الدور المعاصر لممحاسبة االدارية ـ تجديد ام تيديد
اعداد ـ الدكتورة بشرى عبد الوىاب محمد حسن
بغداد

المقدمة ومنيجية البحث
يعد المدراء الزبائن األساسيين لممحاسبة اإلدارية أنةم بحاجة إلى معمومات مفيدة لممارسةة الناةاط وااذةا
الق ة اررات ه وبةةم بالاةةال يعامةةدون عمةةى اإلسةةناد المسةةامر ال ة ا يقدمةةا المحاسةةبون اإلداريةةون لاعةةديل ذططةةةم
وموازنااةم هل ا فان المحاسبون اإلداريون يواجةون أالن احوال أساسيا ف األسواق الا يقومون بذدماةا والاة

ااطم ةةب م ةةنةم س ةةرعة االس ةةاجابة الحاياج ةةات وطمب ةةات الم ةةدراء فة ة الحم ةةول عم ةةى معموم ةةات ااس ةةم بالمو و ي ةةة

والمالئمةةة وبذالفةةا فةةانةم لةةن يامكن ةوا مةةن االحافةةاظ بوظةةائفةم ف ة ب ة ا المجةةال ولةةن يكون ةوا ةةادرين عمةةى إعةةادة
زبةةائنةم إ ا لةةم يسةةامروا بترقةةائةم واحقيةةق الافةةوق بةةندائةم ذمومةةا وانةةا يمكةةن أن يكةةون بنالةةك الك يةةر مةةن

المحاسبين يانافسون لمسع وراء وظائف عمى مدار العقد القادم.
أن الاغيةر لةةيس بالجديةةد عمةى المحاسةةبين اإلداريةةين الة ين ياو ةن مةةنةم أن ياقنةوا أعمةالةم المذامفةةة ر ةةم كةةل

ا ة ء واالناقةةال مةةن أولويةةة ألذةةراه فمةةن الواقةةي أن الةةدور ال ة ا سةةيؤديا المحاسةةبون اإلداريةةون ف ة السةةنوات

القادمة سيكون مذامفا باكل كبير عما كان عميا بةل اننهأال أن األمةر األ ةل وقةوحا بةو كةم مةن المحاسةبين
اليوم سيكونوا ار بين أو ادرين عمى الاكيف من العديد من ماطمبات المةنة ليكونوا عوامل اغيير ف المنظمات
وياماع ةوا بمةةةارات احميميةةة امكةةن مةةن احديةةد االاجابةةات الجديةةدة واقةةديم الاو عةةات والانبةةؤ بةةةا وان يقوم ةوا بةةدور

الاركاء ف المنظمة.
ل ا فان منةجية البحث سااناول االا :

مشكمة البحث
فقدان قة المدراء ف امكانية االعاماد عمى المحاسبة االدارية الاقميدية لمواجةة ماطمبةات البيئةة المعامةرة

بسبب عدم اماالك المحاسبين االداريةين لمةةارات احميميةة امكةنةم مةن اقةديم ذةدمات ات مسةاوا عةال وليكونةوا
عوامةةل اغييةةر ف ة المنظمةةة ممةةا يعن ة ان المحاسةةبين االداريةةين سةةيجدون انةةا مةةن المةةعوبة الانةةافس ف ة مةنةةة

مسامرة ف االاساع والاطور ما لم يساجيبوا لمنةوض بمسؤوليااةم باكل جوبرا وسرين.
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هدف البحث
يةدف البحث إلى بيان الدور المعامر لممحاسبين اإلداريين ف قوء الماغيرات الجديدة لبيئةة األعمةال ومةا

ب ماطمبات العمل والمةارات المطموب اطويربا من المحاسبين اإلداريين لينسجم من ب ا الاغير.

فرضية البحث
يقوم البحث عمى وقن فرقياين أساسياين اام الن بما ينا -:

.1فة قةةوء البيئةةة المعقةةدة والماغيةرة باسةةامرار ونايجةةة لماطةةورات الاكنولوجيةةة والمنافسةةة واعةةادة الانظةةيم لمقةوانين
ونقوج سوق مةنة المحاسبة ولغرض احقيق األبداف المطموبةهفان عمى المحاسبين اإلداريةين االسةاجابة لامةك

الاغيرات والاكيف معةا .

.2أن الدور الجديد لممحاسبين اإلداريين ياطمب منةم إحداث اغيير جة را لمنةةوض بمسةؤوليااةم كعوامةل اغييةر
ف المنظمات وبنفس الو ت كاركاء ف العمل بدال من مجرد اماالكةم لمةارات وذبةرات كافيةة الداء الواجبةات

المالية الاقميديةه النا بذالفا لن يامكنوا من االحافاظ بوظائفةم أو أيجاد فرص لمعمل ف المةنة.

مجتمع البحث وعينتو

اسانادا لةدف وفرقيات البحث الماار اليةا مسبقا هفقد ام ل مجامن الدراسة باالكاديميين ف عدد من

المؤسس ةةات الاعميمي ةةة الع ار ي ةةة وبم ةةا ينس ةةجم م ةةن ماطمب ةةات اس ةةامارة االس ةةابانة ر ةةم  )1هوالمحاس ةةبين واالداري ةةين
العاممين ف اركات القطاع المذامط وبما ينسجم من ماطمبات اسامارة االسابانة ر م  )2هواعكس الجداول ف

ادنةةال الاوزي ةةن الاكة ةرارا الفة ةراد عينا ة البح ةةث اس ةةانادا لماغية ةرات الاحمةةيل العممة ة هالمق ةةب العممة ة هالاذم ةةص

العمم وكما ينا :

جدول رقم () 1

التوزيع التكراري لمعينة من االكاديميين حسب متغير التحصيل العممي
التحصيل العممي

التكرار العددي و() %

ماجستيـر

دبموم عالي

دكتـوراه

المجمــــوع

التكـرار الــعـــــددي

3

9

11

23

التكـرار الــنسبــي ()%

13

39

48

100

2

جدول رقم () 2

التوزيع التكراري لمعينة من االكاديميين حسب متغير المقب العممي
مــدرس

استاذ مساعد استــاذ

المجمــــوع

المقــب العممي

التكـرار الــعـــــددي

12

10

1

23

التكـرار الــنسبــي ()%

52

43.5

4.5

100

التكرار العددي و ) %

جدول رقم () 3

التوزيع التكراري لمعينة من المحاسبين واالداريين حسب متغير التحصيل العممي
تعميم جامعي

دبموم عالي

التحصيل العممي اعدادية

التكـرار العــددي

5

23

10

التكرار النسبي ()%

12

55

24

التك اررات

ماجستيـر
3
7

المجمـوع

دكتـوراه
1

42

2

100

جدول رقم () 4

التوزيع التكراري لمعينة من المحاسبين واالداريين حسب متغير التخصص العممي
اخــرى

المجمــــوع

التخصص العممي محاسبــة

التكـرار الــعـــــددي

23

12

7

42

التكـرار الــنسبــي ()%

55

29

17

100

التكرار العددي و ) %

ادارة اعمال

ب ا وياناول البحث المحاور االربن اناية -:
 .1الدور المانام لممحاسبة اإلدارية وال ا من ذاللا سيام الاعةرف عمةى ناةوءبا واطوربةا أل ةراض اكيفةةا
ومالءماةا لماغيرات البيئية.
 . 2اال اماد العالم الجديد وما يفرقا من اغييرات مةنية واةديدات عمى المحاسبين االداريي ة ةن ه

حيث سياوقي من ذاللا بيكل المعرفةة والمةةارة المطمةوب مةن المحاسةبين اإلداريةين أن يمةقموبا وياماعةوا بةةا

ف ة ظةةل الماغي ةرات الجديةةدة لمبيئةةة المعام ةرة ومةةا بةةو االاجةةال المسةةاقبم ال ة ا ينبغ ة االسةةاعداد لةةا مةةن بةةل
المحاسةةبين اإلداريةةينه الةةى جانةةب اناولةةا الاةديةةدات الا ة امارسةةةا المنظمةةات إلعةةادة الةندسةةة واذفةةيض عةةدد

3

الموظفين واالساغناء الماوامل لممزيد منةم وبالذموص ممن ال يممكوا القدرة عمى الاكيف من ماطمبات العمل
والا سيكون نميب المحاسبين اإلداريين الاقميديين كبي ار منةا.

 .3احميل ناائج الدراسة الميدانية وافسيربا .
 . 4الناائج والمقارحات الا سيام الاومل إليةا من ذالل ما اساعرقاا ب ل الدراسة من محاور.

المحــــور األول
الدور المتنامي لممحاسبة اإلدارية
اةةةدت المحاسةةبة اإلداريةةة م ارحةةل اطةةور عديةةدة نايجةةة لمعديةةد مةةن العوامةةل اال امةةادية والسياسةةية والقانونيةةة
واالجاماعية والا يمكن امنيفةا الى مرحماين اساسياين بما :

المرحمة االولى  :القرن التاسع عشر لغاية السبعينات من القرن الماضي

اماةةد جة ور المحاسةةبة اإلداريةةة إلةةى القةةرن الااسةةن عاةةر عنةةدما ظةةةرت حاجةةة اإلدارة إلةةى معمومةةات عةةن

الاكةةاليف ف ة كةةل مةةن مةةناعة الغةةزل والنسةةيج ومةةناعة الحديةةد والمةةمب و يربةةا مةةن المةةناعات القائمةةة عمةةى

الحجةةم الكبيةةر لالناةةاج هإ اركةةز االبامةةام عمةةى كمفةة المةواد واألجةةور بالدرجةةة األسةةاس هومةةن ةةم اوسةةن االبامةةام
ليامل الكمف اإلقافية والا اطمب اذميمةةا عمةى المناجةات وبمةا يسةابم فة احديةد كمفةة المذةزون السةمع

باكل افقل .جاريسون ونورين ه )25 : 2002

ل ا ارا الباح ة أن ممارسات المحاسبة اإلداريةة فة امةك المةناعات كةان لةةا بةدف واحةد عةام بةو اةوفير

معمومات محاسبية عن اقييم كفاءة اساذدام الموارد ف العمميات الداذمية لممنظمة والر ابة عميةا.

