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  المستخلص

وف  ي لمحاس  بة اإلداری  ة  ا ف  ي ابتك  ار العدی  د م  ن األس  الیب الحدیث  ة    ش  ھدت ال  سنوات األخی  رة  
یعتق د  الت ي    لتجاوز نواحي القصور في األس الیب التقلیدی ة        تقدیم ھذه األسالیب     تم و ،مختلف المجاالت 

 ابتك  ار ونمییفف  ي الوق  ت ال  ذي اس  تطاع فی  ھ االك  اد     . بأنھ  ا تق  دم معلوم  ات م  ضللة لمتخ  ذي الق  رار     
 س الیب األ ھ ذه  تواجھ   ،المالئم ة  في دعم متخذي القرار بالمعلومات فائدتھابات ثإ و الحدیثة سالیباأل

  .أدت إلى عدم تطبیقھا التي التحدیاتمن مجموعة 
األسالیب الحدیث ة ف ي المحاس بة اإلداری ة ومراح ل تطورھ ا        على    التعرف  إلى بحث ال اھدف ھذ ی

بح  ث أن التح  دیات الت  ي تواج  ھ ویفت  رض ال. والوق  وف عل  ى تح  دیات تطبیقھ  ا ف  ي ال  شركات العراقی  ة 
كب ر  أن إخ ضاعھا للت شخیص والتحلی ل یق دم فرص ة      إتطبیق األس الیب الحدیث ة تمث ل م شكلة حقیقی ة و      

 . في الشركات العراقیةاإلداریةلتطویر دور نظم المحاسبة 
وتوزیعھا على عینة من المحاسبین في مدینة  ة استباناستمارة تم تصمیم  البحثلتحقیق ھدف

وقد  ،)Excel(باستخدام برنامج بحث على إجابات عینة ال وتم إجراء التحلیل اإلحصائي، الموصل
 أولویةالتعامل مع تحدیات تطبیق األسالیب الحدیثة یعد  إن ،بمجموعة من النتائج أھمھا البحث خرج

ى وقد أوص. ملزمة للكثیر من الشركات العراقیة خصوصًا في ظل تحدیات البیئة الخارجیة الراھنة
 المطبقة اإلداریة تقییم ممارسات المحاسبة بإعادة واألكادیمیةضرورة قیام الجھات العلمیة بالبحث 

   . في العراقاإلداریة ممارسات المحاسبة ألفضل مفاھیمي إطارفي العراق وصیاغة 
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Abstract 

 
The present research aims at identifying modern techniques of management accounting, 

showing the stages of their development and identifying the challenges that prevent their 
application in Iraqi companies. The research hypothesizes that these challenges represent a real 
problem, and make them subject of diagnostic analysis to provide a greater opportunity to 
develop the role of management accounting systems. To achieve the goal of the research, a 
survey form has been designed and distributed to a sample of accountants in the City of Mosul, 
and then statistical analysis of responses has been made to investigate the samples using 
(Excel). The basic conclusion of the research is to deal with the challenges of the application of 
modern techniques and binding to many Iraqi companies especially in the light of the 
challenges of the current external environment. The research recommended the need for the 
scientific and academic reevaluation of management accounting practices applied in Iraq and 
drafting a conceptual framework for a better management accounting practices. 

  
  المقدمة

 الخارجية نفسها على منظمات األعمال وعلى نظم المحاسـبة          التحدياتفرضت  
اإلدارية المطبقة فيها، إذ تغير الدور المعاصر للمحاسبة اإلدارية عما كانت عليه فـي              

تم استحداث العديد من األساليب واألدوات الحديثة فـي المحاسـبة           و ،العقود الماضية 
 التقليديـة فـي     األساليبساليب لتجاوز نواحي القصور في      اإلدارية وتم تقديم هذه األ    

هذه ومع أن    ، الحديثة األعمال غير مالئمة لبيئة     بأنها والتي وصفت    اإلداريةالمحاسبة  
األساليب هي السمة المميزة لتطور المحاسبة اإلدارية واألداة الرئيسة لتحسين نوعيـة            

يقها لم يأخذ انتشاراً واسـعا وبقيـت         أن تطب  المعلومات المقدمة إلى متخذي القرار إالّ     
رغم االنتقادات الموجهة إليها ولعل العلى ق التقليدية ائالعديد من الشركات تستخدم الطر

ق هو وجـود مجموعـة مـن المعوقـات          ائالسبب في التراجع إلى استخدام هذه الطر      
سـاليب  تطبيق واستخدام األسماها الباحث بالتحديات التي حالت دون       أوالمحددات التي   

 دراسة هذه التحديات تقدم فرصة حقيقية لتطوير نظم المحاسبة اإلداريـة            إنو،  الحديثة
ن شركاتنا العراقية لم تنجز مستواً متقدماً فـي تطبيـق هـذه األسـاليب               إ و خصوصاً

    .واألدوات الحديثة
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  مشكلة البحث
  : من خالل طرح التساؤالت اآلتيةبحثيمكن صياغة مشكلة ال

