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الملخص:

واتخاذوالرقابةالتخطیطعملیتيفياإلداریةالمحاسبةأسالیبفاعلیةمدىتقویمإلىالدراسةھدفت

استبانةتصمیمتمالدراسةأھدافولتحقیقالوصفي،المنھجالدراسةاتبعتالصناعیة.المنشآتفيالقرارات

اإلداریةالمحاسبةأسالیبتساھممنھا:نتائجعدةإلىالدراسةتوصلتالدراسة.مجتمعمنعینةعلىوزعت

أسالیبتطبیقوأنالصناعیَّة،الشركاتلدىالرقابةعملیةفيفاعلةوبصورةوالحدیثالتقلیديبشقیھا

الوبشكلیساھماإلداریةالمحاسبة الشركاتلدىاألداءوتقویموتقییمالرشیدةالقراراتاتخاذعملیةفيفعَّ

یتعلقفیماسلیمةإداریةقراراتاتخاذتساعدوشفافةدقیقةبیاناتتنتجالحدیثةاألسالیبوأنالصناعیَّة،



اإلداریةالمحاسبةأسالیبمنأكثرأوأسلوبالمنشآتتستخدمبأنالدراسةأوصتواإلنتاج.بالتسعیر

التكلفة وذلك ألن ترشید القرار اإلداري.وتحدیث أنظمتھا المحاسبیة وخاصة الشق الخاص ببیانات

Abstract:

The study aims to assess the effectiveness of management accounting methods in

planning, control and decision-making processes in industrial facilities. The study followed the

descriptive approach, and to achieve the objectives of the study a questionnaire was designed

that was distributed to a sample of the study community. The study reached several results,

including: management accounting methods contribute both traditional and modern effectively in

the process of control in industrial companies, and that the application of management

accounting methods contributes effectively in the process of rational decision-making and

evaluation and evaluation of performance in industrial companies, and that modern methods

produce accurate and transparent data that help The study recommended that enterprises use one

or more methods of administrative accounting and update their accounting systems, especially

the segment on cost data, in order to rationalize the administrative decision.

والرقابة، اتخاذ القرارات ، المنشآت الصناعیة.أسالیب المحاسبة اإلداریة، التخطیطالكلمات االفتتاحیة:

المقدمة:

الجوھریةللتغیراتنتیجةوالمتالحقةالسریعةالتغیراتمنالعدیدةالمعاصرةاألعمالبیئةشھدت

تكنولوجیافيالھائلالتقدممعالحاضرالوقتفياإلدارةاستخداماتوطرقأسالیبعلىطرأتالتي

متطلباتمعلتكییفملزمةأصبحتونوعیاتھاأحجامھااختالفعلىفالمنظماتواالتصاالت.المعلومات

ھذا التحول.



یتطلبعدیدةمتغیرةمواقفاإلدارةتعرضإلىالحدیثةالخدماتبیئةفيالمستمرالتغیرأدىلقد

المعلوماتتوفیربضرورةاإلداریةالمحاسبةیلزممماالتنفیذیة،واألعمالالخططتغییرثمومنسیاساتھا،

حتىعلیھاوالرقابةالمالئمةالخططإعدادمنوتمكنھااإلدارةاحتیاجاتمعتتوافقأنیجبالتيالمحاسبیة

مھماًدوراًتؤدياإلداریةالمحاسبةأنَّفیھشكالومماظلھا.فيتعملالتيالبیئةوبینبینھااالرتباطیتوافر

خاللمنوذلكالحدیثة،األعمالبیئةتشھدھاالتيالجوھریَّةللتغیراتنتیجةوالشركاتالمؤسساتإدارةفي

الخدماتتوفرعلىاالقتصادیةالوحدةإطارفيتعملفإنھاومعلومات؛بیاناتمناإلدارةاحتیاجاتتلبیة

منوأصبحتاالقتصاديالنشاطتزایدمعأھدافھااتسعتبلأھدافھا،تحقیقفيللمساھمةالمنشأةإلدارة

بلاالقتصاديللنشاطالالزمةاألموالتوفیرعلىمھمتھاتقتصرتعدلماإلدارةأنَّحیثالمھمةالوظائف

یحققبمااإلداریةالقراراتاتخاذعلىوالعملعلیھا،والرقابةوالتخطیطاألموالسیرتنظیمإلىتعدتھا

األھداف المتعددة لألطراف المختلفة في المنشأة.

الشركاتأنَّوبمابیئتھا؛علىتطرأالتيوالتطوراتالتغیراتعنبمنأىلیستالصناعیةالشركاتإن

الدورمنلھالماالوطنياالقتصادركائزأھممنالصناعیة الوالدوراالقتصاديالنشاطحركةفيفعَّ الفعَّ

ومساھمتھاوالتصدیرواالستیراداإلنتاجعملیاتالسیماللدولةوالنقدیَّةالمالیَّةالسیاسةخدمةفيتلعبھالذي

في التنمیة االقتصادیة للمجتمع.

الحدیثةاإلداریةالمحاسبةألسالیبمنھاالصناعیةوالسیمااألعمالمنظماتمواكبةألھمیةونظراً

للوقوفالدراسةھذهجاءتالراھنالوقتفيإلیھاتحتاجالتيالالزمةبالمعلوماتاإلدارةتزویدأجلمن

وتحدیداإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدامفيالسودانیةالصناعیةالشركاتإلیھوصلتالذيالمدىعلى

الالزمة التي تشجع على تطبیقھا.العوامل التي تحد من استخدامھا ومن ثم اقتراح الحلول

:مشكلة الدراسة

الدراساتتلكمعظمأنإالالمنشأة،فيودورھااإلداریةالمحاسبةتناولتالتيالدراساتتعددت

اإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیقمدىفحصتالتيالمیدانیةالدراساتمنالقلیلوھناكنظریةكانت



وجودالدراساتتلكإحدىنتائجأوضحتوقد).2012تطبیقھا(الخلیل،درجةعلىتؤثرالتيوالعوامل

ذلكعلىوعالوةالعملیة.الحیاةفيتطبیقھاوواقعاإلداریةالمحاسبةألسالیبالعلميالتطوربینفجوة

بالشركاتالمطبقاإلداریةالمحاسبةنظمعلىالتقلیدیةاألسالیبسیطرةاستمرارأخرىدراسةنتائجكشفت

Onaolapoالحدیثة(األسالیبمنأكبربصورة and Oladejo, سلبیةانعكاساتلھالذياألمر).2013

المبنیَّةالصحیحةالقراراتاتخاذوبالتاليوالتقییموالرقابةالتخطیطفياإلدارةتساعدالتيالبیاناتتوفرعلى

الرئیسالسؤالخاللمنالدراسةمشكلةعرضیمكنفإنھولھذاالعالیة.الشفافیَّةذاتالدقیقةالمعلوماتعلى

التالي:

المنشآتفيوالرقابةالتخطیطوعملیتياإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدامبینعالقةتوجدھل

الصناعیة السودانیة؟

حیث یتفرع منھ األسئلة الفرعیة التالیة:

وعملیة التخطیط في المنشآت الصناعیة؟ھل توجد عالقة بین استخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة.1

بالمنشآتاألداءوتقییمالرقابةوعملیةاإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدامبینعالقةتوجدھل.2

الصناعیة؟

تقییمفياإلداریةالمحاسبةأدواتفاعلیةمنتحدالصناعیةالمنشآتتواجھصعوباتھناكھل.3

األداء واتخاذ القرارات؟

أھمیة الدراسة:

التخطیطعملیتيفياإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدام"موضوعھافيتتجلي:العلمیةاألھمیة-1

تستطیعالالمختلفةاإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدامغیرمنإذالصناعیة"المنشآتفيالرقابة

ھناكأنكماالشدیدة.والمنافسةالعولمةظلفيالعملسوقفياالستمرارالصناعیةالمنشآت

فياإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدامتعزیزحولدراساتبإجراءنادتالتيالدراساتمنالعدید

الباحثیجدلمذلكعلىعالوةاالقتصادیة.البیئةفيالتغییراتمواجھةأجلمنالمختلفةالقطاعات



مساھمةیمثلماوھوالسودانیة،البیئةفيوبخاصةالموضوعھذابدراسةقاممنإطالعھحدودفي

علمیة في البحوث المتخصصة في ھذا المجال.