م ابعةا ف العقدين األذيرين من القةرن الااسةن عاةر االسةافادة مةن حركةة اإلدارة العمميةة لاحسةين كفةاءة

العمميةات اإلنااجيةةة وجعمةةةا اك ةةر معياريةةة والاومةةل إلةةى مةةا يسةمى بالاكةةاليف المعياريةةة الاة كةةان لةةةا األ ةةر فة

أنظمةةة محاسةةبة الكمفةةة والمحاسةةبة اإلداريةةة ه وفة نةايةةة القةةرن نفسةةا اةةم اطةةوير أسةةموبان لممحاسةةبة اإلداريةةة بمةةا
الموازنةةات ) لانسةةيق وموازنةةة الاةةدفق الةةداذم لمم ةوارد مةةن الم ةواد الذةةام مةةن المسةةاةمك النةةةائ هو العائةةد عمةةى

االسةةا مار) وال ة ا مةةن ذاللةةا اسةةاطاع اوجيةةا اركيةةز اإلدارة عمةةى إنااجيةةة واداء راس المةةال والبحةةث عةةن فةةرص
اك ر إنااجيةة لةراس المةال وكةان لمعائةد عمةى االسةا مار دور مةةم فة اقيةيم أداء األ سةام فة المنظمةة لغايةة عةام

 1925ليابعا اطوير كافة ممارسات المحاسبة اإلدارية من محاسبة الكمفة عن المةواد والعمةل والكمةف اإلقةافية
هوالموازنةةات الااةةغيمة وموازنةةات النقةةد والةةدذل وراس المةةاله الموازنةةة المرنةةة وانبةؤات المبيعةةات والكمةةف المعياريةةة
4

واحمي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل االنح ارف ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات واس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةعار الاحوي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل ومق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاييس أداء األ س ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةام و يرب ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا.
السبوعه )18 - 17 : 2000

وعميةةا اجةةد الباح ةةة أن المالمةةي السةةائدة لبيئةةة األعمةةال لغايةةة امةةك المةةدة كانةةت ااسةةم باإلناةةاج النمط ة

ميةةل

الانةةوع وامةةاالك المنةةاج دورة حيةةاة طويمةةة مةةن االعامةةاد عمةةى العمةةل اليةةدوا فة اإلناةةاج والة ا اسةةبب فة ارافةةاع
الكمف وزيادة الو ت والجةد كما اجد أن ماطمبةات الزبةائن فة الحمةول عمةى سةمن وذةدمات كانةت بة األذةرا

محةدودة ومراكةزة عمةةى حاجةةااةم القةةرورية والاة كانةةت واقةةحة المعةةالم ويسةةةل الانبةؤ بةةةا مسةةاقبال ولةةم يمامكةوا
وعيا كمفويا واسعاه الى جانب اميز الاكنولوجيا السائدة باالساقرار وأن األسةواق مةب عميةةا الطةابن المحمة مةن
محدودية المنافسة وامكانية الانبؤ بااجابات المنافسين.
ل ا فةان الحاجةة لمعمومةات محاسةبية جديةدة الاذةا القة اررات كانةت محةدودة وا امةرت فة اةوفير مةا يحااجةا

المةةدراء مةةن معمومةةات الاذةةا الق ة اررات الرواينيةةة والا ة كانةةت ام ةةل النةةوع السةةائد مةةن الق ة اررات باةةكل واسةةن دون
محاولةةة الا ةةن ير عم ةةى سةةموك أولئ ةةك الم ةةدراء هكم ةةا كةةان الاركي ةةز فة ة معموم ةةات المحاسةةبة اإلداري ةةة ياوج ةةا بااب ةةن

اس ةةاةالك المة ةوارد واحدي ةةد السياس ةةة الم م ةةى الاة ة احق ةةق االس ةةاغالل األم ةةل لممة ةوارد ول ةةم يك ةةن ياوج ةةا إل ةةى البيئ ةةة

الذارجية ف احديد السياسات المساقبمية .حسين ه )12-8 : 2000

واؤكد الباح ة ف ب ا الجانب الى ان المحاسبة اإلدارية لامك الحقبة الزمنية كانت اف باحاياجات زبائنةا

من المعمومات المالئمة الاذا الق اررات .

المرحمة الثانية  :السبعينات من القرن الماضي لغاية الوقت الحالي
اةدت ب ل المرحمة اغيرات جوبرية وج رية سريعة يمكن امذيمةا بما ينا -:

 . 1ااسا ع نطاق المنافسة بين المنظمات ولم اعد األسواق ات حدود محمية بل اوسعت لاكةون عالميةةه كمةا

ان اذفيةف لوالغةاء القيةود المفروقةة عمةى ابةادل السةةمن والذةدمات لوايجةاد منةاطق حةرة لماجةارة جعةل إدارة الاجةةارة
العالمية اك ر سةولة ووسن من الابةادل ذةارج األسةواق المحميةةه وبالاةال فةان المنافسةة لةم اعةد محميةة فقةد اكةون
بنةةاك منظمةةة ناجحةةة فة السةةوق المحميةةة مقارنةةة بمنافسةةيةا المحميةةين إال أنةةا ينبغة أن امةةبي المنظمةةة منافسةةا

عالميا حاى ابقى ف مجال األعماله كما أن لك وفر لمزبائن ااكيمة اكبر من السمن والذدمات وبجةودة عاليةة
وبنس ةةعار منذفق ةةة مم ةةا ا ةةكل اح ةةدا كبي ةةر لممنظم ةةات المحمي ةةة لالس ةةامرار بنا ةةاطةا وان انعك ةةاس ل ةةك عم ةةى

المحاسبة اإلدارية بو ف أن عمى األذيرة أن اساجيب واممم باكل جيد لاساعد اإلدارة ف الاذطيط والاوجيا

والر ابة وااذا القراره فنظام المحاسةبة اإلداريةة القةعيف يمكةن ان يةةدم كةل جةةود األفةراد لاحقيةق النجةاح وممةا
يؤدا إلى منن الاقدم .جاريسون ونورينه ممدر سابق )28-27:
5

 . 2النجةةاح السةةاراايج لممنظمةةة يعامةةد وبالذمةةوص قةةمن المةةدا الطويةةل عمةةى رقةةا الزبةةائن هويمق ة ة عمةةى
عةةااق اإلدارة مسةةؤولية مسةةامرة لماعةةرف عمةةى أراء الزبةةائن فيمةةا اقدمةةا المنظمةةة مةةن سةةمن وذةةدمات والسةةع لامبيةةة
امك االحاياجات وكنايجة لة لك فةان المحاسةب اإلدارا بةو األذةر ياطمةب أن ياحمةل مسةؤولية ماةابةة ومسةامرة

لةةافةم أراء المةةدراء واحاياجةةااةم مةةن المعمومةةات المحاسةةبية إ انةةةم الزبةةائن األساسةةيين لممحاسةةبة اإلداريةةة والا ة

سة ةةياو ف نجاحةة ةةا عمة ةةى مة ةةا إ ا كانة ةةت ة ة اررات أولئة ةةك المة ةةدراء ااحسة ةةن نايجة ةةة لمة ةةا يقة ةةدم لةة ةةم مة ةةن معمومة ةةات

محاس ة ةةبيةهوفيما ا ا كان ة ةةت ام ة ةةك المعموم ة ةةات المحاس ة ةةبية ااس ة ةةم ب ة ةةالجودة والمالئم ة ةةة واق ة ةةدم بالو ة ةةت المناس ة ةةب
 )Horngren &Others ,2000:16ه ذموما انةا مةن المةعب جةدا الانبةؤ باحاياجةات الزبةائن فة الو ةت

الحاقره إ أن مةا يطمبةا الزبةائن اليةوم ةد يذامةف عةن أالمةس والغةده كمةا أمةبحت إدارة المنظمةات اجةد حاليةا

معوبة كبيرة أيقا ف الحفاظ عمى زبائنةا الحاليين .حسينهممدر سابق )14:

 . 3ال ورة المعمومااية وما احااجا اإلدارة من االساذدام الكفء لاكنولوجيا المعمومةات ه فالحاسوب احةدث ةورة
أو اغييةةر جةةوبرا ف ة عمةةل أالدارل العميةةا فةةةو يمامةةك اةةن ي ار كبي ة ار وم ي ة ار ف ة سياسةةات المنظمةةة وسةةاراايجيااةا

وبالاال سةيؤ ر عمةى ة اررات أالدارل مةن ذةالل مةا يقدمةا مةن مقةاييس اةاممة ومفيةدة عمةى اةكل معمومةات مفيةدة

لامك الق اررات)Nash:2000,3 .

فاكنولوجيا المعمومات اساطاعت أن اغير كل ا ء فةة ام ةل الجديةد فة ذمةق ال ةروة والة ا جةاء عوقةا

عن النمو ج المناع حيث امكن النمو ج الجديد من اغيير ما ينا -:

 إنجةةاز األعمةةال والا ة جعمةةت مةةن السةةةولة اس ةرين الحمةةول عمةةى المعمومةةات ومعالجاةةةا وذزنةةةا بن ةةل
الكمةةف وعنةةدما احقةةق الا ةرابط بةةين برامجيااةةا أو اعةةدة البيانةةات وعمةةم االامةةال عةةن بعةةد فننةةةا ساسةةمي
باوفير أساس معرف واسن ه وان لك انعكس عمى كافة اوجا النااط ف المنظمة ومنةا المحاسبةهكما

أن المةةدراء بتمكةةانةم اسةةاذدام اكنولوجيةةا المعمومةةات لكسةةب عال ةةات طيبةةة مةةن الزبةةائن واذامةةار الو ةةت
والمسةةافة ب ةةين ماطمبةةات الزب ةةائن وااذةةا القة ة اررات وكة ة لك لاحسةةين النوعي ةةة واةةوفير س ةةمن وذ ةةدمات ات

ذمائص مانوعة.