بمستوياتها المختلفة قيداً على تطبيق األساليب الحديثة في          المنظمة هل تمثل ثقافة   .1
  ؟المحاسبة اإلدارية في الشركات العراقية

  في الشركات العراقية    المحاسب االخبرات العلمية والعملية التي يمتلكه    هل تنسجم    .2
  تطبيق األساليب الحديثة؟دوره فيمع 

ساليب الحديثة على أداء الشركات  تبرر القيمة التي سوف تضيفها األدوات واألهل .3
 ؟العراقية النفقات الالزمة لتطبيقها

ممارسات المحاسـبة اإلداريـة     ل مفاهيمي   إلى إطار هل تحتاج الشركات العراقية      .4
   تسترشد به في اختيار ما يناسبها من األساليب الحديثة؟

  
  هدف البحث
سـبة اإلداريـة     على األساليب الحديثة في المحا      التعرف  إلى هذا البحث هدف  ي

 الشركات العراقيـة   في   هاوالوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق     ومراحل تطورها   
  .وبيان المسببات الحقيقية لها

  
   أهمية البحث

عالجه، فدراسـة التحـديات    يستمد البحث أهميته من أهـمية الموضوع الذي ي       
مقدمة منطقية لتطـوير    التي تواجه تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية يعد          

 التحديات إلى الفرص التي     ةنظم المحاسبة اإلدارية في الشركات العراقية، إذ تشير كلم        
واالنتقال بها إلى مراحل متقدمة تسهم      ،  يمكن من خاللها تطوير نظم المحاسبة اإلدارية      

  . في تعزيز أداء الشركات العراقية
  

   فرضية البحث
أن التحديات التي تواجه تطبيق األساليب  ادها   على فرضية رئيسة مف    يقوم البحث 

ن إخضاعها للتشخيص والتحليـل     أ تمثل مشكلة حقيقية و    في الشركات العراقية   الحديثة
وتنقـسم هـذه     ، المطبقـة فيهـا    كبر لتطوير دور نظم المحاسبة اإلدارية     أيقدم فرصة   

  : عدة فرضيات هيإلىالفرضية 
اسبة اإلدارية ما لم يـتم تعزيـز ثقافـة    مكن تطبيق األساليب الحديثة في المحال ي  .1

  .التغيير في الشركات العراقية
الخبرات  تطوير   ال يمكن تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية ما لم يتم           .2

  . والعملية للمحاسبين في الشركات العراقيةالعلمية
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 الشركات  ال يمثل تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية أولوية لكثير من           .3

  .راهنةالعراقية في ظل البيئة االقتصادية ال
العتماد عليـه   ال يوجد إطار مفاهيمي ألفضل ممارسات المحاسبة اإلدارية يمكن ا          .4

  .م مع حاجة الشركات العراقية من األدوات واألساليب الحديثة اختيار ما يتالءفي
  

  بحثمنهج ال
 مـن   للبحـث النظري  اعتمد الباحث على المنهج الوصفي في عرض المحتوى         

الكتب والـدوريات ذات العالقـة بموضـوع        ء مسح مكتبي لمجموعة من      خالل إجرا 
  .البحث

 مـن خـالل     للبحثالجانب التطبيقي    على المنهج التحليلي في      تم االعتماد كما  
بواسطة استمارة االستبانة التي تم تصميمها بما        التي تم جميعها  عرض وتحليل البيانات    

 أمـام   الباحث في قياس أهم المجاالت التي يعتقد أنها تمثل تحـدياً          يتوافق مع توجهات    
، إذ تتكون االستبانة من قسمين خصص       يب الحديثة في المحاسبة اإلدارية    تطبيق األسال 

 خصص الثاني لعرض التحديات     ، في حين  الدراسةاألول للتعرف على خصائص عينة      
تـضمن   ،محاور أربعة إلىالقسم  هذا  تم تقسيم   و ،تي تواجه تطبيق األساليب الحديثة    ال

الثاني التحديات المتعلقة بقلة الخبـرة      تضمن  و،  لتحديات المتعلقة بثقافة المنظمة   األول ا 
 التحديات المرتبطة بقيـاس المنفعـة مـن         تضمنف الثالثأما   ،ونقص الكادر المدرب  

سـبة  مة بحوث المحا  الرابع التحديات المتعلقة بمالء   تضمن   ، في حين  األساليب الحديثة 
     .اإلدارية

  
  عينة البحث

الموصل بكافـة   شملت عينة البحث دراسة آلراء عينة من المحاسبين في مدينة           
، وذلك باستخدام استمارة استبيان تم تصميمها لهذا الغرض، إذ          التخصصات المحاسبية 

من مجموع األستبانات الموزعة، وتم استبانة ) 41(انة وتم استرداد بأست) 45( تم توزيع
فقد تـم إجـراء التحليـل       من هنا    يها،فاستبانات لعدم اكتمال اإلجابات     ) 3(تبعاد  اسـ