بأنالصناعیةالمنشآتتلزمالمتزایدةوالمنافسةالمعاصرةالتحدیاتأنفيتتمثل:العملیةاألھمیة-2

ألسالیبتطبیقھاضرورةیھتممماعالیةجودةوذاتمبتكرةمنتجاتتصنیععلىقادرةتكون

إنزالإمكانیةحیثمنعلمیاًجانباًستضیفكونھامنالدراسةأھمیةتكمنكمااإلداریة،المحاسبة

بیاناتتوفیرفيیسھمأنیمكنمامیدانھافيتضیفحیثالواقع،أرضعلىوتوصیاتھانتائجھا

بصورة مثلي.ومعلومات تساعد اإلدارة في القیام بوظیفتي التخطیط والرقابة

أھداف الدراسة:

المنشآتفيالقراراتواتخاذوالرقابةالتخطیطعملیتيفياإلداریةالمحاسبةأسالیبفاعلیةمدىتقویم.1

الصناعیة.

المنشآتفيالتخطیطوعملیةاإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدامبینالعالقةطبیعةعلىالتعرف.2

الصناعیة.

عملیة الرقابة بالمنشآت الصناعیة.الوقوف على  مدى استخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في.3

األداءتقییمفياإلداریةالمحاسبةأدواتفاعلیةمنتحدالصناعیةالمنشآتتواجھصعوباتعلىالتعرف.4

واتخاذ القرارات.

فرضیات  الدراسة:

الفرضیة األولى:

وعملیة التخطیط في الشركات الصناعیة.توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین أسالیب المحاسبة اإلداریة

الفرضیة الثانیة:

وعملیة والرقابة في الشركات الصناعیة.توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین أسالیب المحاسبة اإلداریة

الفرضیة الثالثة:



فيالقراراتواتخاذاألداءوتقییماإلداریةالمحاسبةأسالیببینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد

الشركات الصناعیة.

منھجیة الدراسة:

وجمعالمیدانیةالدراسةأسلوباستخدامیتضمنالذيالتحلیليالوصفيالمنھجعلىالدراسةاعتمدت

البیانات إحصائیاً من أجل اختبار صحة الفرضیات.المعلومات والبیانات من خالل االستبانة، ومن ثم تحلیل

حدود الدراسة:

م.2020العامالزمانیة:الحدود-

الحدود المكانیة: مصنع جیاد - السودان.-

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

نشأة المحاسبة اإلداریة-1

عنمعلوماتإلىاإلدارةحاجةظھرتعندماعشرالتاسعالقرنإلىاإلداریةالمحاسبةجذورتمتد

علىتقومالتيالصناعاتمنوغیرھاوالصلبالحدیدوصناعةوالنسیجالغزلصناعةمنكلفيالتكالیف

األخرىالتكالیفإھمالمعواألجورالموادتكلفةعلىالمبكرةالسنواتتلكفيالتركیزوكانالكبیر،اإلنتاج

لتوسیعاتجاھاتظھرتالزمانمنقرنمروروبعدالصنعومستلزماتواإلھالكالمحركةالقوىمثل

أصروھناالمستثمرینجمھورالكتتابالمالرأسأسھمإصدارخاللمنللشركاتاإلنتاجیةالطاقة

وكانالمنتجاتعلىتخصصیجبالمصنعتكالیفوباقيواإلھالكالمحركةالقوىتكالیفأنالمراجعون

بشكل أفضل.الغرض من ھذا التخصیص ھو تحدید قیمة المخزون السلعي

وحتىالمالرأسَمْوِرَديطریقعنكبیروبشكلباستمراراألموالزیادةإلىالمنشآتمنالعدیدتحتاج

منعلیھامصدَّقتقاریرتوفیرالمدیرینعلىلزاماًأصبحخارجیةمصادرمنللمنشأةاألموالتدفقیمكن



المستقلونالمراجعوناھتمامكانھناومنالخارجيالمالورأسموردعلیھایعتمدخارجیینمراجعین

بتصمیم إجراءات جیدة ألغراض التقریر المالي عن الشركات.

علىكبیراًتأثیراًالخارجونالمراجعوناتبعھاالتيالسلعيالمخزونتكلفةتحدیدإلجراءاتكانھناومن

).2009:25ونورین،(جارسیوناإلداریة..."المحاسبة

الشدیدةالضغوطوكذلكالعالممستوىعلىالمنافسةازدیادإلىاإلداریةالمحاسبةنشأةأسبابترجع

تترتبمماالخدمیةالصناعاتفيالتوسعحواالتجاهوكذلكللتكنولوجیاالسریعوالنموالتكالیف،لخفض

یمكنالوالتيالداخلیةباالستخداماتالمتعلقةالمعلوماتخصوصاًللمعلوماتالمدیرحاجةزیادةعلیھ

).2009:26ونورین،(جارسیونالتقلیدیةالماليالمركزوقائمةالدخلقوائممنعلیھاالحصول

مفھوم المحاسبة اإلداریة-2

المعلوماتوتوصیلوتفسیروإعدادوتحلیلوتجمیعوقیاستحدید"عملیةبأنھااإلداریةالمحاسبةتعرتف

منالمحاسبةلضمانقراراتواتخذاوتقییمورقابةتخطیطمنوظائفھاأداءفياإلدارةتحتاجھاالتيالكمیة

للجھاتالمالیةالتقاریرإعدادفيللمساھمةباإلضافةھذاللمنشأةالمتاحةللمواردالمناسباالستخدام

).2001:4وآخرون،الخارجیة"(جمعة

صورةفيوتجھیزھاوتحلیلھاالبیاناتوتصنیفجمععلىقائمنظامعنعبارةاإلداریةالمحاسبةأنَّأي

والرقابةالتخطیطعملیاتفيالستخدامھاالمنشأةفيالنشاطأوجھجمیعحوللإلدارةتقدممفیدةمعلومات

والتي تؤدي لتحقیق أھداف المنشأة.وتقییم األداء للمساھمة في اتخاذ القرارات اإلداریة

وأسالیبأدواتمنمجموعةباستخدامنشاطھاطبیعةعنالنظربغضالشركاتإداراتتقومولذا

وتقییم األداء واتخاذ القرارات.المحاسبة اإلداریة وذلك للقیام بعملیات التخطیط والرقابة

اإلداریة تتمثل في:ومن التعاریف السابقة نجد أن الخصائص الممیزة للمحاسبة

للمستخدمینالتقاریرإعدادعلىتركزحیثالداخلیةاألطرافلخدمةموجھةاإلداریةالمحاسبةأن-

الداخلیین (اإلدارة).



باإلضافةالمستقبلیةالقیمقیاسعلىیشتملفالقیاسوالتوصیل،القیاسھواإلداریةالمحاسبةجوھرأن-

المعلومات فیتم لإلدارة داخل المنشأة.إلى القیم الفعلیة ویكون قیاس نقدي وغیر نقدي، أما توصیل

واتخاذتخطیطمنالمختلفةوظائفھاممارسةفياإلدارةخدمةھواإلداریةالمحاسبةمنالھدفإن-

قرارات ورقابة.

أھداف المحاسبة اإلداریة-3

فیھ،المستثمرةاألموالمقابلالربحتحقیقھوالصناعیةالمنظماتأوالشركاتمناألولالھدفإن

بجانبھذاومصداقیتھا،منتجاتھاوجودعنطیبةسمعةتحقیقمثلأخرى؛أھدافالھدفلھذاویضاف

).2009:12ونورین،فیھا(جارسیونتعملالتيالبیئةخدمةمثلاجتماعیة؛أھداف

داخلللمسئولینالمعلوماتھذهتقدمأنھابمعنىللمدیرین،المعلوماتبتقدیماإلداریةالمحاسبةتھتم

).2009:11ونورین،أعمالھا(جارسیونورقابةإدارةعلىوالقائمینالمنظمة

من خالل المفاھیم السابقة یمكن تحدید أھدافھا في اآلتي:

السلیم ألھداف المنشأة.توفیر المعلومات الالزمة التي تمكن اإلدارة من التخطیط-1

توافرظلفيوذلكالمستقبلیةواألرباحبالتكالیفالتنبؤمناإلدارةتمكنالتيالمعلوماتتوفیر-2

عوامل اإلنتاج والتشغیل بكمیات محددة.

الرقابة.توفیر المعلومات التي تمكن اإلدارة من القیام بوظیفة-3

ومعالجةالفعليباألداءالمخططاألداءمقارنةحیثاألداءتقویملعملیةالمالئمةالمعلوماتتوفیر-4

االنحرافات.

نشاطعلىاإلداریةالسیاساتتطبیقعلىالمترتبةالمختلفةاآلثارتوضحالتيالمعلوماتتوفیر-1

المنشأة وإبراز ذلك في شكل كمي وقیمي.

یتملماطبقاوذلكالتشغیلفترةخاللالمالیةالتدفقاتقوائمإعدادمنتمكنالتيالمعلوماتتوفیر-2

الحصول علیھ من بیانات عن طریق اإلدارات المختلفة بالمنشأة.



