة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية. المستقبمية التي تخدـ المؤسسات الم

  النتائج  أوال:  
، فػػاف الباحػػث توصػػؿ إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج بحػػثالتحميػػؿ اإلحصػػائي لبيانػػات ال أظيػػرهإلػػى مػػا  اسػػتناداً 

 حوؿ دور المحاسبة اإلدارية في تنفيذ وظائؼ اإلدارة، والتي يمكف تحديدىا بالنقاط التالية:

فيما يتعمق بالفرضية االولى والتي نصها "ال يوجد دور لممحاسبة اإلدارية  بينت نتائج البحث -1
 بعممية التخطيط في المصارف التجارية العراقية" , ما يمي :

تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصارؼ التجارية العراقية مف خالؿ توفيرىا أدوات تخطيطية لمربط بيف  -
التحديد عف كاف ىنالؾ دور لألساليب التقميدية والمتمثمة بالموازنات أىداؼ المصرؼ وموارده المتاحة، وب

التخطيطية، والتي تحقؽ ليا االستخداـ األمثؿ لموقت والحصوؿ عمى البيانات والمعمومات في الوقت 
واالنسجاـ بيف أقساـ المصرؼ المختمفة، وتساعد أيضًا عمى رسـو صورة  المناسب، وتحقيؽ التناسؽ

  اليا مف خالؿ عممية التنبؤ.مستقبمية ألعم

تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصارؼ التجارية العراقية مف خالؿ توفيرىا البيانات والمعمومات لوضع  -
خطط تفصيمية لتنفيذ الخطط االعتيادية والسنوية واالستراتيجية، وتكوف ىذه الخطط موضوعية وواقعية 

 تقـو بإعدادىا. وقابمة لمتنفيذ مف خالؿ الموازنات التي

 تساعد المحاسبة االدارية إدارة المصارؼ التجارية العراقية عمى إعداد الموازنات االستثمارية طويمة األجؿ. -
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أف ىنالؾ إىمااًل كبيرًا ألدوات وأساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة واالستراتيجية في أداء أعماليا، أي ال  -
قيمة لممنشأة، وكذلؾ ىنالؾ إىمااًل بصورة أقؿ لدراسة متغيرات بيئة يوجد تركيز عمى األنشطة التي تضيؼ 
 األعماؿ سواء كانت داخمية أو خارجية . 

بينت نتائج البحث فيما يتعمق بالفرضية الثانية والتي نصها "ال يوجد دور لممحاسبة اإلدارية بعممية الرقابة  –4
 يمي :وتقييم االداء في المصارف التجارية العراقية" , ما 

تساعد المحاسبة اإلدارية إدارة المصارؼ التجارية العراقية مف خالؿ استخداـ الموازنات التخطيطية لمتابعة  -
األداء أواًل بأوؿ، وىي بذلؾ توفر أداة رقابية ليا ومتابعة تنفيذ األداء وتقييمو، كذلؾ توفر ليا مقاييس مالية 

عادة توجيو يمكف االعتماد عمييا كمؤشرات لألداء، أي أني ا تنفذ رقابة جيدة عمى عممياتيا التشغيمية وا 
األنشطة بما يضمف تحقيؽ أىدافيا المرسومة، وبالتالي ىنالؾ تركز أيضًا عمى األساليب واألدوات التقميدية 

 لممحاسبة اإلدارية.

عداد وتساعد بشكؿ فعاؿ في تحميؿ االنحرافات لمعرفة أسبابيا ومعالجتيا، والرقابة عمى العممي - ات التشغيمية وا 
 التقارير الدورية.

 وتساعد بشكؿ فعاؿ عمى توفير مقاييس مالية لقياس األداء المتحقؽ.               -

أف ىنالؾ إىمااًل كبيرًا ألساليب وأدوات المحاسبة اإلدارية الحديثة واالستراتيجية في عممية الرقابة  -
 .EVA, ROI, CAMELSوتقييـ األداء، والمتمثمة بضعؼ استخداـ 

 إىماؿ استخداـ نظاـ إدارة الجودة كنظاـ سيجما ستة لقياس جودة الخدمات المقدمة لمعمالء. -

إىماؿ وضعؼ استخداـ األساليب الحديثة لتعزيز نظاـ الرقابة الداخمية وزيادة فاعميتيا، والمتمثمة  -
 أساس األنشطة.بمحاسبة المسؤولية، وبطاقة األداء المتوازف، ونظاـ تخصيص التكاليؼ عمى 

ىنالؾ إىماؿ بصورة أقؿ وبدرجة متوسطة في توفير مقاييس غير مالية ، وتطوير معايير تقييـ  -
 األداء بشكؿ دور ومستمر، وتقييـ الوضع التنافسي والعمؿ بروح الفريؽ الواحد.