 القة اررات الاة ااذة با اإلدارة مذامفةةة عةةن امةةك القة اررات السةةابقة حيةةث إن المةةدراء يسةةاذدمون اكنولوجيةةا
المعمومات لمحمول عمى الفوائد الساراايجيةه فةت ا لةم اكةن المنظمةات فة مةف القيةادة فننةةا سامةحى
لاجةةد زبائنةةةا ةةد اركةوا الاعامةةل معةةةا ووقةةعوبا أمةةام ذيةةارين أمةةا اسةةاذدام اكنولوجيةةا المعمومةةات نفسةةةا

لغرض الومول الى القيادة أو أنةا افقد وابا ومواردبةاه حيةث أن اابةاع اكنولوجيةا المعمومةات سيسةابم

ف احسين النوعية واذفيض و ت دورة اإلنااج والاركيز عمى ذمق القيمة لمزبائن .


طالما إن رض المعمومات المحاسبية المقدمة من بل المحاسبة اإلدارية بو دعم عممي ةة ااذا
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الق ارراته وان امك الق اررات اإلدارية د اغيرته فمن المنطق والطبيع

بول فكرة اغير المحاسةبة اإلداريةةه
اإلداريةة لةم

أن اغير المحاسبة اإلدارية يكون من عةدة زوايةا منةةا مةا يام ةل بةان المحاسةبة

اعد فقط اقدم المعمومات لذدمة أ راض اإلدارة فحسب بل لذدمة كافةالعاممين أيقا لاحسةين النوعيةةه كمةا

انةا سةيام الاركيةز عمةةى الاغيةرات فة المةوارد والعمميةةات وممةا يعنة رفةض نمةةو ج  Taylorالة ا يعةوق كةةل
الاغيةرات وسةةيكون الةةةدف الجديةةد بةةو اقمةةيص نمةةف الو ةةت وعمةةى الذمةةوص لةةك الة ا ال يقةةيف يمةةةه

ومةةن زوايةةا أذةةرا ف ةةان االمةةول الا ة سةةاظةر فة ة الميزانيةةة لةةن اقامةةر عم ةةى االمةةول الممموسةةة لم ةةورة

المناعية فحسب بل سااةامل عمةى امةك الاة اذمةق القيمةة مةن وجةةة نظةر الزبةون والمسةا مر كالمعمومةات
والموجودات البارية والمعرفة والقدرة عمى اإلبداع و يربا)Elliott,1992:64-68 .

من جةة أذرا فقد اوحد اكنولوجيا المعمومات من المحاسبة اإلداريةة مةن المحاسةبة الماليةة والاةد يق بنظةام

واحةةد جديةةد يسةةمى بالمحاسةةبة اإلداريةةة الاةةاممة ليسةةاطين أن يةةزود كافةةة األطةراف بالمعمومةةات المحاسةةبية وان ال

يقامر عمى فئة المدراء)Skidmore,2002:2 .

وس ةةياطمب ل ةةك كم ةةا بالانكي ةةد مة ةةام جدي ةةدة م ةةن المحاس ةةبين اإلداري ةةين ياوج ةةا نح ةةو العم ةةل الاحميمة ة وح ةةل

الماكالت المحاممة بل و وعةا ومساعدة اإلدارة فة ااذةا القة اررات المةحيحة الن المحاسةب اإلدارا عميةا أن
يكون المجةز لكافة البيانات المذزونة ف الحاسوب بعد معالجاةا واحويمةا إلى معمومات والاة سةااطمب منةا

براعة وعناية كبيرة)Zarowin,1997:38 .

 الةيكل الانظيم لممنظمة بعد ان كان برم يسمي بادفق المعمومات باكل عمودا والا كان يمارس
المةةدراء فيةةةا أعمةةال بسةةيطةه امةةبي الةيكةةل الانظيم ة ينذ ة اةةكل اةةبكة األعمةةال بحيةةث اسةةابم ف ة

الانسيق بين الوظائف واسمي بادفق المعمومات بكافة االاجابات ودون ان يكون بناك اعارضه أال أن

المدراء يواجةون مةام اك ر معوبة افرض عميةم قرورة يادة المنظمة لمنجاح عمى المسةاوا العةالم
وليس فقط المحم )Elliot,Op.Cit, 69 .

 .4معايير انداب والسموك المةن لممحاسبين اإلداريين فف عام  1972ام وقن برنامج ف
األمريكية لمني اةادة المحاسبة اإلدارية ولقب المحاسب اإلدارا القانون

الواليات الماحدة

 )CMAوالة ا يعةد لقةب مةنة ممةا

اراةةب عميةةا قةةرورة الا ةزام المحاسةةب اإلدارا القةةانون بةةدليل الداب السةةموك المةن ة يحكةةم أدائةةا ومسةةؤولياااه

واام ل امك المعايير باألبمية competenceوالو وق أو السري ة ة ة ة ةة) confidentiality

واألمانةة integrity

والموقوعية (Horngren &Others ,Op.Cit:16 . objectivity

 .5م ةةدذل المحاس ةةبة اإلداري ةةة الس ةةاراايجيةه حي ةةث اع ةةود جة ة ور الم ةةدذل الس ةةاراايج فة ة المحاس ةةبة إل ةةى أواذ ةةر
ال مانينات باعاباربا إحدا مجاالت الاطور المسةاقبم فة المحاسةبةه حيةث يعةد المةدذل السةاراايج لةنظم إدارة

الكمف ةةة أح ةةد اطبيقاا ةةا إ يق ةةن احمي ةةل الكمف ةةة فة ة إط ةةار واس ةةن باس ةةاذدام المعموم ة ةات الكمفوي ةةة لم ةةيا ة وانفية ة
الساراايجيات من ذالل ااباع مجموعة من األساليب والاحاليل االساراايجية )Drury,2000:923 .

ل ا ارا الباح ة انا من الطبيع أن اماد آ ار ما اقدم لانعكس أيقا عمى أنماط الانظيم السائدة ف
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المنظمةةات اال امةةادية ومةةن ةةم عمةةى أنمةةاط مجموعةةة المعةةارف والمةةةارات المطمةةوب اوفربةةا فة العةةاممين بامةةك

المنظمةةات ومنةةةا المحاسةةبين اإلداريةةين لياواكبةوا مةةن امةةك الاغيةرات ويسةةعوا لاقةةييق الفجةةوة بةةين مةنةةة المحاسةةبة
اإلداريةةة وماطمبةةات واحاياجةةات سةةوق العمةةل

المةةدراء عمةةى وجةةا الذمةةوص) فيمةةا ياعمةةق بجةةودة المعمومةةات

ووف ةرة اإلفمةةاح عنةةةا وبالاو يةةت المناس ةب ه ا ياةةير لةةك الةةى فقةةدان ال قةةة بامكانيةةة االعامةةاد عمةةى المحاسةةبة
االداريةةة الاقميديةةة مةةالم اةةامكن مةةن االسةةاجابة لمماطمبةةات والاغي ةرات البيئيةةة المعام ةرة والا ة اسةةاوجب معمومةةات

ماجددة عن البيئة المحيطة ومةارات عالية من القائمين عمى اوفيربا .

و يمكن اوقيي دور المعمومات ف بيئة األعمال المعامرة بالاكل انا -:
شكل رقم (*)1

دور المعمومات في بيئة االعمال المعاصرة
بيئة اعمال كثيـــرة
الحركــة وسريعــة

التغيـرات والتقمبـات

تحتاج الى

معـمومات متــجددة

تحتاج الى

داخمية وخارجيـة عن

البيئـة المحيطـــة باتخــاذ
القــرارات

تؤدي الى

تؤدي الى

غمـوض شديد

رؤية واضحـــة

والتكتيكيـــــــة والتشغيميـة
الصحيحة

نجاح المنظمــة

ودرجة عاليـة من

بيئـة اتخاذ

لبيئـــة اتخــاذ

القــــ اررات

االستراتيجيــــــة

تؤدي الى

وانخفاض كبير في

عدم التأكـد في

اتخاذ القـــــ اررات

درجة عــدم التأكد

وزيادة قدرتيــا

عمى االستمرار في
المنافســـــة

القــــــ اررات

كك (ح كك د مصككدر ككاب

(*) الشكك ل مككد ا ككداد الباحعككا بال مككاد
المحـــور العانــــي
الق صاد العالمي الجد د وما فرضه مد غ رات مهن ا و هد دات

 )28وب صككرف

المحاسبين االداريين

يعةةد اال امةةاد العةةالم الجديةةد احةةد ابةةم ااةةكال الاغيةةر الاة اةةةداةا المرحمةةة الرابنةةة والاة فرقةةت عمةةى

بيئةةة االعمةةال وف ة مجةةاالت ماعةةددة قةةرورة االسةةاجابة لامةةك الاغي ةرات ه ولةةم اكةةن المحاسةةبة مسةةا ناة مةةن امةةك

الاغيرات ه اال انا بدت الاساؤالت ابرز من بل مدراء منظمةات االعمةال حةول مةدا ةدرة المحاسةبون االداريةون
فة االسةةاجابة بسةةرعة لامةةك الاغيةرات ومواجةةة الاحةةديات المعامةرة ومةةاب الاةديةةدات الاة سياعرقةوا لةةةا ف ة

حالةةة اذفةةا ةم لامبيةةة امةةك االحاياجةةات ه ل ة ا كةةان البةةد مةةن الو ةةوف عمةةى ابةةم الاغي ةرات المةنيةةة الا ة فرقةةةا
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اال اماد العالم الجديد عمى المحاسبة االدارية والمةارات المطموب من المحاسةبين مةقمةا واالسةاعداد لةةا فة

ظةةل الاغي ةرات الجديةةدة لمبيئةةة المعام ةرة مةةن جانةةب ه ومةةن جانةةب اذةةر الو ةةوف عمةةى طبيعةةة الاةديةةدات الا ة
يواجةةةةا المحاسةةبون االداريةةون عنةةد افاقةةادبم لامةةك المةةةارات وعةةدم ةةدراةم عمةةى الاكيةةف مةةن ماطمبةةات العمةةل