توفیر المعلومات المالئمة التي تمكن اإلدارة من المفاضلة بین البدائل واختیار البدیل المناسب.-3

فردكلمسئولیةبتحدیدوذلكالمسئولیة،محاسبةتطبیقمنتمكنالتيالمالئمةالمعلوماتتوفیر-4

المھامانجازعندتحفیزهأوالتقصیرعندمحاسبتھیمكنحتىإلیھالموكلةوالمھامالمنشأةداخل

).2008:4,3عالیة(إبراھیم،بكفاءةإلیھالموكلة

عالیةجودةذاتقراراتاتخاذفياإلدارةمساعدةیتمثلاإلداریةللمحاسبةاألساسيالھدفأن

للتحكم في األنشطة المختلفة للمنشأة.

خصائص تقاریر المحاسبة اإلداریة-4

المستثمرینمثلالمنشأةعنخارجیینلمستخدميأساسيبشكلالمالیةالمحاسبةتقاریرتعد

إدارةأنھذامعنىلیسلكنوغیرھا،الحكومیةوالمصالحوالھیئاتالعمالیةوالمنظماتوالعمالءوالموردین

بشكلتعدالمالیةالمحاسبةتقاریرولكنالمالیة.المحاسبةتقاریرأوالخارجیةالتقاریرمنتستفیدالالمنشأة

االستخداملمواجھةتعدفإنھااإلداریةالمحاسبةتقاریرأماالخارجیینالمستخدمیناحتیاجاتلمواجھةأساسي

أيمحدداستخدامذاتبأنھاتتصفأنیجباإلداریةالمحاسبةتقاریرأنكماأساسي.بشكلللمنشأةالداخلي

تقاریربعكسبذاتھا،معینةوحاالتوقراراتمشاكلومواجھةلحلاإلدارةلرجلالالزمةالمعلوماتتقدم

علىالخارجیینالمستخدمینمتطلباتلتواجھعاماستخدامذاتبأنھاتتصفماعادةفإنھاالمالیةالمحاسبة

بیاناتتشملاإلداریةالمحاسبةتقاریرأنھذاإلىنضفورغباتھم.نظرھموجھاتواختالفتعددھم

مفصلةمعلوماتمعرفةیبغيقداإلدارةرجلأنذلكالمالیةالمحاسبةتقاریرمنتفصیالًأكثرومعلومات

).2012:28(لیتراي،بإنتاجھیقوممنتجكلتكالیفعن

التخطیط والرقابةأسالیب المحاسبة اإلداریة التقلیدیة ودورھا في عملیتي-5

والمفاضلةاالختیارإلىالقراراتاتخاذعملیةوتھدفاإلداریةالعملیةجوھرالقراراتاتخاذیعتبر

األولشقین،إلىالقراراتاتخاذعملیةوتنطويتحقیقھ.إلىالمنشأةتسعىالذيالھدفضوءفيالبدائلبین

الالزمةوالوسائلتحقیقھا،المرغوباألھدافبتحدیدالتخطیطویھتمبالرقابة.یتعلقوالثانيبالتخطیطیتعلق



للمعلوماتFeedbackالعكسياإلرجاعواستخدامالخططتنفیذفتعنيالرقابةأمااألھداف.تلكلتحقیق

منیجعلالذيالحدإلىالعملیةالحیاةفيوالرقابةالتخطیطمھاموتتدخلمثالیةبطریقةیتمأنمنلتحقیق

علىاألحیانبعضفيالتركیزمالئمیكونالنظریةالناحیةمنولكنھابینھمافاصلةخطوطوضعالصعب

).2013:43نصار،وأبو(ظاھرمستقلةبصفةمنھاجانبكل

نقطة التعادل (العالقة بین التكلفة والحجم والربح).1

التكالیفوإجمالياإلیراداتإجماليسلوكعلىوالربحوالحجمالتكلفةبینالعالقةتحلیلیركز

للوحدةالمتغیرةوالتكلفةالبیعسعرمنالمخرجاتمستوىفيتحدثالتيالتغیراتتجاهالعملیاتوربح

اإلجابةفيللمساعدةوالربحوالحجمالتكلفةبینالعالقةتحلیلالمدیرونویستخدمللصنفالثابتةوالتكالیف

سعرأوالمبیعاتحجمفيتغیراتحدثإذاالتكالیفوإجمالياإلیراداتإجماليسیتأثركممثل:أسئلةعلى

"ماذا-لو"،مضمونھافكرةعلىتقوماألسئلةھذهومثلاألجنبیة.األسواقفيالمنشأةأعمالتوسعتأوالبیع

حوالربحوالحجمالتكلفةبینالعالقةتحلیلإنَّ یعتبرالطریقةولھذهاالحتماالت،تلكعنالناتجةاألرباحیوضِّ

Jaeالتخطیط(عندللمدیرینمرشداًوالربحوالحجمالتكلفةبینالعالقةتحلیل and Joel, 1999: 55.(

الموازنات التخطیطیة.2

لألھدافالتوصلأجلمنالعلمیةاإلدارةتستخدمھاالتياألسالیبأھمأحدالتخطیطیةالموازناتتعد

ویقومالبشریة.أوالمادیةسواءالمتاحةللموارداألمثلاالستخدامخاللمنوضعھاتمالتياإلستراتیجیة

بالمصروفاتیختصفیماالمشروعبنشاطمقدَّماًالتنبؤویتطلبالتقدیریة،المیزانیاتعلىأساساًالتخطیط

التخطیطیقومكماواحداً،عاماًعادةًتبلغمعینةفترةخاللالمشروعأصحابوحقوقواألصولواإلیرادات

إیراداتتأثرمدىدراسةیتطلبوھذامعیَّناقتراحبشأنقرارإلىللوصولالالزمالتحلیلعلىأیضاً

یستلزمالتخطیطیةالموازنةوضعوعندالمالیة.الفترةخاللالمختلفةباالقتراحاتومصروفاتھالمشروع

لةخططوضعاألمر وبرامجالمبیعاتكتقدیراتالمفرداتمنمفردةلكلفرعیةموازناتصورةفيمفصَّ

واإلضافاتاألبحاثوبرامجوالمصروفاتالعملوتكلفةالسلعي،والمخزونالمشتریاتوتخطیطاإلعالن



المسئولینیمكِّنحتىالمیزانیاتتلكوضععندالكافیةالمرونةمراعاةوینبغيالتمویل.وبرامجالرأسمالیة

).2008:23(صباح،الجدیدةالظروفلمواجھةبدیلةطرقعنالبحثعلىالعملالتخطیطعن

الةرقابةتحقیقفيالتقدیریةالمیزانیةأھمیةأنیتضح یمكِّنفاستخدامھاالمشروععملیاتعلىفعَّ

العملیاتنتائجومقارنةمقدَّماًالموضوعةوالسیاساتواألھدافالخططمالءمةمدىمعرفةمناإلدارة

تحدثقدالتياالنحرافاتومتابعةمقدَّماًالموضوعةواألھدافبالخططالمشروعأقسامجمیعفيالفعلیة

نتیجة للتنفیذ الفعلي.

محاسبة المسئولیة.3

أیضا،األداءوتقییموبالرقابةالعملفيالالمركزیةبمفھومالمسئولیةمحاسبةنظاممفھومارتبط

مركزكلأيالجزئيالمستوىعلىاألداءتقییمھوالمسئولیةمحاسبةنظاممفھومحسباألداءوتقییم

المؤسساتحجملكبرطبیعیةنتیجةھووھذاللمؤسسة،الكليالمستوىعلىثمومنحدةعلىمسئولیة

).2007:2(الجدبة،والدوائرواألقسامالفروعوتعددلھاالتنظیمیةالھیاكلتضخموكذلكوالشركات،

منوذلكالمختلفة،مستویاتھاجمیعفيفعالیتھاومدىاإلدارةكفاءةتقییمإلىالماسةالحاجةظھرتلذلك

فيالدولمنھاتعانيالتيالندرةظلفيوخاصةالتكالیفوترشیدوتخفیضوتطویرهاألداءتحسینأجل

تتفقبحیثمسئولیةمراكزإلىالمؤسسةأوالوحدةتقسیمیتمالمسئولیةمحاسبةنظاموحسباألخیرة،اآلونة

الموازناتعملخاللمنالمتاحةالموارداستغاللكفاءةلضمانللمؤسسةالتنظیميالھیكلمعالمراكزتلك

إلىالتخطیطیةالموازنةترجمةویتمالعام،القطاعفيعلیھمتعارفھوكماالعامةالموازنةأوالتخطیطیة