 

حصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إبينت نتائج البحث فيما يتعمق بالفرضية الثالثة والتي نصها " -3
المصارف ب في عممية التخطيط والرقابة وتقييم االداء ( في دور المحاسبة اإلدارية =  4044الدالة )

 " , ما يمي :التجارية العراقية تعزى إلى العوامل الديمغرافية

رة عمى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ألثر كؿ مف العمر، والتخصص، والتحصيؿ العممي، وسنوات الخب 
 جميع محاور البحث.
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  ثانيا: التوصيات

ضرورة تعزيز وتوعية اإلدارات في المصارؼ التجارية العراقية بأىمية تطبيؽ اساليب المحاسبة االدارية  .1
 الحديثة و والتي ىدفيا التركيز عمى االنشطة التي تضيؼ قيمة اقتصادية لممنشاة.

 اإلدارية باألساليب الرياضية والكمية واإلحصائية.ضرورة إلماـ مسؤولي إعداد معمومات المحاسبة  .2

زيادة االىتماـ بمتغيرات بيئة األعماؿ الداخمية والخارجية، ليكوف ليا القدرة عمى إجراء التعديالت  .3
 المناسبة والبقاء في دائرة المنافسة.

قدرة عمى تطبيؽ اساليب العمؿ عمى استقداـ الكفاءات البشرية العراقية او العربية او االجنبية التي ليا ال .4
 المحاسبة االدارية الحديثة لرفع مستوى كفاءة وفاعمية المصارؼ التجارية العراقية.

تنظيـ دورات سواء داخمية او خارجية لرفع كفاءة وقدرة المدراء ومسؤولي االقساـ حوؿ اساليب المحاسبة  .5
 بيؽ.االدارية الحديثة وكيفية تطبيقيا والفوائد المتحققة مف ذلؾ التط

العمؿ عمى توفير نظاـ اداري ومحاسبي متكامؿ  لتعزيز مقومات تطبيؽ اساليب المحاسبة االدارية  .6
 الحديثة.

االستفادة مف خبرات تطبيؽ اساليب المحاسبة االدارية الحديثة في البنوؾ التجارية وخاصة خبرات تطبيقيا  .7
 في البنوؾ التجارية االردنية.

 ةدراسات مستقبمية مقترحثالثا: 

تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة واالستراتيجية في المصارؼ التجارية  توفر مقوماتمدى  .1
 العراقية. 

 .(ABC, BSC)نموذج مقترح لتطبيؽ أحد أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة واالستراتيجية  .2

سبة االدارية الحديثة  واحد اجراء دراسة مقارنة بيف احد المصارؼ العراقية والتي ال تستخدـ اساليب المحا .3
 التي تطبؽ ىذه االساليب.  لعربيةالمصارؼ ا

عمى بقية القطاعات األخرى، الصناعية أو التجارية أو  أعالهإجراء الدراسات المستقبمية المقترحة  .4
 الخدمية.
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 قائمة المراجع
 العربية المراجع -أوالً 

(، عمػػاف: دار وائػػؿ 1)ط ,لقاارارات التخطيطيااةالمحاساابة اإلداريااة لترشاايد ا (،5..2أبػػو حشػػيش، خميػػؿ ) -
  لمنشر والتوزيع.

 لمنشر والتوزيع. (، عماف: دار وائؿ3)ط ،المحاسبة اإلدارية (،2.12أبو نصار، محمد ) -

دور أسااااليب المحاسااابة اإلدارياااة فاااي تفعيااال حوكماااة الشاااركات/ دراساااة (، 2.12بركػػػة، كامػػػؿ يوسػػػؼ ) -
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة، الجامعػػػة  .فاااي قطااااع غااازةالصاااناعية العامماااة  تطبيقياااة عماااى الشاااركات

  غزة فمسطيف. ،اإلسالمية

،ترجمػػػة زايػػػد، محمػػػد عصػػػاـ، ومراجعػػػة أريػػػؾ وزايػػػد، محمػػػد وحجػػػاج، أحمػػػد  ،جاريسػػػوف، ري أتػػػش ونػػػوريف -
 دار المريخ لمنشر. :الرياض ،المحاسبة اإلدارية (،6..2)حجاج، أحمد حامد