المعامرة وكما ينا :

اوال  :التغييرات المينية في المحاسبة االدارية التي يفرضيا االقتصاد العالمــــي المعاصـــــــــــر
ان الطمةةب عمةةى المعمومةةات وبةةالمفةوم اال امةةادا يمكةةن أن ياحةةدد بعةةدد الق ة اررات الا ة يحاةةاج اليةةةا نظةةام

مع ةةين ه وكنايج ةةة لة ة لك ف ةةنن درج ةةة اعقي ةةد الةيك ةةل والبن ةةاء اال ام ةةادا ألا نظ ةةام بة ة الاة ة اح ةةدد ن ةةوع وكمي ةةة

المعمومات الا يمكن أن اادفق من ذالل ب ا النظام ه ومن لك فةنن المنفعةة مةن م ةل بة ل المعمومةات اعامةد
باةةكل كبيةةر لةةيس فقةةط عمةةى حجمةةةا بةةل أيقةةا عمةةى نوعياةةةا ه ومةةن المعةةروف أن الممةةدر األساس ة لاةةوفير

المعمومات المفيدة والمؤ رة فة ااذةا القة اررات المذامفةة لممةد راء بةو نظةام المحاسةبة اإلداريةة والة ا امةبي دورل
أساسيا وحيويا وباكل اكبر ف انونة األذيرة نظ ار لمحاجة إلى المعمومات الةامة الا يناجةا ب ا النظام إلزالة

الغم ةةوض واقمي ةةل درج ةةة ع ةةدم الانك ةةد المحيط ةةة بااذ ةةا القة ة اررات والةة ا س ةةياطمب الحاج ةةة إل ةةى اط ةةوير المة ةةارات

المطموبة ف مجال اوفير المعمومةات .فالمعمومةات الحدي ةة والمفيةدة بة كالةدم الة ا يسةرا فة الجسةم بالنسةبة
لممنظمة المعامرة ه لوا ا كان محاسبو الغد ياو عون المااركة ف ااذا اررات اإلدارة باكل اكبر ه فان عميةم
أن يكونوا موظفين رئيسيين مةامين باطوير المعمومات وارايبةةا واوزيعةةا عمةى جميةن إدارات المنظمةة ه ويةرا
البعض إن المنظمات اعزو واةا الانافسية ف مدا دراةا عمى الاعمم ومواممة الاعمم هفالاعمم بو اةكل جديةد

م ةةن العم ةةل ب ةةل ب ةةو ج ةةوبر النا ةةاط اإلنا ةةاج ه وان المةني ةةين الة ة ين يس ةةيطرون عم ةةى المعموم ةةات ب ةةم المم ةةدر

الرئيس لة ا الةاعمم ه وعنةد اةوفر بة ل المعمومةات فةان األولويةة الرئيسةية اعطةى لممحاسةبين اإلداريةين فة مجةال
بناء نظم المعمومات الانفي ية بما يمكن المدراء أن يمبوا المعمومات ف بنةك المعمومةات ويسةاذرجوا منةا بيسةر

وسةولة ما يحااجونا منةا لممحافظة عمى القدرة الانافسية لممنظمة )Zarowin,Op.Cit. :41 .

ل ا فان مسؤولية المحاسب اإلدارا اليوم أمبحت كبيرة وااطمب منا أن يكون جاب از الداء امك المةمة هإ

اؤكد اإلمدارات المةنية الدولية الحدي ة عمى الحاجة الما ازيةدة لممحاسةبين اإلداريةين لاقةديم مجموعةة واسةعة مةن

الذدمات الا اقيف يمةه إ اازايد الفرص أمام أمحاب مةنة المحاسبة اإلداريةة الة ين اعةدوا أنفسةةم لاحمةل
المسؤوليات الموسعة الساذدام مةارااةم ف مجال إدارة المعمومات واإلدارة المالية الساراايجية ه وسياقمن ب ا

الدورالموسةةن الماةةاركة ف ة إيجةةاد الحمةةول المسةةبقة لمماةةكالت الا ة اواجةةا المنظمةةات أ نةةاء عمميةةة مةةنن الق ةرار.
)Stuart, 1997:5

وف ذقم الافاعل والاداذل بين الاغيرات وانعكاسااةا عمى المحاسبة اإلدارية وما فرقاا من اغيةر فة

دور المحاس ةةبة اإلداري ةةة ف ةةنن الباح ةةة اج ةةد إن بن ةةاك اي ةةا ار ا ةةديدا إلجة ةراء اغيية ةرات فة ة بيك ةةل المعرف ةةة العام ةةة
والمةارات الا ياعين اكاسابةا أو اطويربا من بل المحاسب اإلدارا ليكون اد ار عمى مواكبة احاياجةات سةوق
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العمل .إ ياير البيان الرابن المادر عن الة ) (N.A.Aإلى مجةاالت جةوبر بيكةل المعرفةة العامةة لممحاسةبين
اإلداريةةين والة ا يعكسةةا الاةةكل ر ةةم  )2هحيةةث ياقةةي إن الةةدور الجديةةد لممحاسةةب اإلدارا يسةةامزم منةةا االلمةةام

بمجموعة من المعارف األساسية ف مجاالت المحاسبة باكل عام باإلقافة إلى المعرفة ف مجةاالت األعمةال
والبيئة المحيطة بةا إلةى جانةب مجموعةة مةن المةةارات فة مجةاالت االامةال ونظةم المعمومةات وااذةا القة اررات

والقيادة .ايوب ه)26: 1998

شكل رقم ()2



مجاالت جوىر ىيكل المعرفة العامة لممحاسبين اإلداريين

حيث اامذص امك المةارات بما ينا :
 .1مةارات االامال

فة العقةةدين األذيةرين أمةةبحت بنةةاك حاجةةة اكبةةر لالامةةال بةةين المنظمةةات والمةةناعات وذمومةةا امةك

الاة ة ااعام ةةل بمناج ةةات ات اكنولوجي ةةة عالي ةةة بس ةةبب اعق ةةدباه كم ةةا إن ع ةةدد المس ةةاذدمين الة ة ين ياع ةةين عم ةةى



الشكل من إعداد الباحثة باالستناد إلى البيان الرابع الصادر عن الـ)(N.A.A
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()N.A.A,1986: 1-13

المحاسةةب أن يةةوفر لةةةم المعمومةةات سةةيكون كبيةةر وسةةاحااج عالميةةة الاجةةارة إلةةى االامةةال بةةين األف ةراد مةةن أمةةم

وبيئات و قافات اجاماعية وا امادية مذامفة.

ا اايرمةارات االامال األساسية ف القدرة عمى نقل المعمومات وامقيةا والقدرة عمى اقديم انراء ومنا ااةا

والدفاع عنةاه والقراءة واالساماع والكاابة بطريقة فعالة باإلقافة إلى أبمية معرفة الو ت المالئم لالامال.
 . 2مةارات بنية

أا أن اكةةون لديةةا القةةدرة عمةةى البحةةث والافكيةةر المنطق ة والاحميةةل النقةةدا واحديةةد الماةةاكل واو عةةةا والع ةةور

عمى حمول بديمة مقبولة وانمية الافكير الاحميم والمفابيم القائم عمى أساس المعايير المةنية.
مةارات ذامة بالاوامل الاذم

حيةث ااةمل القةةدرة عمةى العمةل مةةن انذةرين وال سةيما فة مجموعةات والاةن ير فةةيةمه وانظةيم المةةام لواسةنادبا

واحفي ةةز األا ةةذاص وانمي ةةاةم وح ةةل المنازع ةةات ه والق ةةدرة عم ةةى االق ةةطالع ب ةةالموا ف القيادي ةةة داذ ةةل المنظم ةةة

والافاعةل مةةن مذامةةف األاةةذاص المابةةاينين قافيةةا و بنيةةا فة بيئةةة عالميةةة .مجمةةة المحاسةةب القةةانون العربة ه
)16- 15 : 1994
 . 3معارف محاسبية وعامة ماعمقة ببيئة األعمال

ياعين عمى المحاسب اإلدارا أن يافةم العمل ال ا أوجداا البيئة ف المنظمةه واألعمال الداذمية والذارجيةة

لممنظمة وما ب الطرق الا ااغير بةاه وكنايجة لزيادة االعاماد عمى الاكنولوجية فان عمةى المحاسةب اإلدارا
أن ي ةةافةم الاكنولوجي ةةة الحالي ةةة والمس ةةاقبمية لممعموم ةةات وكي ةةف إن ام ةةك الاكنولوجي ةةة ي ةةرت طبيع ةةة وا ام ةةادية
األناطة المحاسبية وذمقت الك ير من الفرص وف مساحات واسعة كامميم واطوير نظم المعمومات و أداراةا

والر ابة عميةةا واقيةيم امةك الةنظمه باإلقةافة إلةى حاجاةا لماعةرف عمةى المسةؤولية المةنيةة لممحاسةبة اإلداريةة ومةا

ااطمبةا أذال يةات المةنةة لامكنةا مةن القةدرة إلمةدار أحكةةام ائمةة عمةى أسةاس القةيم وانةاول الققةايا بن ازبةةه مةةن
أبميةةة إلمامةةا بالمعةةارف الماعمقةةة فة المجةةاالت المحاسةةبية الماذممةةة وذمفيةةة جيةةدة فة اال امةةاد واإلحمةةاء

والاحمية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل الرياق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة والعمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوم السة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةموكية واالجاماعية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة والقة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةانون.
)Stuart,Op.Cit:5

ب ا ومن الماو ن زيادة الحاجة مساقبال إلى المحاسب اإلداراه حيث امدر االاحاد الةدول لممحاسةبين