).2007:3(الجدبة،الحكومیةأواالقتصادیةللوحداتتخصیصھایتممالیةواعتماداتأوامر

الرقابةعملیةممارسةفياألساسأنھحیثاألداء،وتقییمالرقابةھوالمسئولیةمحاسبةنظامجوھرإن

تتبعخاللمنوذلكبھم،المناطةأعمالھمعلىومحاسبتھمالمؤسسةفيالقراروصناعالمسئولینأداءوتقییم

من حدوثھا.االنحرافات الھامة والبحث عن مسبباتھا ومعالجتھا والحد

التخطیط والرقابةأسالیب المحاسبة اإلداریة الحدیثة ودورھا في عملیتي-6



)ABC(األنشطةأساسعلىالتكالیفمحاسبة.1

بأنشطةتقوممنظماتإلىتحتاجالمنتجاتأنفكرةعلىالنشاطأساسعلىالتكلفةنظاممفھومیقوم

المتسببةاألنشطةعلىالتكالیفتخصیصیتمبحیثالنظمتصمیمضرورةیعنىمماموارد،أوتكلفةتتطلب

ذلكمناستفادتھادرجةحسبالمنتجاتأوالمنتجعلىنشاطكلتكالیفتخصیصیسھلثمومنفیھا،

).2006:70(عطیة،النشاط

أنشطةإلىالمنشأةتقسیمإمكانیةمنتنبعالنشاطأساسعلىالتكلفةنظامتطبیقأھمیةأنالباحثانیرى

المنشأةویفیدقیمة،تضیفالالتيواستبعادالمضافةالقیمةذاتاألنشطةودعمبتأكیدوذلكتحلیلھاثمومن

غیر المباشرة وطریقة توزیعھا بصورة سلیمة.في مجال التخطیط و القرارات اإلداریة المتعلقة بالتكالیف

)BSC(المتوازناألداءبطاقة.2

التياألداءمقاییسمنمجموعةإلىالمنظمةوإستراتیجیةرسالةالمتوازنةالمقاییسبطاقةتترجم

ولكنھاالمالیة،األھدافتحقیقعلىفحسبالمتوازنةالمقاییسبطاقةوتركزاإلستراتیجیة،لتنفیذاإلطارتقدم

بطاقةوتقیسالمالیة،أھدافھالمقابلةتحققھاأنالمنظمةعليیجبالتيالمالیةغیراألھدافعليالضوءتلقي

):2009:863(حجاج،أبعادأربعةمنالمنظمةأداءالمقاییس

البعد المالي..1

بعد العمیل..2

بعد التشغیل الداخلي..3

بعد التعلم والنمو..4

أطلقوقداألربعة.األبعادھذهكلفياألداءلمتابعةالمستخدمةالمقاییسعليالشركةإستراتیجیةوتؤثر

المالیةوغیرالمالیةاألداءمقاییسوبینواحدتقریرفيتوازنألنھاالمتوازنة،المقاییسباقةعلىاالسمھذا

علىاإلدارةرجالتركیزمنالمتوازنةالمقاییسباقةوتخفضاألجلوطویلاألجلقصیراألداءلتقییم

جودةمثلوالتشغیلیةالمالیةغیرالمؤشراتألنوذلكسنویة،الربعاألرباحاألجل،مثلقصیرالمالياألداء



المالیةالمنافعتظھرأالویمكنالطویل،لألجلالشركةتصنعھاالتيالتغیراتتقیسالعمیلورضاءالمنتج

مؤشرایعتبرالمالیةغیرالمقاییسفيالقويالتحسینولكناألجل،قصیرةاألرباحفيفوراالتغیراتلھذه

طریقعنقیاسھالعمالء،یتمرضاءفيزیادةالمثال،حدوثسبلفعليالمستقبلفياقتصادیةقیمةلخلق

المستقبل،وعنفيوالداخلالمبیعاتالرتفاعمؤشراًیعتبرشھرة،شراءللعمالء،وعملیاتالمیدانیةالدراسات

اإلدارةاھتمامتوسعالمتوازنةالمقاییسبطاقةفانالمالیة،وغیرالمالیةمقاییسمنالمتوازنالمزیجطریق

).2009:864األجل(حجاج،قصیرباألداء

فيتساعدمحاسبیةمعلوماتتوفرالحدیثةأسالیبھاخاللومناإلداریةالمحاسبةأنالباحثانیري

أنیجبولھذاوازدھار،وتقدمنمومنالمنشأةأھدافتحقیقفيالكفاءةزیادةوبالتالياإلداریةالعلمیةنجاح

التي تساھم في تحقیق األھداف العامة للمنشأة.ینظر إلیھ كوسیلة للتخطیط والرقابة واتخاذ القرارات

الدراسات السابقة:

المحاسبةأسالیباستخداممدىعلىالضوءإلقاءإلىالدراسةھدفت:2011وآخرون،جودةدراسة-

شیوعاًاألكثراألسالیبتلكمنأيومعرفةالعامة،المساھمةاألردنیةالصناعیةالشركاتفياإلداریة

لمفھومواضحتعریفلدیھایوجدالشركاتكثرأنإلىالدراسةخلصتولقداستخدامھا.ومجاالت

تطبیقعنمسئولینأشخاصأومستقلةأقسامبھایوجدالشركاتھذهأكثروأناإلداریة،المحاسبة

ضعیف،عامبشكلالشركاتفياإلداریةالمحاسبةأسالیباستخداموأناإلداریة،المحاسبةأسالیب

المحاسبةأسالیبتستخدمالشركاتأغلبیةأنحیثالحدیثة،اإلداریةالمحاسبةأسالیباستخداموخاصة

أوصتاإلداریة.للمحاسبةالرئیسیةاألھدافعلىتركزالشركاتھذهأنإلىإضافةالتقلیدیة،اإلداریة

الحدیثةوبخاصةاإلداریةالمحاسبةأسالیبباستخداماألردنیةالصناعیةالشركاتاھتمامبزیادةالدراسة

منھا.

Onaolapoدراسة- & Oladejo, اإلداریةالمحاسبةتقنیاتتطبیقتقییمإلىالدراسةھدفت:2013

العواملأثرعلىوالتعرفالنیجیریة،الصناعیةالشركاتمنعینةفيوالرقابةللتخطیطكأدوات



تمعلیھا.الشركاتاعتمادمدىوتحدیداإلداریةالمحاسبةتقنیاتاختیارفياالقتصادیةاالجتماعیة

اتبعتحیثالطبقیةالعشوائیةالعینةأسلوبباستخدامصناعیةشركة)30(منالدراسةعینةاختیار

اختیارفيأثرلھااالقتصادیةاالجتماعیةالعواملأنإلىالدراسةتوصلتالوصفي.المنھجالدراسة

الشركاتقبلمنكاملبشكلاإلداریةالمحاسبةتقنیاتبتنبيالدراسةأوصتاإلداریة.المحاسبةتقنیات

عملیتي التخطیط والرقابة بتلك الشركات.الصناعیة في البلدان النامیة من أجل تحسین محفظتھا وسالمة

الحدیثةاإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیقانعكاسمدىمعرفةإلىالدراسةھدفت:2014الحاج،دراسة-

نتائجعدةإلىوتوصلتالوصفيالمنھجالدراسةاتبعتالصناعیة.للوحداتالمالياألداءتحسینعلى

القراراتترشیدإلىیؤديالمطروحةالخیاراتبینالمفاضلةفيالمالیةاإلدارةتقنیاتاستخدامإنمنھا:

المالي.األداءمستوىرفعفيیساعدالتكلفةوتحلیلبیاناتعلىالمنشأةإدارةاعتمادوإناإلداریة،

الالزمةالمعلوماتتوفیرمنیمكنحتىوالتقییمللقیاسكمدخلباألداءالتكلفةبربطالدراسةأوصت

للتقییم السلیم.