ماادى مساااهمة المحاساابة اإلداريااة فااي اناادماج البنااوك  (،2.13ر )القػػاد جػػرادات، زيػػد عبػػد الكػػريـ عبػػد -
 البيت، المفرؽ، األردف. آؿماجستير غير منشورة، جامعة  . رسالةالتجارية

، زينات إسماعيؿجمعة،  - المحاسبة اإلدارية ونماذج بحوث العممياات  (،1..2والخطيب، صبحي ) ومحـر
 ة.: الدار الجامعياإلسكندرية ،في اتخاذ القرارات

 الموصؿ: الدار الجامعية لمطباعة والنشر والترجمة. ،المحاسبة اإلدارية (،2..2الحبيطي، قاسـ ) -

تطبيقاات حوكماة  –التجاارب  –المبااد   –حوكمة الشاركات المفااهيم (، 5..2حماد، طارؽ عبد العاؿ ) -
 : الدار الجامعية لمنشر.اإلسكندرية ،في المصارف

. سبة في اتخاذ القرارات اإلدارية في قطػاع المقػاوالت/ دراسػة ميدانيػةدور المحا (،3..2خشارمة، حسيف ) -
  (.2)23 ,المجمة العربية لإلدارة

الحكوميػة  األجيػزة(، قياس إمكانية تطبيػؽ محاسػبة المسػؤولية فػي 4..2أحمد ) خشارمة، حسيف والعمري، -
 .632، (1).2 ,بحاث اليرموكأ .دراسة ميدانية :األردنية

فػػي  BSC (، أثػػر تطبيػػؽ نمػػوذج األداء المتػػوازف9..2مػػرواف محمػػد ) ،بػػو فضػػةأو  درغػػاـ، مػػاىر موسػػى -
لممصػػارؼ الوطنيػػة الفمسػػطينية العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة / دراسػػة ميدانيػػة.  تقريػػر األداء المػػالي واالسػػتراتيجي
  17 ,اإلساااااااااااااااااااااااالمية, سمسااااااااااااااااااااااامة العماااااااااااااااااااااااوم اإلنسااااااااااااااااااااااااانية مجماااااااااااااااااااااااة الجامعاااااااااااااااااااااااة

(2) ،741-788. 

 (، عماف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع.4، )طحاسبة اإلداريةالم (،7..2الرجبي، محمد ) -

(،واقػػع اسػػتخداـ اسػػػاليب المحاسػػبة االداريػػة فػػػي الشػػركات الصػػناعية فػػػي 8..2صػػباح، ناريمػػاف ابػػػراىيـ ) -
 قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة غزة، غزة ، فمسطيف.
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 ار وائؿ لمنشر والتوزيع.(، عماف: د2)ط ،اإلدارية المحاسبة (،8..2ظاىر، أحمد ) -

: الػػػػدار اإلسػػػػكندرية ,ماااادخل معاصاااار المحاساااابة اإلداريااااة المتقدمااااة(، 1..2عبػػػػدالعاؿ، محمػػػػد رجػػػػب ) -
 .الجامعية

 (، بغداد: دار الدكتور لمعمـو اإلدارية.1)ط ،حديثة في المحاسبة اإلدارية تطبيقات (،9..2عبود، سالـ ) -

 عماف: جيينة لمنشر والتوزيع. ،كاليف: مدخل حديثمحاسبة الت(، 7..2) عدس، نايؿ والخمؼ، نضاؿ -

المحاساابة اإلداريااة ماادخل محاساابة المساا ولية  (،9..2رضػػواف حمػػوة ) ،جبرائيػػؿ جوزيػػؼ وحنػػاف كحالػػة، -
 (، عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.1)ط ،وتقييم األداء

  دار الفكر العربي. القاىرة: ،المعاصرة في المحاسبة اإلدارية االتجاهات (،5..2ليثي، فؤاد ) -

 : الدار الجامعية.اإلسكندرية ,مدخل معاصر في مباد  المحاسبة اإلدارية (،3..2نور، أحمد محمد ) -

 المراجع األجنبية: –ثانيًا 

- Atkinson, Anthony A., Banker, Rajiv D., Kaplan, Robert S. and Young, S. Mark 

(1995), Management Accounting, U.S.A: Prentice Hall, Inc.  