) (IFACمةةؤذ ار بعةةض اإلحمةةاءات عةةن عقةةوية حةوال

 )140بيئةةة محاسةةبية مةنيةةة يم مةةةا االاحةةاده ووجةةد

إن  )% 35مةةن المحاسةةبين يمارسةةون ناةةاطةم ف ة مكااةةب المحاسةةبة والاةةد يق العامةةةه أمةةا النسةةبة المابقيةةة وبةةم
 )%65فمعظمةم محاسبون عاممون ف الاةركات والمناةات واألجةةزة الحكوميةةه وأكةد االاحةاد عمةى النمةو فة

عدد محاسب الاركات و يربا الفئة ال انية) سيكون لا األ ر األكبر عمةى الاةكل المسةاقبم لمةنةة المحاسةبةه

11

إ ياو ة ة ة ةةن ا ازي ة ة ة ةةد الطم ة ة ة ةةب عم ة ة ة ةةى المحاس ة ة ة ةةبين اإلداري ة ة ة ةةين ليس ة ة ة ةةابموا فة ة ة ة ة الاوج ة ة ة ةةا الس ة ة ة ةةاراايج لممنظم ة ة ة ةةة.
) Zaroin,Op.Cit:40

إال انةا يبقةةى الاسةاؤل بةةل يسةاطين كافةةة المحاسةةبون اإلداريةون مةةن الاكيةف مةةن البيئةة الجديةةدة واالسةةاجابة
لمماطمبات الجديدة لممةنة لإليفاء باحاياجات المدراء أم ال؟
ثانيا  :التيديـدات التي يواجييـا المحاسبـون اإلداريـون في الوقـت الحاضـــر والمستقبـــــل
أدركةةت اإلدارة العميةةا لممنظمةةات إن المحافظةةة عمةةى القةةدرة الانافسةةية ال ياطمةةب منةةةا بيةةن المزيةةد مةةن السةةمن

والذةةدمات فحسةةب بةةل احسةةين نوعياةةةا وزيةةادة اإلنااجيةةةه وكنايجةةة لة لك اقةةطرت المنظمةةات لمبحةةث عةةن اوجةةا
نقص الكفاءة بةدف اجاوزباه ويرا ذبراء اإلدارة بان لك ال يكف فةناك حاجةة العةادة الةندسةة بةةدف البحةث

عةةن اوجةةا الكفةةاءة والاحقةةق مةةن مةةدا الحاجةةة إليةةةا والبحةةث عةةن كيفيةةة إعةةادة امةةميمةا بمةةا ياناسةةب مةةن العمةةل
وعمى النحو األم ل.
ل ا يجد البعض إن من مساوئ إعادة الةندسة اذفيض عدد الموظفينه فان كان العمل يةر قةرورا فةان
القائمين عميا ير الزمةين أيقةا وأدا لةك الةى اذفةيض الاكةاليف وارافةاع األربةاح واحقيةق احسةن ممحةوظ فة

نوعيةة المناجةةات والذةةدمات أال إن انعةةدام األمةةن الةةوظيف وعمةى وجةةا الذمةةوص لممةةوظفين الكابةةة ومةةنةم نسةةبة
كبي ة ةرة مة ةةن المحاسة ةةبين اإلدارية ةةين ذمة ةةق مذة ةةاوف حة ةةول امة ةةك السياسة ةةة والا ة ة ياو ة ةةن اسة ةةامر مسة ةةاقبال أيقة ةةا.
)Zaroin,Op.Cit.:40

وعميةا ااةير إحةدا الد ارسةات المةادرة عةن االاحةةاد الةدول لممحاسةبين بةنن المحاسةبين يواجةةون انن احةوال

أساسيا ف األسواق الا يقومةون بذةدماةا ويمكةن أن يكةون بنةاك الك يةر مةن المحاسةبين يانافسةون لمسةع وراء

وظائف عمى مدار العقد القادمه إال انا وكنايجة لماطورات الاكنولوجية والمنافسة لواعادة الانظيم لمقوانين ونقوج
سةةوق مةنةةة المحاسةةبة سةةيجد القميةةل مةةن المحاسةةبين اإلداريةةين مكانةةا لمعمةةله وف ة نفةةس الو ةةت سةةيكون بنةةاك

انذفاض ف وظائف المحاسبة الاقميدية .دبمش ه )27: 1997
إ

يةةرت اقنيةةة المعمومةةات كةةل ظةةروف المنافسةةة وطبيعةةة وا امةةادية األناةةطة المحاسةةبيةه حيةةث إ ازلةةة

بعض مساحات الاطبيق اإلجرائية ووفرت لغير المحاسبين عرض م ل امةك الذةدمات باسةاذدام برمجيةات سةةمة
االساذدام و ير بابقة ال من)Skidmore,Op.Cit:2 .
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ل ة ا فةةان عمةةى المحاسةةبين اإلداريةةين أن يمامك ةواه يحةةافظوا ويعةةززوا باسةةامرار مسةةاويات عاليةةة مةةن األبميةةة

لمقابمة الاوسن والزيادة الكبيرة ف طمب الذدماتهإ إن مقابمةة امةك الطمبةات واسةويق الذةدمات المطةورة الجديةدة
اعةةرض مجةةاالت جديةةدة واةديةةدات أمةةام المحاسةةبينه فةةت ا لةةم يةةامكن المحاسةةبين مةةن االسةةاجابة لامةةك المج ةاالت

الجديةةدة فةةان األف ةراد ف ة الفةةروع األذةةرا مةةن المعرفةةة سةةيقدمون الذةةدمات المطموبةةة بالاةةكل ال ة ا يقةةيق مةةدا
الاطبيقةةات المحاسةةبيةهمما يسةةامزم الحاجةةة إلةةى موامةةمة المحاسةةب اإلدارا لمجةةاالت الةةاعمم مةةدا الحيةةاة كوسةةيمة

لماعديل مقابل الاغير )A.A.A.C.,1986:174ه واإلدراك بان السبيل الوحيد لممعرفة الحقيقيةة بةو الاغييةر إلةى
الةةدور الجديةةد كمسةةةل وعامةةل اغييةةر وا ةريك ف ة العمةةل ينفةةاي عمةةى االباكةةار بةةدال مةةن الةةدور الاقميةةدا كمقةةدم
معمومات ااريذيةه وبذالفا فان من لم ياقبل ب ا الاغير ويساجيب لا فمن يامكن من االحافاظ بوظيفاا.

المحـــور الثالـــــث
تحميل نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا
ذمص ب ا المحور لعرض ناائج الدراسة الميدانية المعدة الذابار ما ام اناولةا مةن مالمةي لماغيةرات فة
البيئةةة المعام ةرة وانعكاسةةااةا عمةةى دور المحاسةةبين االداريةةين فة االسةةاجابة لةةةا هوطبيعةةة المةةؤبالت والمةةةارات

الاة ياطمةةب مةةنةم اطويربةةا لينسةةجم مةةن امةةك الاغيةرات هلة ا فانةةا اةةم االعامةةاد عمةةى بعةةض االسةةاليب االحمةةائية
13

الومةةفية الاكة اررات المطمقةةة والنسةةبية ه الوسةةط الحسةةاب ) لاسةةاعد فة احقيةةق لةةك واحميةةل اسةةامارة االسةةابانة

المعدة ف ب ا المجال .

وعميةةا ف ةةان بة ة ا المح ةةور سةةياناول فقة ةراين ذمم ةةت االول ةةى منة ةةا لاحميةةل نا ةةائج اس ةةاجابة فئ ةةات العين ةةة

وافسةةيربا ات المةةمة بةةالاركيز عمةةى الةةدور المعامةةر لممحاسةةبين االداريةةين ف ة قةةوء الماغي ةرات الجديةةدة لبيئةةة
االعمةال ه فة حةةين ذممةت الفقةرة ال انيةةة لاحميةل ناةائج اسةةاجابة فئةات العينةة وافسةةيربا ات المةمة بةةالاعرف

عمةةى ابةةم ماطمبةةات العمةةل والمةةةارات المطمةةوب مةةن المحاسةةبين االداريةةين اطويربةةا لينسةةجم مةةن بة ا الاغيةةر ومةةن
وا ن البيئة المحمية ه وكما ينا :

اوال  :تحميل نتائج استجابة فئات العينة وتفسيرىا ذات الصمة بالتركيز عمــى

الدور المعاصر لممحاسبين االداريين في ضوء المتغيرات الجديدة لبيئة االعمال
يعكةةس الجةةدولين )5ه  )6الناةةائج الا ة امذقةةت عةةن الد ارسةةة نراء فئةةات العينةةة المسةةاجيبة باسةةاذدام

اغيرلةدور المعامةر لممحاسةبين االداريةين فة قةوء الماغيةرات
النسب المئوية لماك اررات والوسةط الحسةاب لاقيةيم ا

الجديدة لبيئة االعمال ومن وجةا نظر كل من االكاديميين هالمحاسبين واالداريين عمى الارايب.