وكیفیةالحدیثةاإلداریةالمحاسبةأسالیبعلىالتعرفإلىالدراسةھدفت:2019وسالم،مالكدراسة-

بالمصارفالمصرفیةالخدماتتسعیرعملیاتفياألسالیبتلكتطبیقمدىمنللتأكدمنھااالستفادة

المصارففروعمنقصدیةعینةاختیارتمالوصفي،المنھجالدراسةاتبعتتطبیقھا.ومعوقاتالسودانیة

وبعداستبانة.خمسوناسترجاعتماستبانةوستونخمسونلھموزعتكردفانغرببوالیةالعاملة

التيالكافیةالخبراتلدیھاكردفانغرببوالیةالعاملةالمصارفأنإلىالدراسةتوصلتالتحلیل

التكلفةأسلوبوھيالمصرفیةالخدماتتسعیرفيالحدیثةاإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیقمنتمكنھا

اإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیقفيمعوقاتتوجدكماالنشاط،أساسعلىالتكلفةوأسلوبالمستھدفة

التدریبیةالدوراتبعقدالعلیااإلدارةاھتمامقلةالمعوقاتتلكومنالمصرفیةالخدماتلتسعیرالحدیثة

باستقطابالدراسةأوصتاألسالیب.تلكلتطبیقالالزمةوالمعاییرواإلجراءاتالخطواتوغموض

اإلداریة بشكل فعال بالبنوك.الكوادر الفنیة المؤھلة القادرة على تطبیق أسالیب المحاسبة



فيالصناعیةبالمنشآتاإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیقتناولتالدراساتھذهمعظمأنیالحظ

المجال.ھذافيالبحوثمنالمزیدبإجراءونادتالتطبیقفيضعفھنالكأنإلىوتوصلتمختلفةبیئات

الدراسات.وھذا موضوع الدراسة الحالیة والتي تعتبر امتداداً لتلك

إجراءات الدراسة المیدانیة:

وشرحوالعینة،الدراسة،مجتمعتحدیدفيالباحثاناتبعھاالتيواإلجراءاتللطرق،وصفاًتتضمن

وثباتھا،الدراسةأداةصدقإجراءاتثمووصفھا،الدراسة،أداةبناءفيالعملیةواإلجراءاتالخطوات،

األسالیب اإلحصائیة المستخدمة.وشرح مخطط تصمیم الدراسة ومتغیراتھا، واإلشارة إلى أنواع

منھجیة الدراسة:

مننوعینعلىاعتمدتوكذلكالمیدانیة.الدراسةوأسلوبالوصفي،المنھجعلىالدراسةھذهاعتمدت

فيتمثلتثانویةوبیاناتوتوزیعھا،االستبانةتطویرطریقعنجمعھاتممیدانیةأولیةبیاناتالبیانات:

السابقة التي لھا عالقة بموضوع الدراسة.الرجوع إلى الكتب العلمیة، والمقاالت واألبحاث والدراسات

مجتمع وعینة الدراسة:

ومدراءأقسامورؤساءداخلیینومراجعینومحاسبيموظفيمناألصليالدراسةمجتمعتكون

إدارة مدینة جیاد الصناعیة.

)30(عددتوزیعتمحیثالدراسة،مجتمعمنعشوائیةبطریقةاختیارھاتمفقدالبحثعینةأما

%).100بلغت(استرجاعبنسبةكاملة،بصورةالجمیعاستجابوقدالمستھدفینعلىاستبیان

أداة القیاس (االستبانة):

البیانات األولیة، واشتملت على جزأین:استخدمت الدراسة االستبانة باعتبارھا وسیلة رئیسة لجمع

والوظیفیة والمؤسسیة.: معلومات عامة متعلقة بالعوامل الدیمغرافیةالجزء األول

: اشتمل على ثالثة محاور ئیسة:الجزء الثاني



وعملیةاإلداریةالمحاسبةأسالیببینالعالقةطبیعةبتحدیدتتعلقعبارات)5(علىبُنياألول:المحور

التخطیط.

علىالمحورھذاوبُنيالرقابةوعملیةاإلداریةالمحاسبةأسالیببینالعالقةبتحدیدیتعلقالثاني:المحور

عبارات.)5(

األداءوتقییماإلداریةالمحاسبةأسالیببینالعالقةبتحدیدتختصعبارات)5(علىبُنيالثالث:المحور

واتخاذ القرارات.

صدق األداة وثباتھا:

منللتأكدالبیان،بكلیةالتدریسھیئةأعضاءمناثنینعلىعرضھاتماالستبانة،صدقمنللتأكد

بعضحذفتموقدومحتویاتھا،صیاغتھاوسالمةووضوحھا،األساسیة،الموضوعلجوانبتغطیتھا

أفرادلديوضوحاًأكثرلتصبحالفقراتبعضصیاغةوإعادةجدیدة،عباراتوإضافةوتعدیلالعبارات،

أبرز)1(رقمالجدولویبینألفا،كرونباخمعاملاستخراجخاللمناالستبانةثباتمنالتأكدتمكماالعینة.

نتائج ھذا االختبار.

)1(رقمجدول

الثالثةنتائج معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي لمحاور الدراسة

كرونباخ ألفاعدد العباراتالمحورالرقم

50.930أسالیب المحاسبة اإلداریة وعملیة التخطیط1

50.908أسالیب المحاسبة اإلداریة وعملیة الرقابة2

50.894أسالیب المحاسبة اإلداریة واتخاذ القرارات3

150.944األداة ككل

ھيومجتمعةمنفردةاالستبانةلمحاورألفاكرونباخمعامالتقیمأن)1رقم(الجدولنتائجمنیتبین

قیمة مقبولة وعالیة

األسالیب اإلحصائیة المستخدمة:



وتماشیاًالدراسة.بیاناتتحلیلفيSPSSاالجتماعیةللعلوماإلحصائیةالحزمبرنامجاستخدامتم

تم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة:مع طبیعة الدراسة، وأھدافھا، وأسئلتھا، وألغراض التحلیل

المعیارياالنحرافإلىباإلضافةلیكرات،مقیاسالعظميللقیمةمنسوباًالحسابيالوسط.1

والنسب المئویة لعمل تحلیل أولي إلجابات أفراد العینة.

Tتحلیل.2 (One Sample Test(الدراسة.فرضیاتالختبار

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

الخصائص العامة ألفراد عینة الدراسة.1

المؤھلالعمر،فيوالمتمثلةالدراسة،عینةألفرادالعامةالخصائصوصف)،2(رقمالجدولیبین

الخبرة.العلمي، المؤھل المھني، المسمي الوظیفي، إضافة إلى سنوات

)2(رقمجدول
توزیع عینة الدراسة حسب المتغیرات الدیمغرافیة والوظیفیة

النسبة المئویةالتكرارالفئةالمتغیرات

العمر

%310فأقلسنة25
%826,7سنة30إلى26من
%26,7سنة35إلى31من
%723,3سنة40إلى36من

%1033,3فأكثرسنة41

المؤھل العلمي

.%1860بكالوریوس
%516.7دبلوم عال
%310.0ماجستیر
%26.7دكتوراه
%26.7أخري

%13.3زمالة المحاسبین القانونیین السودانیةالمؤھل المھني
%00.0زمالة المحاسبین القانونیین العربیة



%00.0زمالة المحاسبین القانونیین البریطانیة
%00.0زمالة المحاسبین القانونیین األمریكیة

%2996.7ال یوجد

المسمى الوظیفي

%13.3موظف
%2066.7محاسب

%26.7مراجع داخلي
%413.3رئیس قسم
%310مدیر إدارة

%00.0أخرى

سنوات الخبرة

%930.0فأقلسنوات5
%723.3سنوات10إلى6من

%1136.7سنة15إلى11من
%26.7سنة20إلى16من

%13.3فأكثرسنة21

سنة41منأكثرھممنأعمارھمجاءتالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن)2(رقمالجدولیشیر

یلیھمسنة،30إلى26بینماتراوحتالتيلألعمار%26,7نسبةأعقبتھا%،33,3النسبةبلغتحیث

فأقلسنة25مناألعمارنسبةجاءتحینفي،سنة40إلى36لفئةاألعمارأوضحتالتي%23,3نسبة

أيسنة35إلى31مناألعمارنسبةأعمارھمكانتمنالعینةأفرادمننسبةأقلجاءتوأخیراً%،10

فقط.%6,7بنسبة

،%60نسبتھمبلغتحیثبكالوریوسفيالعلمیةمؤھالتھمالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأنكما

ماجستیرالعلمیةالمؤھالتونسبة%16,7نسبتھمبلغتحیثعالدبلومحملةالعینةأفرادمنیلیھممنبینما

مؤھالتذووھمالدراسةعینةأننتبینوبذلكالدكتوراه.حملةمن%6.7نسبتھموما%10نسبتھمجاءت

علمیة عالیة نسبیاً.

بنسبةأيغالبیتھمأجابحیثالمھنیةالمؤھالتلدیھمتوجدالالعینةأفرادمعظمأنیتضحكما

المحاسبینزمالةالنسبةھذهحملتحیثمنھم%3.3بنسبةإالالمھنیةالمؤھالتتلكوجودبعدم96,7%

القانونیین السودانیة كمؤھل مھني.