- Dan, Guy M. (2003), Auditing Harcourt Brace and company, New York.  

- Druker, Peter F. (1995), Management: Tasks Responsibilities practice, New 

York: Harper Colophon Books.  

- Ellaram, L. (2000), Purchasing and supply Management Participation in the 

target costing process. Journal of supply chain management, by the National 

Association of purchasing management Inc.  

- Fellman, M. (1999), Selling IT goods to disable end – user, Mark News, 

Chicago, 33(6),  

- Horngren, Charles (2009), Costing Accounting: A managerial Emphasis, (13
th

 

ed.). Pearson Prentice Hall. 

- Horngren, Charles T., Foster, George and Datar, Srikant M. (2000), Cost 

Accounting: Managerial Emphasis, (10
th

 ed.). U.S.A.: Prentice – Hall, Inc.  

- Horngren, Charles T., Sundem, Gary I. and Strztion, William O. (2002), 

Introduction to Management Accounting, (12
th

 ed.). New Jersey: Prentice – 

Hall, Inc. 

- Kaplan, Robert, S. and Atkinson, Anthony A. (1998), Advanced Management 

Accounting, (3
rd

 ed.). New Jersey: Prentice – Hall, Inc. 

- Kieso, Douglas, W., Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E. and Kimmel, Paul D. 

(2005), Managerial Accounting tools for Business Decision Making, (3
rd

 ed). 

USA: Johnwily and Sons, Inc.  
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- Ndwiga, Nicholas (2011), The Role of Management Accounting in creating 

and sustaining competitive advantage: A case study of Equity Bank, Kenya 

University of South Africa, http://uir.unisa.ac.za.  

- Nevrise, Pascal and Sill, Kim (2010), The contribution of management Accounting 
departments to firm performance, Macquarie University, Sydney, Australia, 

- Simmons, A. (2002), Auditing, New York: Prentice Hall. 

- Topor, Dan Loan, Putan, Alina and Capusneanu, Sorinel (2011), The Role of 

Management Accounting in providing information for making decision within 

an entity. International Journal of Academic Research in Accounting, 

Finance and Management sciences, 2, 56-66. 
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 (1ملحق رقم )

 أسماء المصارف التجارية العراقية
 

 سم المصرفا ت

 مصرؼ بغداد 1

 المصرؼ التجاري العراقي 2

 العراقي لالستثمار األوسطمصرؼ الشرؽ  3

 مصرؼ االستثمار العراقي 4

 الئتماف العراقيمصرؼ ا 5

 مصرؼ دار السالـ 6

 مصرؼ المنصور لالستثمار 7

 العراقي اإلسالميالمصرؼ  8

 مصرؼ سومر التجاري 9

 مصرؼ بابؿ التجاري 10

 مصرؼ الخميج العربي 11

 مصرؼ االقتصاد لالستثمار 12

 العراقي األىميالمصرؼ  13

 مصرؼ الشماؿ 14

 مصرؼ االتحاد العراقي 15
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 ( 4ملحق رقم )

 الدراسة استبانة

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 حضرة المستجيبة / المستجيب:  

  وبركاتو اهلل ورحمة عميكـ السالـ
اإلدارية في عممية التخطيط والرقابة وتقييم االداء  المحاسبة دور)) بعنواف دراسة بإجراء الباحث يقـو  

حيث تطبيقيا ومدى استخداـ اساليب وادوات المحاسبة االدارية التقميدية مف  ((.العراقية التجارية لممصارف
 .والحديثة

، المجتمع تخدـ التي العممية األبحاث لمؤازرة الدائـ واالستعداد الكبير االىتماـ دائما بكـ العيد ىو وكما
 تحقيؽ في أىمية مف لذلؾ لما وموضوعية بعناية المرفقة األسئمة عمى اإلجابة خالؿ مف تعاونكـ في نأمؿ فإننا

 .العممي البحث إطار ضمف تامة بسرية ستعامؿ إجاباتكـ كافة أف عمى لكـ التأكيد مع البحث أىداؼ

 .بذلؾ رغبتـ إذا البحث بنتائج تزويدكـ سيتـ انو كما

  تعاونكـ حسف لكـ شاكراً 

 فائق االحترام والتقدير... بقبول وتفضموا

 

 

 

 

 

 الباحث

 جاسم رحيم سنان
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 البحث تبانةاس