جدول رقم ()5

نتائج تقييم تغيرالدور المعاصر لممحاسبين االداريين في ضوء المتغيرات الجديدة لبيئة االعمال
من وجية نظراالكاديميون

تسمسل فقرات تغـيـر

مستوى االستجابة

الدور المعاصر لممحاسبين االداريين

اتفــــــق الــــى ال اتفــق

اتفــق

حد ما

العدد %
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العدد %

العدد %

االتفــــــــــــــاق او الوســـــــط

االختـــالف

الحسابي

1

18

78

2

23

100

5

اتـفــــــــــــــاق 2.78

22

اتـفــــــــــــــاق

3

3

20

87

3

13

اتـفــــــــــــــاق 2.87

4 –A

19

83

4

17

اتـفــــــــــــــاق 2.83

4 –B

17

74

6

26

اتـفــــــــــــــاق 2.74

4 –C

20

87

3

13

اتـفــــــــــــــاق 2.87

5

21

91

2

9

اتـفــــــــــــــاق 2.91

6

16

70

7

30

اتـفــــــــــــــاق

7

18

78

5

22

اتـفــــــــــــــاق 2.78

8

17

74

6

26

اتـفــــــــــــــاق 2.74

9

15

65

8

35

اتـفــــــــــــــاق 2.65

10 –A

19

83

4

17

اتـفــــــــــــــاق 2.83

10 –B

20

87

3

13

اتـفــــــــــــــاق 2.87

11

18

78

5

22

اتـفــــــــــــــاق 2.78

(*) يبمغ الوسط المعياري (.)2

2.7

جدول رقم ()6

نتائج تقييم تغيرالدور المعاصر لممحاسبين االداريين في ضوء المتغيرات الجديدة لبيئة االعمال
نظرلمحاسبين واالداريين
من وجيتي ا

مستوى االستجابة

اتفــق

تسمسل فقرات تغـيـر

الدور المعاصر لممحاسبين االداريين

اتفــــق الــى حــد ال اتفــق
ما

العدد %

العدد %
15

االتفــــــــــــــاق او الوســـــــط
االختـــالف

العدد %

الحسابي

1

24

2

30

6 71.5

3 36

15 57

6 14.25

7

اتـفــــــــــــــاق

2.5

 14.25اتـفــــــــــــــاق 2.57

3

20

10 47.5

24

12

 28.5اتـفــــــــــــــاق 2.19

4

17

40

12

29

13

 31اتـفــــــــــــــاق 2.10

5

25

60

17

40

6

22

52

اتـفــــــــــــــاق

2.6

12

29

8

 19اتـفــــــــــــــاق 2.33

7

20

15 47.5

36

7

 16.5اتـفــــــــــــــاق 2.31

8 –A

21

50

13

31

8

 19اتـفــــــــــــــاق 2.31

8 –B

16

38

14

33

12

 29اتـفــــــــــــــاق 2.10

8 –C

13

31

12

29

17

 40اتـفــــــــــــــاق 1.90

8 –D

18

43

15

36

9

 21اتـفــــــــــــــاق 2.21

8 --E

12

29

16

38

14

33

اتـفــــــــــــــاق 1.95

من ذالل الرجوع الى جدول ر م  )5نجد انا يعكس ماينا :

 .1اافةةاق كبيةةر الط ةراف العينةةة مةةن االكةةاديميين المسةةاجيبين بةةان بنةةاك اغي ةرات ف ة بيئةةة االعمةةال المعام ةرة

وانةةةا اسةةببت بفقةةدان ذامةةية المالءمةةة ف ة المعمومةةات الا ة اقةةدمةا المحاسةةبة االداريةةة الحالي ةة ممةةا يسادعة ة

قةةرورة ان ااطةةور المحاسةةبة االداريةةة وااكيةةف مةةن امةةك الاغيةرات ه ا اراوحةةت نسةةباةما % 78ه )%100عمةةى
الارايب هكما اار الوسط الحساب ارافاعا عن وسطا المعيارا .

 . 2ان اكل الاغيرات كان د اار ان ير موجةات رئيسة ةالث ذمقةت الحاجةة لاغيةر دور المحاسةبين االداريةين
واالساجابة لةا والا ام مت بما ينا :

 النجاح الساراايج لممنظمة الة ا يعامةد عمةى رقةا الزبةون فة المةدا الطويةل والة ا اطمةب قةرورة
يةةام المحاسةةبون االداريةةون با ةوافر معمومةةات ات جةةودة ومالءمةةة واقةةدم ف ة الو ةةت المناسةةب لامبيةةة
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احاياجةةات المةةدراء ه ا اةةكمت نسةةبة االافةةاق الط ةراف العينةةة مةةن االكةةاديميين  )%87مةةن ارافةةاع
الوسط الحساب عن وسطا المعيارا .

 ااسةةاع المنافسةةة وظةةةور العولمةةة والاةةركات الماعةةددة الجنسةةيات والاة اااحةةت لمزبةةون ااةةكيمة واسةةعة
مةةن السةةمن والذةةدمات وبجةةودة عاليةةة واسةةعار انافسةةية هوفرقةةت ابميةةة سةةع المحاسةةبين االداريةةين
لاركيةةز االبامةةام عمةةى اقةةديم معمومةةات عةةن المفاقةةمة بةةين البةةدائل المااحةةة مةةن جانةةب ه ومةةن جانةةب

اذةةر ات مةةمة بالمنافسةةين وعمةةى ان اسةةاعد ف ة اذفةةيض الكمةةف ه وبمةةا يمكةةن المنظمةةات المحميةةة
االسةةامرار بناةةاطةا ف ة قةةوء امةةك الاغي ةرات ه ان لةةك ةةد اةةم انكيةةدل مةةن ذةةالل اافةةاق االكةةاديمين
الذاقعين لالساطالع عمى ابميةة لةك والاة اراوحةت نسةباا بي ة ةةن  % 87ة  )% 74و مةن ارافةاع

الوسط الحساب عن وسطا المعيارا .

 اكنموجيةةا المعمومةةات والا ة سةةابمت ف ة الققةةاء عمةةى الةةدور الاقميةةدا لممحاسةةب عمومةةا والمحاسةةب
االدارا احديةدا ه واعةةادة فة الو ةةت ااةةا النظةةر بالةيكةةل الانظيمة لممنظمةةة مةةن الاةةكل الةرمة الةةى
اكل اابا بابكات االعمال ه مما ذمق الحاجة الن يكون لممحاسبة االدارية دور رئةيس فة اقةافة

القيمةةة لممنظمةةة و الماةةاركة فة ايجةةاد الحمةةول المسةةبقة لمماةةكالت الا ة اواجةةا المنظمةة ا نةةاء ااذةةا

القراره وب ا ما اكدل اطراف العينة من االكاديميين عند االافةاق عمةى لةك والاة اراوحةت نسةبةا بةين
 )% 74 - % 91ه الى جانب ارافاع الوسط الحساب عن وسطا المعيارا .

 . 3ان طبيعة المعمومات الا اقدمةا المحاسبة االدارية اطمبت قةرورة اركيزبةا باةكل اكبةر عمةى الاوجةا نحةو
البيئ ةةة الذارجي ةةة لاحدي ةةد السياس ةةات المس ةةاقبمية م ةةن جان ةةب ه وم ةةن جان ةةب اذ ةةر ااب ةةن اس ةةاةالك المة ةوارد واحدي ةةد

السياسةةات الم مةةى الاة احقةةق االسةةاغالل االم ةةل لةةةا ه ا كانةةت اسةةاجابة االكةةاديميون اؤكةةد اافا ةةةا عمةةى ابميةةة
لك واحديدا عندما اراوحت نسب االافاق بين  )% 83 - % 87عمى الارايب ه من ارافةاع وسةطةا الحسةاب

عن وسطةا المعيارا .

 . 4ان لك اعطى االولوية لممحاسبين االداريين الن يمارسوا دور الاريك ف العمل ويكونوا عام ةل

اغيير

بدال من كونةم مقدم معمومات محاسبية اقميدية ه وعمى ان يسابموا ف بناء نظم المعموم ةات المحاسبية ه
وب ا ما اكدل اطراف العينة من االكاديميين عند االافاق عمى لك والا اراوحت نسبةا بين 65 - % 78

 )%ه الى جانب ارافاع الوسط الحساب عن وسطةا المعيارا .
اما الجدول ر م  )6نجد انا كان يعكس ماينا :

 . 1بناك فئة قئيمة من المحاسبين واالداريين الذاقعين لالساطالع وجدوا عدم اغير دور وابمية المحاسبين
االداريين بالنسبة لالدارة عما كانت عميا ف العقةدين الماقةيين والاة بمغةت نسةباةا  )% 7والاة اكداةا ناةائج

الوسةةط الحسةةاب ايقةةا الاة ااةةارت الةةى ارافةةاع الوسةةط الحسةةاب عةةن الوسةةط المعيةةارا نراء فئةةات العينةةة الاة
ارا زيادة دور المحاسبون االداريون لالدارة ذالل العقدين الماقيين .
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 . 2ااف ةةق ا م ةةب فئ ةةات العين ةةة م ةةن المحاس ةةبين واالداري ةةين عم ةةى احدي ةةد الم ةةدراء ن ةةوع المعموم ةةات المطم ةةوب م ةةن
المحاسبين اوفيربا وبنسبة  )% 7115ه عمةى الةر م مةن ان بنةاك مةا يم ةل نسةبة  )% 4715مةن فئةات العينةة
المساجيبة كانت اافق عمى ان المحاسبين يحددون احاياجةات المةدراء مةن المعمومةات باةكل افقةله كمةا كانةت
ناائج الوسط الحساب ااير الى ارافاع الفقراين عن وسطةا المعيارا مما يؤار عمى ةوة االافةاق بةة ا الجانةب

.

 . 3ان نسبة  )% 40من افراد العينةة كانةت اافةق بةان االدارة اسةافيد باةكل كبيةر مةن المعمومةات المقدمةة مةن

ةاوا مقاربةا
ذالل نظام المعمومات المحاسةبية فة المنظمةة لغةرض ااذةا الق ارراتهكمةا ااةر الوسةط الحسةاب مس ر
لموسةةط المعيةةاراه الةةى جانةةب لةةك فةةان مانسةةباا  )% 60كانةةت اةةرا الحاجةةة لاةوافر نظةةام محاسةةب كفةةوء يةةةام
بازويةةد المةةدراء بالمعمومةةات القةةرورية فة الو ةةت المناسةةب ه والاة ااةةر وسةةطةا الحسةةاب ارافاعةةا عةةن وسةةطةا

المعيارا .

 . 4اكد نسةبة  )% 52مةن افةراد العينةة الذاقةعة لالسةاطالع مةن المحاسةبين واالداريةين عمةى اسةةام اسةاذدام

الحاسب االلكارون واالنظمة المحاسبية الجابزة ف الاقميل من الجةد المب ول النجاز االعمال الرواينية ه كمةا
اكد نسبة  )% 4715من العينة ابميةة اسةاذدام المحاسةبين الحاسةب االلكارونة والمةامةم بةنظم المعمومةات فة

اعزيةةز الماةةاركة بااذةةا الق ة اررات ه كمةةا كانةةت ناةةائج الوسةةط الحسةةاب ااةةير الةةى ارافةةاع الفق ةراين عةةن وسةةطةا
المعيارا مما يؤار عمى االافاق بة ا الجانب .