یلیھم%،66,7بنسبةأيمحاسبونالعینةأفرادمنالعظمىللغالبیةالوظیفيالمسمىأنیتضحكما

الداخلیینالمراجعیننسبةكانتبینما،%10بنسبةاإلدارةمدراءثمَّومن%13,3بنسبةاألقسامرؤساء

فقط.%3,3بنسبةالوظیفیةالمسمیاتبینمناألقلھيالموظفیننسبةجاءتو،6,7%

النسبةبلغتحیثسنة15إلىسنة11بینماخبراتھمتتراوحالعینةأفرادمعظمأنیتضحوكذلك

نسبةجاءتحینفي،سنواتخمسإلىسنةلفئةالعملیةالخبراتأوضحتالتي%30نسبةیلیھم63,7%

سنة20إلى16منخبرتھمكانتمننسبةبینما%،23,3سنواتعشرةإلىسنواتستمنالخبرات

أنالسابقةالنتائجوتدل%.3,3بلغتحیثفأكثرسنة21لفئةكانتالخبرةحیثمناألقلالنسبةأنا%،6,7

متوسط خبرة المبحوثین عالیة نسبیاً.

التحلیل الوصفي ومناقشة نتائج الدراسة:

وجھتالتياإلستباناتطریقعنجمعھاتمالتيالنتائجومناقشةوتحلیلعرضیتمیليفیما

محاور على النحو اآلتي:للمبحوثین بمنطقة الدراسة وسیتم مناقشة ذلك في ثالث

أوالً: عرض واختبار الفرضیة األولي:

وعملیةاإلداریةالمحاسبةأسالیببینإحصائیةداللةذاتعالقةعلى"توجداألوليالفرضیةتنص

التخطیط في الشركات الصناعیة".

كما ھو موضح في الجدول التالي:إلثبات ھذه الفرضیة تم التحلیل الوصفي لعبارات الفرضیة

)3(رقمجدول

عرض عبارات الفرضیة األولى

أوافقال

بشدة
ال أوافق محاید أوافق أوافق بشدة المقیاس عبارات المحور األول م

0 0 0 6 24 تكرار بصورةتساھماإلداریةالمحاسبةأسالیب

فعَّالة في عملیة التخطیط
1.

%0 %0 %0 %20 %80 نسبھ %



0 0 2 8 20 تكرار استخدامالفعالالتخطیطعملیةتحتاج

المحاسبةأسالیبمنأكثرأوأسلوب

اإلداریة

2.
%0 %0 %6,6 %26,7 %66,7 نسبھ %

1 2 3 9 15 تكرار ظلفيالمنشآتفيالتخطیطیصعب

غیاب أسالیب المحاسبة اإلداریة.
3.

%3,3 %6,7 %10 %30 %50 نسبھ %

0 1 4 8 17 تكرار تؤدياإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیق

وبالتاليالمنتجاتتكالیفتحدیدإلى

تساعد في معرفة االنحرافات.

4.
%0

%3,3 %13,3
%26,7 %56,7 نسبھ %

0 1 5 10 14 تكرار اإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدامیساھم

في تخفیض التكلفة
5.

%0 %3,3 %16,7 %33,3 %46,7 نسبھ %

اآلتي:استنتاجیمكن)،3(رقمالجدولخاللومن

بصورةتساھماإلداریةالمحاسبةأسالیببأنأجابوا%80بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.1

الة %.20بنسبةبالموافقةالعینةأفرادباقيوأجابالتخطیط،عملیةفيفعَّ

استخدامتتطلبالفعالالتخطیطعملیةبأنأجابوا%66,7بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.2

نسبةأجاببینماالعینة،أفرادمن%26,7نسبةووافقاإلداریةالمحاسبةأسالیبمنأكثرأوأسلوب

ذلك.بشدةینكرولمالعینةأفرادمنأيیعترضلمحینفيبالمحایدة6,6%

أسالیبغیابظلفيالمنشآتفيالتخطیطیصعببأنھأجابوا%50بنسبةأيالعینةأفرادنصفأن.3

والذيبالمحایدة،منھم%10أجاببینمابالموافقةالعینةأفرادمن%30وأجاباإلداریة،المحاسبة

فقط.%3,3نسبةبشدةوأنكر%6,7نسبتھمجاءتأوافق)(البـأجابوا

تحدیدإلىتؤدياإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیقبأنأجابوا%50بنسبةأيالعینةأفرادنصفأن.4

ومنالعینة،أفرادمن%30وافقحینفياالنحرافاتمعرفةفيتساعدوبالتاليالمنتجاتتكالیف

فقط.%3,3بشدةأنكروامننسبةوكانت%6,7نسبةوأنكر%10نسبتھمجاءتبالمحایدةأجابوا



اإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدامبأنأجابوا%46,7بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.5

أجابواومن%16,7المحایدیننسبةوجاءت%33,3بنسبةالعینةأفرادووافقالتكلفةتخفیضفيیساھم

فقط.%3,3نسبتھمجاءتأوافق)(البـ

اختبار الفرضیة األولي:

)4(رقمجدول

نتائج اختبار الفرضیة األولي

الوسطالفقرات

الحسابي

االنحراف

المعیاري

متوسط

االختالف
Tقیمة

مستوي

المعنویة

الة في عملیة 3.380.8040.383.5180.001التخطیط.أسالیب المحاسبة اإلداریة تساھم بصورة فعَّ

أسالیبمنأكثرأوأسلوباستخدامالفعالالتخطیطعملیةتحتاج

المحاسبة اإلداریة.

3.920.9780.927.0280.000

المحاسبةأسالیبغیابظلفيالمنشآتفيالتخطیطیصعب

اإلداریة.

4.201.0251.2010.1270.000

تكالیفتحدیدإلىتؤدياإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیق

المنتجات وبالتالي تساعد في معرفة االنحرافات.

3.850.6500.859.7450.000

3.690.8040.695.5670.000یساھم استخدام أسالیب المحاسبة اإلداریة في تخفیض التكلفة.

3.810.4600.8113.040.000المتوسط العام

الذياالختبارمستويحدوھيدرجات،ثالثمنأكثرحسابیةبمتوسطاتجاءتالفقراتغالبیةأنالسابقالجدولمنیتضح

التخطیطوعملیةاإلداریةالمحاسبةأسالیببینبالعالقةیتعلقوفیماعام،بشكلوللفرضیةللفقراتالحسابیةاألوساطبھتقارن

المحاسبةأسالیبغیابظلفيالمنشآتفيالتخطیطیصعب"علىتنصالتي3رقمالفقرةجاءتالصناعیةالشركاتفي

المتوسطبینالفرقمتوسطوكان).1.025(معیاريوانحراف)4.20(بلغحسابيبمتوسطترتیبأفضلفي"اإلداریة

ذاتقیمةوھي)0.000(حوالي)t(الختبارالمعنویةالداللةكانتوقدالقبول.لصالح)1.2(القبولدرجةوبینللفقرةالحسابي

α(الثقةمستوىعندإحصائیةداللة ≤ االنتباهیتطلبالتياألساسیةالمرتكزاتمنتعد)3(رقمالفقرةأنیعنيوھذا).0.05



اإلداریةالمحاسبةأسالیب"علىتنصالتي)1(رقمالفقرةقبوالًالفقراتأقلكانتوقدالسلیم.للتخطیطالمدیرینقبلمنلھا

الةبصورةتساھم بینالفرقمتوسطبلغوقد)0.804(معیاريوانحراف)3.3818(حسابيبمتوسط"التخطیطعملیةفيفعَّ

)،0.000(حوالي)t(الختبارالمعنویةالداللةقیمةبلغتوقدالفقرة،لصاح)0.38(االختبارودرجةللفقرةالحسابيالوسط

α(الثقةمستوىعندإحصائیةداللةذاتقیمةوھي ≤ تساھماإلداریةالمحاسبةأسالیبأنإلىبوضوحیشیرمما)،0.05

بشكل واضح في علمیة التخطیط.

(tاختبار(قیمةوكانت)0.460(معیاريوانحراف)3.81(بمتوسطجاءتعامبشكلاألولىللفرضیةوبالنسبة

α(الثقةمستوىعندإحصائیةداللةذاتوھيالفرضیة،قبوللصالح)0.81(المعیاريوالفرق)13.0467) ≤ وھذا).0.05

وعملیةاإلداریةالمحاسبةأسالیببینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدأنھعلىتنصالتيالفرضیةیؤكد

.التخطیط في الشركات الصناعیة

ثانیاً: عرض واختبار الفرضیة الثانیة:

اإلداریةالمحاسبةأسالیببینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدعلى"الثانیةالفرضیةتنص

وعملیة الرقابة في الشركات الصناعیة ".