في عممية التخطيط والرقابة وتقييـ  اإلدارية المحاسبة دور بيافإلى  البحث ىذا ييدؼ
 محاور مف ثالثة االستبانة وتتكوف تطبيقيا حاؿ واقع حيث مف العراقية التجارية االداء لممصارؼ

 :وىي
 .االستبانة عمى يبالمج الشخص عن الديمغرافية بالبيانات تتعمق فقرات( 4) يتضمن: األول المحور

 المصارف في التخطيط وظيفة تنفيذ في اإلدارية المحاسبة بدور تتعمق فقرة( 17) يتضمن: الثاني المحور
 .العراقية التجارية

 في األداء وتقييم الرقابة وظيفة تنفيذ في اإلدارية المحاسبة بدور تتعمق فقرة( 17) يتضمن: الثالث المحور
  .العراقية التجارية المصارف

 (.المناسب اإلجابة بمربع x إشارة بوضع التكرم يرجى) الديمغرافية البيانات: األول الجزء

 البيانات ت

1 
  لعمرا

 

2 
 التخصص

 

3 
  العممي التحصيل

  

4 
  الخبرة سنوات

  

5 
  الوظيفي المركز

  

 

 

 

   سنو فأكثس .5      سنت  .3ين  اقم   سنت  .4اني اقم ين.3ين سنت .5اقم يناني .4ين

         بكانوزيوس يسجي ذكسىا أخسى دبهوو   ودكتوزاه ياجستيس

     يسجي ذكسىا أخسى
يانيت  عهوو

 ويصسفيت 
 إدازة اقتصاد يحاسبو      

 15إني اقم ين .1 ين سنو فاكثس 15  

 سنو
     سنواث  5ين  اقم   سنو .1إني اقم ين 5ين

       . يديس يصسفو يصسف يديس ذكسىا أخسى
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 في عممية التخطيط . اإلدارة بمساعدة داريةاإل المحاسبة دور: الثاني الجزء

 
  

  
  

 بيف لمربط تخطيطية أدوات بتوفير اإلدارية المحاسبة تقـو 1
 .المتاحة وموارده المصرؼ أىداؼ

          

 كأداة استخداميا خالؿ مف اإلدارية المحاسبة تساعد 2
 أقساـ بيف واالنسجاـ التناسؽ تحقيؽ عمى تخطيطية
 .المختمفة المصرؼ

          

 التخطيط عمى المصرؼ إدارة اإلدارية المحاسبة تساعد 3
 .لموقت األمثؿ

          

 المعمومات المصرؼ إلدارة اإلدارية المحاسبة توفر 4
 .البنؾ في التخطيط أعماؿ إلنجاز المحاسبية

          

 البيانات المصرؼ إلدارة اإلدارية بةالمحاس توفر 5
 .التخطيط عممية إلنجاز المناسب الوقت في والمعمومات

          

 لتخطيط الرأسمالية الموازنات المصرؼ إدارة تستخدـ 6
 .األجؿ طويمة االستثمارية سياساتيا

          

 الموازنات استخداـ خالؿ مف اإلدارية المحاسبة تساعد 7
 .بو والتنبؤ القادمة لمفترات المستقبؿ صورة رسـ في التخطيطية

          

 الداخمية البيئية المتغيرات بدراسة اإلدارية المحاسبة تقـو 8
جراء الخطط إعداد عند والخارجية  لتمؾ وفقا التعديالت وا 
 .المتغيرات

          

جراءات سياسات وضع عمى اإلدارية المحاسبة تساعد 9  وا 
 .البنؾ في التخطيط ماؿأع إلنجاز واضحة

          

 إعداد في المصرؼ إدارة اإلدارية المحاسبة تساعد .1
 .الحساسية تحميؿ أسموب باستخداـ الرأسمالية الموازنات

          

 لتنفيذ تفصيمية خطط وضع عمى اإلدارية المحاسبة تعمؿ 11
 .واالستراتيجية السنوية االعتيادية الخطط

          

 خطط وضع في المصرؼ إدارة اإلدارية المحاسبة دتساع 12
 .لمتنفيذ قابمة وواقعية موضوعية

          

 استخداـ عمى المصرؼ إدارة اإلدارية المحاسبة تساعد 13
 المتوازف األداء بطاقة) مثؿ التخطيط في الحديثة األساليب

BSC األنشطة  أساس عمى التكاليؼ وتخصيصABC.) 