 . 5ان لماغيةةر فة ة بيئ ةةة االعم ةةال ا ةةن ير واق ةةي عمةةى اداء العم ةةل المحاس ةةب م ةةن ب ةةل المحاس ةةبين ه ا ا ةةكمت
اكنموجيةةا المعمومةةات احةةد ابةةم امةةك الاغي ةرات مةةن وجةةةة نظةةر افةراد العينةةة والا ة بمغةةت نسةةباةا  )% 50ه يميةةةا
ابامام االدارة العميا باطويرالمعرفةة والمةةارات لكوادربةا االداريةة المحاسةبين احديةدا ) الاة ايةدبا مةا نسةباا 43

 )%م ةةن افة ةراد العين ةةة ه كم ةةا ا ةةكمت العولم ةةة وظة ةةور الا ةةركات ماع ةةددة الجنس ةةيات ماغي ةةر م ةةؤ ار عم ةةى االداء
المحاسب والا اكمت نسبة مؤيديا من افراد العينة  )% 38ه ف الو ت ال ا لم اجةد فيةا اطةراف العينةة مةن
المحاسبين واالداريين الان ير الكبير لكل من االبامام بالزبون من بل المنظمة والسع لامبية احاياجااا ه لواعادة

الةيكل الانظيم من الاكل الةرمة الةى اةبكة االعمةال والاة ااةرت نسةبة االافةاق عمةى ةوة ان يربةا مةن وجةةة
نظر العينة بنسبة )% 29ه  )% 31فقط وعمى الارايب .
وعميةا اجةد الباح ةةة ومةن ذةةالل امةك الناةةائج يمكةن بةةول الفرقةية االولةةى الاة اةةنص عمةى انةةا فة قةةوء

البيئة المعقدة والماغيرة باسامرار ونايجةة لماطةورات الاكنولوجيةة والمنافسةة واعةادة الانظةيم لمقةوانين ونقةوج سةوق

مةنةةة المحاسةةبة ولغةةرض احقيةةق األبةةداف المطموبةةةهفان عمةةى المحاسةةبين اإلداريةةين االسةةاجابة لامةةك الاغي ةرات
والاكيف معةا .
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ثانيا  :تحميل نتائج استجابة فئات العينة وتفسيرىا ذات الصمة بالتركيز عمــى اىم متطمبـات العمـل والميـارات

المطموب من المحاسبين االداريين تطويرىا لينسجم مع التغير من واقع البيئة المحمية

يعكس الجدولين )7ه  )8الناائج الا امذقت عن الدراسة نراء فئات العينة المسةاجيبة باسةاذدام النسةب

المئويةةة لماكة اررات والوسةةط الحسةةاب لاحديةةد ابةةم ماطمبةةات العمةةل والمةةةارات المطمةةوب مةةن المحاسةةبين االداريةةين
اطويربةةا لينسةةجم مةةن بة ا الاغيةةر ومةةن وا ةةن البيئةةة المحميةةة ومةةن وجةاة نظةةر كةةل مةةن االكةةاديميين هالمحاسةةبين

واالداريين عمى الارايبه والا اارت ناائجةما ماينا :

 . 1اافاق اطراف العينة المساجيبة من االكةاديميين والمحاسةبين واالداريةين بقةرورة الاةزام المحاسةبين االداريةين
بدليل آداب السموك المةن ليحكم اداءبم ومسؤوليااةم ه اال ان نسبة انكيد االكاديميون كانت اعمى ااةير الةى

اافاق اام) مما ب عميا ف المحاسبين واالداريين .

 . 2اافق طرفا العينة من االكةاديميين ه المحاسةبين واالداريةين عمةى ابميةة المةام المحاسةبين االداريةين بالمعرفةة

العامة ف مجاالت ماعددة ه اال انةما اذامفا ف ارايب اولوياةا والا ام مت بما ينا :

 يرا االكاديميون من فئات العينة المساجيبة عمى قرورة المام المحاسبين االداريين بالمعرفةة

العامةةة ف ة كةةل مةةن المفةةابيم والمبةةاداء المحاسةةبية ه ااذةةا الق ةرار االداراه الةيكةةل الانظيم ة واالدارة ه بيئةةة

الااغيل وانظمة المعمومات ه العموم السموكية واالجاماعية والقانونيةة واال امةادية واالداريةة واالحمةائيةه اعةداد
الاقةةارير الداذميةةة ه العمميةةات الرئيسةةة ف ة المنظمةةةه الاذطةةيط المةةال واقةةويم االداء ه اعةةداد الاقةةارير الذارجيةةة)
والاة كانةةت نسةةبة االافةةاق ةةد اراوحةةت بةةين  )% 65 - % 96ه الةةى جانةةب ماعكسةةاا ناةةائج الوسةةط الحسةةاب
الا ارافعت عن وسطةا المعيارا ولكافة المجاالت .


ان المحاسبين واالداريين يؤكدون عمى قرورة المةام المحاسةبين االداريةين بالمعرف ةة العامةة فة كةل مةن

المفةةابيم والمبةةاداء المحاسةةبية ه بيئةةة الااةةغيل وانظمةةة المعمومةةات ه العمميةةات الرئيسةةة ف ة المنظمةةةه اعةةداد
الاقةةارير الذارجيةةة ه الاذطةةيط المةةال واقةةويم االداء ه اعةةداد الاقةةارير الداذميةةة ه العمةةوم السةةموكية واالجاماعيةةة
والقانونيةةة واال امةةادية واالداريةةة واالحمةةائية ه ااذةةا الق ةرار االداراه الةيكةةل الانظيم ة واالدارة) والا ة كانةةت

نسةبة االافةاق ةةد اراوحةت بةةين  )% 33 - % 48ه الةى جانةةب ماعكسةاا ناةةائج الوسةط الحسةةاب الاة ارافعةةت
عن وسطةا المعيارا ولكافة المجاالت .

 . 3اكد طرفا العينة من االكاديميين ه المحاسبين واالداريين عمةى ابميةة امةاالك المحاسةبين االداريةين لمةةارات
ات م ةةمة بجوان ةةب ماع ةةددة سة ةواء كان ةةت اام ةةل بجوان ةةب الق ةةدرات ال بني ةةة والقابمي ةةة عم ةةى الاحمي ةةله الاوام ةةل

الاذم هأو االاماالت واكنولوجيا المعمومات)ها اراوحت نسب االافاق ات الممة بامك الجوانةب بةين 91
 )% 43-%من ارافاع الوسط الحساب لكافة الجوانب عن وسطةا المعيارا .
جدول رقم ()7

نتائج متطمبات العمل والميارات المطموب تطويرىا من المحاسبين االداريين لينسجم مع التغير في
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بيئة االعمال من وجية نظراالكاديميون
تسمسل فقرات متطمبات

مستوى االستجابة

العمل والميارات المطموبة من المحاسبين

اتفــــــق الــــى ال اتفــق

اتفــق

حد ما

العدد %

العدد %

1

23

100

االتفــــــــــــــاق او الوســـــــط

االختـــالف

الحسابي

العدد %
اتـفــــــــــــــاق

3

2-A

20

87

3

13

اتـفــــــــــــــاق 2.87

2-B

19

83

4

17

اتـفــــــــــــــاق 2.83

2-C

18

78

5

22

اتـفــــــــــــــاق 2.78

2-D

20

87

3

13

اتـفــــــــــــــاق 2.87

2-E

22

96

1

4

اتـفــــــــــــــاق 2.96

2-F

18

78

5

22

اتـفــــــــــــــاق 2.78

2-J

20

87

3

13

اتـفــــــــــــــاق 2.87

2-H

15

65

8

35

اتـفــــــــــــــاق 2.65

2-I

19

83

4

17

اتـفــــــــــــــاق 2.83

3-A

20

87

3

13

اتـفــــــــــــــاق 2.87

3-B

21

91

2

9

اتـفــــــــــــــاق 2.91

3-C

18

78

5

22

اتـفــــــــــــــاق 2.78

جدول رقم ()8

نتائج متطمبات العمل والميارات المطموب تطويرىا من المحاسبين االداريين لينسجم مع التغير في
نظرلمحاسبون واالداريون
بيئة االعمال من وجية ا

تسمسل فقرات متطمبات

مستوى االستجابة

العمل والميارات المطموبة من المحاسبين

اتفــــــق الــــى ال اتفــق

اتفــق

حد ما

العدد %

العدد %

20

العدد %

االتفــــــــــــــاق او الوســـــــط

االختـــالف

الحسابي

1

19

45

15

36

8

19

اتـفــــــــــــــاق 2.26

2-A

14

33

16

38

12

29

اتـفــــــــــــــاق 2.05

2-B

17

41

16

38

9

21

اتـفــــــــــــــاق 2.19

2-C

17

41

16

38

9

21

اتـفــــــــــــــاق 2.19

2-D

14

33

16

38

12

29

اتـفــــــــــــــاق 2.05

2-E

20

48

13

31

9

21

اتـفــــــــــــــاق 2.26

2-F

18

43

14

33

10

24
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ل ا ارا الباح ة ومن ذالل ناةائج الاحميةل االحمةائ انةا يمكةن بةول الفرقةية ال انيةة الاة اةنص عمةى

أن الدور الجديد لممحاسبين اإلداريين ياطمب منةم إحداث اغيير ج را لمنةوض بمسؤوليااةم كعوامل اغيير ف

المنظمةةات وبةةنفس الو ةةت كاةةركاء ف ة العمةةل بةةدال مةةن مجةةرد امةةاالكةم لمةةةارات وذب ةرات كافيةةة الداء الواجبةةات

المالية الاقميديةه النا بذالفا لن يامكنوا من االحافاظ بوظائفةم أو أيجاد فرص لمعمل ف المةنة .
المحـــور الرابـــع
االستنتاجـــات والمقترحـــات
يمكن امذيص ابم االسانااجات الا ام الاومل اليةا بما ينا :
 .1بناك اغيرات ف

بيئة االعمال المعامرة اسببت بفقدان ذامية المالءمة ف

المعمومات الا

اقدمةا

المحاسبة االدارية الحالية والا ياطمب منةا قرورة االساجابة والاكيف من امك الاغيرات ه والا اكداةا ناائج
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اساجابة اطراف العينة من االكاديميين من جانب ه ومن جانب اذر فان امك الاغيرات فرقت اباماما اكبر

لدور الماسبون االداريون لذدمة االدارة ذالل العقدين الماقيين وانةم يحددون احاياجات المدراء من
المعمومات باكل افقل ه ل ا فان االدارة ساسافيد باكل كبير من المعمومات المقدمة من ذالل نظام

المعمومات المحاسبية الاذا الق اررات وال ا سيفرض الحاجة الن ياسم بالكفاءة والمالءمة والاو يت المناسب
والاركيز عمى الاوجا نحو البيئة الذارجية باكل اكبر لاحديد السياسات المساقبمية الم مى الا احقق االساغالل
االم ل لمموارد ه والا عكساةا ناائج اساجابة اطراف العينة من المحاسبين و االداريين .