كما ھو موضح في الجدول التالي:إلثبات ھذه الفرضیة تم التحلیل الوصفي لعبارات الفرضیة

)5(رقمجدول

عرض عبارات الفرضیة الثانیة

أوافقال

بشدة
ال أوافق محاید أوافق

أوافق

بشدة
المقیاس الفقرات م

0 0 0 6 24 تكرار فعَّالةبصورةاإلداریةالمحاسبةأسالیبتسھم

في عملیة الرقابة.
1.

%0 %0 %0 %20 %80 نسبھ %

0 0 2 10 18 تكرار أسلوباستخدامالفعالةالرقابةعملیةتستلزم

أو أكثر من أسالیب المحاسبة اإلداریة.
2.

%0 %0 %6,7 %33,3 %60 نسبھ %

1 2 2 10 15 تكرار غیابظلفيالمنشآتفيالرقابةتصعب

أسالیب المحاسبة اإلداریة.
3.

%3,3 %6,7 %6,7 %33,3 %50 نسبھ %



0 1 4 9 16 تكرار إلىتؤدياإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیق

الرقابة لتقییم األداء وتقویم االنحرافات.
4.

%0 %3,3 %13,3 %30 %53,3 نسبھ %

1 1 4 11 13 تكرار أسالیبأھممنتعتبرالمسئولیةمحاسبة

المحاسبة اإلداریة لتقویم أداء األفراد.
5.

%3,3 %3,3 %13,3 %36,7 %43,3 نسبھ %

اآلتي:)5(رقمالجدولمنیتضح

تسھماإلداریةالمحاسبةأسالیببأنأجابوا%80بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.1

الةبصورة ذلك.علىالموافقة%20بنسبةأيالعینةأفرادبقیةأبدىبینماالرقابة،عملیةفيفعَّ

استخدامتستلزمالفعالةالرقابةعملیةبأنأجابوا%60بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.2

بینماالعینة،أفرادمن%33,3نسبة(أوافق)بـوأجاباإلداریةالمحاسبةأسالیبمنأكثرأوأسلوب

العبارة.ھذهالعینةأفرادمنأحدینكرولم%،6,7نسبةبالمحایدةأجاب

أسالیبغیابظلفيالمنشآتفيالرقابةتصعببأنھأجابوا%50بنسبةأيالعینةأفرادنصفأن.3

بالمحایدةأجابوامننسبةوكانتالعینة،أفرادمن%33,3ذلكعلىووافقاإلداریة،المحاسبة

فقط.%3,3بشدةأنكروامننسبةجاءتبینمالكل،%6,7أيمتساویةالموافقةوبعدم

اإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیقبأنأجابوا%53,3بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.4

أفرادمن%30بالموافقةأجابوامننسبةوجاءتاالنحرافاتوتقویماألداءلتقییمالرقابةإلىتؤدي

لمبینماذلك،العینةأفرادمنفقط%3,3نسبةوأنكر%،13,3المحایدیننسبةجاءتفیماالعینة

ینكر بشدة أحد من أفراد العینة ھذه العبارة.

أھممنتعتبرالمسئولیةمحاسبةبأنأجابوا%43,3بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.5

أجابواومنالعینة،أفرادمن%36,7نسبةووافق،األفرادأداءلتقویماإلداریةالمحاسبةأسالیب



لكلیھماالنسبةبلغتحیثبشدةوأنكرواأنكروامننسبةوتساوت%،13,3نسبتھمجاءتبالمحایدة

فقط.3,3%

اختبار الفرضیة الثانیة:

)6(رقمجدول

نتائج اختبار الفرضیة الثانیة

الوسطالفقرات

الحسابي

االنحراف

المعیاري

متوسط

االختالف
Tقیمة

مستوي

المعنویة

الة في عملیة 4.6180.6231.618219.250.000الرقابة.تسھم أسالیب المحاسبة اإلداریة بصورة فعَّ

أسالیبمنأكثرأوأسلوباستخدامالفعالةالرقابةعملیةتستلزم

المحاسبة اإلداریة.

4.7090.5331.709123.770.000

المحاسبةأسالیبغیابظلفيالمنشآتفيالرقابةتصعب

اإلداریة.

3.821.0231.129.1010.000

األداءلتقییمالرقابةإلىتؤدياإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیق

وتقویم االنحرافات.

3.8540.7790.85458.120.000

لتقویماإلداریةالمحاسبةأسالیبأھممنتعتبرالمسئولیةمحاسبة

أداء األفراد.

4.5140.6321.451317.760.000

4.3930.4401.39423.240.000المتوسط العام

مستويحدوھيدرجات،ثالثمنأكثرحسابیةبمتوسطاتجاءتالفقراتغالبیةأنالسابقالجدولمنیتضح

اإلداریةالمحاسبةأسالیببینبالعالقةیتعلقوفیماعام،بشكلوللفرضیةللفقراتالحسابیةاألوساطبھتقارنالذياالختبار

استخدامالفعالةالرقابةعملیةتستلزم"علىتنصالتي2رقمالفقرةجاءتالصناعیةالشركاتفيالرقابةوعملیة

).0.533(معیاريوانحراف)4.70(بلغحسابيبمتوسطترتیبأفضلفي"اإلداریةالمحاسبةأسالیبمنأكثرأوأسلوب

المعنویةالداللةكانتوقدالقبول.لصالح)1.7091(القبولدرجةوبینللفقرةالحسابيالمتوسطبینالفرقمتوسطوكان

α(الثقةمستويعندإحصائیةداللةذاتقیمةوھي)0.000(حوالي)t(الختبار ≤ )2(رقمالفقرةأنیعنيوھذا).0.05

تصعب"علىتنصالتي)3(رقمالفقرةقبوالًالفقراتأقلكانتوقداإلداریة.للمحاسبةالمختلفةاألسالیبمناالستفادةتستلزم



بلغوقد)1.023(معیاريوانحراف)3.82(حسابيبمتوسط"اإلداریةالمحاسبةأسالیبغیابظلفيالمنشآتفيالرقابة

)t(الختبارالمعنویةالداللةقیمةبلغتوقدالفقرة،لصاح)1.12(االختبارودرجةللفقرةالحسابيالوسطبینالفرقمتوسط

α(الثقةمستويعندإحصائیةداللةذاتقیمةوھي)،0.000(حوالي ≤ أسالیببینعالقةھنالكأنیؤكدمما)،0.05

.المحاسبة اإلداریة وعملیة الرقابة في الشركات الصناعیة

(tاختبار(قیمةوكانت)0.440(معیاريوانحراف)4.393(بمتوسطجاءتعامبشكلالثانیةللفرضیةوبالنسبة

α(الثقةمستويعندإحصائیةداللةذاتوھيالفرضیة،قبوللصالح)1.394(المعیاريوالفرق)23.24) ≤ وھذا).0.05

الرقابةوعملیةاإلداریةالمحاسبةأسالیببینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدأنھعلىتنصالتيالفرضیةیؤكد

.في الشركات الصناعیة

ثالثاً: عرض واختبار الفرضیة الثالثة:

واتخاذاإلداریةالمحاسبةأسالیببینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدعلى"الثالثةالفرضیةتنص

القرارات في الشركات الصناعیة ".

كما ھو موضح في الجدول التالي:إلثبات ھذه الفرضیة تم التحلیل الوصفي لعبارات الفرضیة

)7(رقمجدول

عرض عبارات الفرضیة الثالثة

ال

أوافق

بشدة

ال أوافق محاید أوافق
أوافق

بشدة
المقیاس الفقرات م

0 1 3 4 22 تكرار تقییمفيكبیرأثراإلداریةالمحاسبةألسالیب

األداء بالشركات الصناعیة.
1.

%0 %3,3 %10 %13,3 %73,3 نسبھ %

0 1 4 8 17 تكرار دقیقةمعلوماتتتطلبرشیدةقراراتاتخاذ

أوأسلوبباستخدامإالتتوفرالشفافیةذات

أكثر من أسالیب المحاسبة اإلداریة.

2.
%0 %3,3 %13,3 %26,7 %56,7 نسبھ %



2 3 6 9 10 تكرار فياألفرادأداءتقییمالمسئولونیستطیعال

ظل غیاب أسالیب المحاسبة اإلداریة.
3.

%6,7 %10 %20 %30 %33,3 نسبھ %

1 2 6 10 11 تكرار المحاسبةأسالیباستخدامعدمعنینجم

بصورةتؤثرخاطئةقراراتاتخاذاإلداریة

مباشرة في ربحیة المنشآت.

4.
%3,3 %6,7 %20 %33,3 %36,7 نسبھ %

0 1 4 12 13 تكرار النشاطأساسعلىالتكلفةنظامیساھم

القراراتترشیدفيتساعدمعلوماتتوفیر

اإلداریة المتعلقة بتقییم األداء.