          

 استخداـ عمى المصرؼ إدارة اإلدارية المحاسبة تساعد 14
الموازنات المرنة ) ومنيا التقميدية اإلدارية المحاسبة أساليب
 .والثابتة(
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 0في عمليت الرقابت وتقييم االداء : دور المحاسبت اإلداريت بمساعدة اإلدارة الثالث الجزء

   
  

 
 

 الموازنات استخداـ خالؿ مف اإلدارية المحاسبة تقـو 1
 .بأوؿ أوؿ األداء وتقييـ متابعة عمى التقديرية

          

 تبيف التي الدورية التقارير بأعداد اإلداري المحاسبة يساعد 2
 .الخطط تنفيذ عند الرقابية العممية

          

 محددة مالية مقاييس توفير عمى اإلدارية المحاسبة تساعد 3
 .المالي األداء لقياس عمييا االعتماد يتـ

          

 مالية غير مقاييس توفير عمى اإلدارية المحاسبة تساعد 4
 .المالي غير األداء لقياس عمييا االعتماد يتـ نوعية

          

 أعماليا تركيز عمى المصرؼ إدارة اإلدارية المحاسبة تساعد 5
 .لمبنؾ قيمة تضيؼ التي األنشطة عمى وخدماتيا

          

 أعمالو تقسيـ عمى المصرؼ إدارة اإلدارية المحاسبة تساعد 6
 واستثمار أرباح مركز) مثؿ المسؤولية مراكز أسموب حسب

يرادات  (.وا 

          

 األداء تقارير استخداـ في واإلدارة اإلدارية المحاسبة تساىـ 7
 .التشغيمية اعممياتي ورقابة لمساءلة

          

 تقييـ خالؿ مف المصرؼ إدارة اإلدارية المحاسبة تساعد 8
 .األىداؼ تحقيؽ يخدـ بما األنشطة توجيو إعادةإلى  األداء

          

 تعزيز في الحديثة اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيؽ يساعد 9
 , ABC) ومنيا فاعميتيا وزيادة الداخمية الرقابة نظاـ

BSC المسؤولية حاسبةوم) 

          

 معايير تطوير عمى المصرؼ إدارة اإلدارية المحاسبة تساعد .1
 .ومستمر دوري بشكؿ األداء تقييـ

          

 نظاـ استخداـ عمى المصرؼ إدارة اإلدارية المحاسبة تساعد 11
 .لمعمالء المقدمة الخدمات جودة لقياس ستة سيجما

          

 ومعرفة االنحرافات تحميؿ عمى اإلدارية ةالمحاسب تعمؿ 12
 .ومعالجتيا أسبابيا

          

 استخداـ عمى المصرؼ إدارة اإلدارية المحاسبة تساعد 13
 , EVA , ROE) ومنيا البنوؾ أداء تقييـ نماذج

CAMELS). 

          

 لممصرؼ التنافسي الوضع بتقييـ اإلدارية المحاسبة تقـو 14
 الميزة استمرارية لضماف اإلداري فريؽال باقي مع والعمؿ

 .البعيد المدى عمى التنافسية
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 (3ملحق رقم )

 المحكمين أسماء قائمة

 الجامعة المقب العممي االسم
 جامعة اليرموؾ –المحاسبة  قسـ أستاذ الدكتور أحمد العمري األستاذ
جامعة  –قسـ المحاسبة  رئيس أستاذ الدكتور ميشيؿ سويداف األستاذ

 اليرموؾ

 الجامعة الياشمية –المحاسبة  قسـ  أستاذ الدكتور وليد زكريا صياـ األستاذ

 جامعة الزرقاء –قسـ المحاسبة  مشارؾ أستاذ عبد الوىاب حبش الدكتور

 جامعة آؿ البيت –المحاسبة  قسـ مساعد أستاذ غساف فالح المطارنة الدكتور

 الجامعة الياشمية –المحاسبة  قسـ مساعد أستاذ منصور إبراىيـ الدكتور

 جامعة آؿ البيت –المحاسبة  قسـ أستاذ مساعد الدكتور عبد الرحمف الدالبي 
 الجامعة الياشمية –المحاسبة  قسـ مساعد أستاذ عبداهلل الخوالدة الدكتور

جامعة  –قسـ المحاسبة  رئيس مساعد أستاذ منير نوفؿ الدكتور
 الزرقاء

 جامعة آؿ البيت –المحاسبة  قسـ مساعد أستاذ ؿالدكتور سيؼ الشبي
 جامعة آؿ البيت–قسـ المحاسبة  أستاذ مساعد الدكتور نوفاف العميمات

  

 

 
 