 . 2ااسمت مالمي بيئة االعمال المعامرة بان ربا ب ال ة انماط اغير رئيسة فرقت الحاجة لاغير دور
المحاسبين االداريين واالساجابة لةا ام مت بكل مما ينا :
 اكنولوجيا المعمومات والا

سابمت ف

الققاء عمى الدور الاقميدا لممحاسب االدارا والاقميل من

الجةد المب ول النجاز االعمال الرواينية الن يكون لممحاسبة االدارية دور رئيس ف

لممنظمة والما اركة ف

ايجاد الحمول المسبقة لمماكالت الا

اواجا المنظمة ف

اقافة القيمة

ااذا القرار ه ا

اكدت ناائج اطراف العينة المساجيبة الذاقعة لماحميل من االكاديميين والمحاسبين واالداريين الى وة

ان ير ب ا الاغير باكل كبير عمى المحاسبين االداريين .

 ااساع المنافسة وظةور الاركات الماعددة الجنسيات والا

اااحت لمزبون ااكيمة واسعة من السمن

والذدمات وبجودة عالية واسعار انافسية وفرقت ابمية سع المحاسبون االداريون لاركيز االبامام
عمى اقديم معمومات عن المفاقمة بين البدائل المااحة من جانب ه ومن جانب اذر ات ممة

بالمنافسين وعمى ان اساعد ف اذفيض الكمف وبما يمكن المنظمات المحمية االسامرار بنااطةا ف

قوء امك الاغيرات والا اظةراا ناائج اطراف العينة المساجيبة والذاقعة لماحميل من االكاديميين

والمحاسبين واالداريين لقوة ان ير ب ا الماغير عمى دور المحاسبين االداريين .

 النجاح الساراايج لممنظمة ال ا يعامد عمى رقا الزبون ف المدا الطويل وال ا اطمب قرورة يام
المحاسبون االداريون باوافر معمومات ات جودة ومالءمة واقدم ف الو ت المناسب لامبية احاياجات

المدراءه وال ا اكداا ناائج اساجابة اطراف العينة من المحاسبين واالداريين ف

ان يربا عمى دور

المحاسبين االدارين .

 . 3اعطاء االولوية لممحاسبين االداريين الن يكونوا عوامل اغيير بدال من دوربم ف اقديم معمومات محاسبية
اقميدية ويسابموا ف بناء نظم المعمومات المحاسبية والا ااراا اجابات العينة من االكاديميين ه مما يسادع

لك قرورة ابن المحاسبون االداريون لمجموعة من المعارف والمةارات لينسجم من اغيرات البيئة المعامرة

والا اكداا اساجابة اطراف العينة من االكاديميين والمحاسبين واالداريين والا يمكن امذيص ابمةا بما ينا
:

 االلازام بدليل آداب السموك المةن ليحكم اداء المحاسبون ومسؤوليااةم .
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 االلمام بالمعرفة العامة ف

كل من مجاالت المفابيم والمباداء المحاسبية ه ااذا القرار االداراه

الةيكل الانظيم واالدارة ه بيئة الااغيل وانظمة المعمومات ه العموم السموكية واالجاماعية والقانونية

واال امادية واالدارية واالحمائيةه اعداد الاقارير الداذمية ه العمميات الرئيسة ف المنظمةه الاذطيط

المال واقويم االداء ه اعداد الاقارير الذارجية .

 اماالك المحاسبين االداريين لمةارات ات ممة بجوانب ماعددة سواء كانت اام ل بجوانب القدرات
ال بنية والقابمية عمى الاحميله الاوامل الاذم هاالاماالت واكنولوجيا المعمومات.

عميا نقارح األا :

 .1عمى المحاسب اإلدارا أن يمبي جزء من فريق إقافة القيمة لممنظمة وياارك ف

ميا ة وانفي

اساراايجيااةا ويسابم ف نقل األبداف و األ راض الساراايجية داذل المقاييس اإلدارية والااغيمية.

 .2الاحرك بعيدا عن كون المحاسب اإلدارا ماسكا لمسجالت ليمبي مممما ألنظمة المعمومات المحاسبية

الى جانب ياما بدور الاريك ف

المنظمة وال ا يزود اإلدارة العميا بالماورة الحكيمة ويافةم كافة نواح

العمل.

.3أن يدرك المحاسب اإلدارا كل ما يحااج لماغيير ويحمل أسبابا بمةارة ليمبي عنمر الاغيير المراجى و
يسعى المحاسب اإلدارا باماالك مجموعة من المعارف والمةا ارت الاحميمية بحيث يمكن احديد االاجابات

الجديدة واقديم الاو عاته مما ياطمب منا قرورة أن يوامل الاعمم والادريب مدا الحياة كوسيمة لماعديل مقابل
الاغيير سواء من ذالل برامج اعميمية وادريبية اقدم من بل أرباب العمل أو امك الا اقدم من بل الجمعيات

المةنية والمؤسسات الاعميمية.

قائمة المصادر
اوال ـ المصادرالعربية

أ ة الكاب والرسائل الجامعية
 . 1السبوعهسةميمان سةند سبنه اسةاذدام نظةام  ABCوأسةاليب  ABMالاذةا القةرار واقيةيم أداء المنظمةة ه
أطروحة دكاورال فمسفة ف المحاسبةهجامعة بغداد ة كمية اإلدارة واال اماد ة .2000

 . 2جاريسةةونهرا اا ةةش ونورينهاريكه المحاس ةةبة اإلدارية هالطبع ةةة العربيةهارجم ةةة زايدهمحم ةةد عم ةةام ال ةةدين

مراجعة حجاجهاحمد حامدهدار المريخهالرياض ة.2002

 . 3حسين احمد حسين عم ه المحاسبة اإلدارية الماقدمة هالدار الجامعيةه ممرة.2000

ب ـ الدوريات
23

ة

 ة105 ايوبهاوفيق ابرابيمه دور المحاسب ف الانميةة اال امةادية ه مجمةة المحاسةب القةانون العربة ه العةدد. 1
.1998: ا ارة نيسان

ه اا ةرين81 دبمشهنعةةيمه دور الجامعةةات ف ة الاابيةةل المحاسةةب ه مجمةةة المحاسةةب القةةانون العرب هالعةةدد. 2

.1993 :ال ان ة كانون االول
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الخالصــــة
إن لممحاسةةبة اإلداريةةة دور بةةام ومةةؤ ر فة مذامةةف جوانةةب الحيةةاة اال امةةادية وعميةةةا أن اةةنةض لاواكةةب

ماطمبةةات المجامةةن واحاياجةةات المةةد راء الاة ااغيةةر بةةوايرة ماسةةارعةه فةةنحن نواجةةا فة القةةرن الحةةادا والعاةرين
حقبة جديدة ااةد طفرة معمومااية عارمة ه ولما كانت المحاسبة وليدة الحاجات اال امادية بات مةن القةرورا

لةا أن انذ ف حسبانةا الاطورات الاقنية الةائمة الا نرابا اليوم.
لقد اجااحت العالم ف الماق

ةورة مةناعية ابعةةا ةورة اكنولوجيةة و ةد ذمفاةا ورائةمةا أعةدادا بائمةة مةن

الوحةةدات مذامف ةةة األنا ةةطة ه ومنة ةةا الا ةةركات العمال ةةة ماعةةددة الجنس ةةيات وأناجا ةةا أم ةةنافا مانوع ةةة م ةةن الس ةةمن
والذةةدمات عاليةةة الاقنيةةة والاعقيةةده فبعةةد عمةةر اكنولوجيةةة المعمومةةات واالامةةاالت افةةرزت بنةةاك اقنيةةات جديةةدة
ياعامل معةا المحاسبون وف مواجةة ب ا العمر المعموماا الجديد كان ال بد لممحاسةبين اإلداريةين أن يكونةوا

م ةةوظفين رئيس ةةيين مةام ةةين باط ةةوير معموم ةةات ات ج ةةودة ومالئم ةةة الاذ ةةا القة ة اررات وي ةةام اوزيعة ةةا فة ة الو ةةت

المناسب الى جانب ابمية مواكبة المحاسبة اإلدارية باعاباربا الممدر األساس لممحافظة عمى القدرة الانافسية
لمااطور والاكيف من امك الاغيراته فال سبيل لممحاسب اإلدارا إال أن يمامك مجموعةة مةن المعةارف والمةةارات
لاكون ير محددة بالجوانب الفنية فقط بل أيقا بجوانب اإلبداع والافكير لوايجاد الحمول المسبقة لمماةاكل الاة
اواجا المنظمات أ ناء منن القرار.
إ سيجد المحاسبون اإلداريون ال ين ال يساطيعون الاكيف من امك الاغيرات انا من المعوبة المنافسة ف

ب ل المةنة الماوسعة وال يامكنوا من اقديم ذدمات مةنية بنوعية جيدة مما يعرقةم إلى اةديدات ةد ينةاج عنةةا
عدم إمكانية احافاظةم بالوظائف الا يمارسونةا اليوم.
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