5.
%0 %3,3 %13,3 %40 %43,3 نسبھ %

اآلتي:)7(رقمالجدولمنیتضح

فيكبیرأثراإلداریةالمحاسبةألسالیببأنأجابوا%73,3بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.1

نسبةبالمحایدةوأجابالعینة،أفرادمن%13,3نسبةذلكعلىووافقالصناعیة،بالشركاتاألداءتقییم

العبارة.ھذهالعینةأفرادمنفقط%3,3نسبةأنكربینما%،10

معلوماتتتطلبرشیدةقراراتاتخاذبأنأجابوا%56,7بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.2

ذلكعلىووافقاإلداریةالمحاسبةأسالیبمنأكثرأوأسلوبباستخدامإالتتوفرالشفافیةذاتدقیقة

نسبتھمجاءتحیثلھاالعینةباقيوأنكر%13,3العبارةلھذهالمحایدیننسبةوجاءت%26,7نسبة

فقط.3,3%

أداءتقییمیستطیعونالالمسئولینبأنأجابوا%33,3بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.3

منثم%،30نسبتھمفجاءتذلكعلىوافقوامنیلیھماإلداریةالمحاسبةأسالیبغیابظلفياألفراد

بشدةأنكربینماالعبارة،ھذهالعینةأفرادمن%10نسبةوأنكر%20النسبةفجاءتبالمحایدةأجابوا

فقط.%6,7نسبة

أسالیباستخدامعدمعنینجمبأنھأجابوا%36,7بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.4

أجابوامنیلیھمالمنشآت،ربحیةفيمباشرةبصورةتؤثرخاطئةقراراتاتخاذاإلداریةالمحاسبة



منفيالدنیاالنسبوكانت%،20بنسبةأي(محاید)بـأجابةمننسبةثم%33,3بنسبةأيالموافقة

بشدة).أوافق(ال%3,3نسبةوأوافق)(ال%6,7النسبةفجاءتذلكأنكروا

یساھمالنشاطأساسعلىالتكلفةنظامبأنأجابوا%43,3بنسبةأيالعینةأفرادمنالعظمىالغالبیةأن.5

منھم%40وأجاباألداءبتقییمالمتعلقةاإلداریةالقراراتترشیدفيتساعدمعلوماتتوفیرفي

محتوىالعینةأفرادمنفقط%3,3نسبةوأنكر(محاید)بـأجابوامنوھم%13,3نسبةیلیھمبالموافقة،

ھذه العبارة.

اختبار الفرضیة الثالثة:

)8(رقمجدول

نتائج اختبار الفرضیة الثالثة

الفقرات
الوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

متوسط

االختالف
Tقیمة

مستوي

المعنویة

بالشركاتاألداءتقییمفيكبیرأثراإلداریةالمحاسبةألسالیب

الصناعیة.
3.70910.95590.38185.5010.001

إالتتوفرالشفافیةذاتدقیقةمعلوماتتتطلبرشیدةقراراتاتخاذ

باستخدام أسلوب أو أكثر من أسالیب المحاسبة اإلداریة.
4.14550.59060.927314.3830.000

أسالیبغیابظلفياألفرادأداءتقییمالمسئولونیستطیعال

المحاسبة اإلداریة.
3.69010.94031.2005.4490.000

قراراتاتخاذاإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدامعدمعنینجم

خاطئة تؤثر بصورة مباشرة في ربحیة المنشآت.
3.7820.8970.83227.3670.000

فيتساعدمعلوماتتوفیرالنشاطأساسعلىالتكلفةنظامیساھم

ترشید القرارات اإلداریة المتعلقة بتقییم األداء.
4.0150.5440.923113.2560.000



3.84850.53600.854511.7390.000المتوسط العام

تتوفرالشفافیةذاتدقیقةمعلوماتتتطلبرشیدةقراراتاتخاذ"علىتنصالتيالثانیةالفقرةأن)7(رقمالجدولیبین

المتوسطوبلغالفرضیةفقراتبیناألولالترتیباحتلتقد"اإلداریةالمحاسبةأسالیبمنأكثرأوأسلوبباستخدامإال

تنصالتيالثالثةالفقرةقبوالًالمحورھذافقراتأقلكانتبینماالتام،التأكیدمنتقترب83.2نسبیةوبأھمیة4.14الحسابي

نسبیةوبأھمیة3.69حسابيبمتوسط"اإلداریةالمحاسبةأسالیبغیابظلفياألفرادأداءتقییمالمسئولونیستطیعال"على

األفرادأداءتقییمعدمعلیھیترتباإلداریةالمحابةأسالیباستخدامغیابأنتريالبحثعینةأنعلىیدلوھذا.76.8

وأن)،3(القیاسأداةوسطمنمعنویةبدرجةأكبرالعینةمنالمستجیبونأبداهالذيالحسابيالوسطمنوللتحققبالشركات،

Oneاختباراستخدامتمللصدفة،یعودالالفرقھذا Sample T-testالثالثةالفرضیةبفقراتوالخاصةالدراسةعینةإلجابات

مجتمعة.الفرضیةلفقراتإلیھاالتوصلتمالتيالنتائجیوضح)8(رقموالجدول

)8(رقمجدول

Oneاختبار Sample T-testالثالثةالفرضیةلفقرات

مستوي المعنویةTقیمةاالنحراف المعیاريالوسط الحسابيالمحور

أسالیببینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد

الشركاتفيالقراراتواتخاذاإلداریةالمحاسبة

الصناعیة

3.8480.536011.7390.000

عندمعنویةوھيالثالثةالفرضیةولفقراتالجدولیةTقیمةأنیتضحالسابقالجدولخاللمن

توجدأنھتريالدراسةعینةأنیعنيوھذاالعینة،أفرادإجاباتفيانسجاموجودیعنيمما،0.000مستوي

تقبللذا،الصناعیةالشركاتفيالقراراتواتخاذاإلداریةالمحاسبةأسالیببینإحصائیةداللةذاتعالقة

%.95ثقةوبمستويالثالثة،الفرضیة

االستنتاجات:



الوبشكلوالحدیثالتقلیديبشقیھااإلداریةالمحاسبةأسالیبتساھم-1 لدىالتخطیطعملیةفيفعَّ

الشركات الصناعیَّة.

لدىالرقابةعملیةفيفاعلةوبصورةوالحدیثالتقلیديبشقیھااإلداریةالمحاسبةأسالیبتساھم-2

الشركات الصناعیَّة.

الوبشكلیساعداإلداریةالمحاسبةأسالیبتطبیق-3 وتقویموتقییمالرشیدةالقراراتاتخاذعملیةفيفعَّ

األداء لدى الشركات الصناعیَّة.

فیماسلیمةإداریةقراراتاتخاذوبالتاليوشفافةدقیقةبیاناتعنھاتنتجالحدیثةاألسالیباستخدام-4

یتعلق بالتسعیر واإلنتاج.

فيمباشرةبصورةتؤثرخاطئةقراراتاتخاذاإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدامعدمعنینجم-5

ربحیة المنشآت.

المنفذةالعملیاتفيوالضعفالقوةنطاقعنیكشفالمسئولیةمحاسبةأسلوبمخرجاتاستخدام-6

لتحقیق األھداف المرجوة.وبالتالي یسھل عملیة التقییم والتقویم ألداء العاملین

لربحیة خطوط المنتجات المختلفة.استخدام مخرجات نظام التكلفة على أساس النشاط یوفر تحلیل-7

خاللمنالمنافسةعلىالقدرةوبالتاليالتكلفةتخفیضفياإلداریةالمحاسبةأسالیباستخدامیساھم-8

عملیات التسعیر الذي یحقق أھداف الشركات الصناعیة.

التوصیات:

المحاسبیةأنظمتھاتحدیثواإلداریةالمحاسبةأسالیبمنأكثرأوأسلوباستخدامالمنشآتعلى-1

المعلوماتوفرةمنیأتياإلداريالقرارترشیدالنوذلكالتكلفةببیاناتالخاصالشقوخاصة

المالئمة وموثوقتھا وتوقیتھا المناسب.

أھمیةمنلھالماالتكالیفمحاسبةمجالفيوخاصةللعاملینالكافيالتدریبإتاحةعلىالحرص-2

بشكل أفضل.كبیرة، وحتى یتمكن الموظفین من القیام بأداء مھامھم



یوفرهلمااآللیةھذهتطویرعلىسیعملالنشاطأساسعلىالتكلفةنظاممثلحدیثتكالیفنظامتبنى-3
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