 إجمـالي األسـتبانات    من%)84.44( وبما شكل نسبة ،أستبانة) 38( اإلحصائي على
  .الموزعة

  
  حدود البحث

هو بيان التحديات التي تواجه تطبيق األساليب        البحث الحالي مقيد بهدف محدد       إن .1
ولم يدخل في تفاصيل التحـديات التـي      ،   عام سبة اإلدارية بشكلٍ  الحديثة في المحا  

  .تواجه تطبيق كل أسلوب على حدة
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) اإلطـار المـوقفي   (لم يتطرق البحث الحالي إلى بيئة وعمليات وأهداف الشركة           .2

 وتـرك  ،وأثرها على تطبيق األساليب واألدوات الحديثة في المحاسـبة اإلداريـة   
 .ةاالهتمام بها للبحوث المستقبلي

   
  : الرئيسة اآلتيةالمحاور علىتم تقسيم البحث : هيكلية البحث

  . الحاجة إلى تطور المحاسبة اإلدارية -
  .مراحل تطور المحاسبة اإلدارية -
  . األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية وتحديات التطبيق-
  . وتحليلها نتائج االستبانة عرض-
  

  المحاسبة اإلداريةتطور   إلىالحاجة
خالل الثمانينات من القرن الماضي وجهت انتقادات كثيرة إلى أساليب المحاسبة           

ملت هذه األساليب المسؤولية عن رداءة القرارات في العديد من           ح إذ ،اإلدارية التقليدية 
هذه االنتقادات مدعمة بكثير من الحاالت التي قادت فيها المعلومات          كانت   و ،المجاالت

  .Kuder,1989,12) & (Dimnikت التخاذ قرارات خاطئة راء الشركاالمحاسبية مد
إلـى مقدمـة كتـاب      ) Steeves(ففي عرضه لتطور المحاسبة اإلدارية اسـتند        

)Relevance Lost ( للكاتبين)Johnson & Kaplan (إلداريـة  في انتقاد دور المحاسبة ا
ر المالية في   ريإن معلومات المحاسبة اإلدارية تابعة إلجراءات ودورة نظام التقا        "بقوله  

رات المدراء التخطيطية   ، مشوهة لكي تكون مالئمة لقرا     المنظمة فهي متأخرة، إجمالية   
فالمحاسبة اإلدارية تعتمد على المعلومات المستقاة من نظـام المحاسـبة           ... ،والرقابية

 لكن استخدامها محدود فـي      ،المالية والتي يتم تجميعها ألغراض إعداد التقارير المالية       
  .)Steeves, 1990, 17( "قياس األداء والرقابة المنظمية مجال

فقد ارجع الضعف في دور المحاسبة اإلدارية إلى قلة االبتكارات          ) Kaplan(أما  
، ألول من القرن الماضي    فمعظم األدوات المستخدمة تعود للربع ا      ،من األدوات الجديدة  

 إن جميـع الممارسـات      عملياً "ارسات المحاسبة اإلدارية بقوله    لمم  قوياً  وجه انتقاداً  إذ
ف التي تعـود فـي      المطبقة من قبل منظمات األعمال مستمدة من كتب محاسبة التكالي         

وعلى الرغم من التغيرات المدركة في بيئة األعمال خالل الفترة          ،  1925جذورها لعام   
لتكـاليف ونظـم    أن هناك ابتكارات محدودة في تصميم وتطبيق محاسبة ا        إالّ ،الماضية
  .)Kaplan, 1984, 393(" ابة اإلداريةالرق

 لهذه االنتقـادات تـم ابتكـار العديـد مـن األدوات      ومنذ ذلك الوقت واستجابةً  
وكان أكثر هذه األساليب بروزاً هي األساليب   ،  يب الحديثة في المحاسبة اإلدارية    واألسال

، ABB األنشطة، موازنات   ABC األنشطة أساسالتكاليف على   (المستندة إلى األنشطة    
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، وبطاقـة   )Benchmarking(، والمقارنة المرجعية    )ABM األنشطة أساس على   اإلدارة
لقد تم ابتكـار  و ،ستراتيجية الكلفة اإلوإدارة، )Balanced Score Card(النقاط المتوازنة 

هذه األساليب الحديثة لتجاوز نواحي القصور في األساليب التقليدية ولدعم تكنولوجيـا            
وإدارة ) JIT(األساليب اإلدارية الجديدة مثل اإلنتاج في الوقت المحدد التصنيع الحديثة و 

الميزة التنافسية ولمواجهـة تحـديات      عن   عن البحث    فضالً ،)TQM( الجودة الشاملة 
  .  (Abdul - Khader & Luther, 2006, 9) ;(Sharma, 2000, 2)  المنافسة العالمية

  
  اإلدارية تطور المحاسبة مراحل

يراً ملحوظاً في أوجـه عمـل المحاسـبة         يألساليب الحديثة أحدث تغ   إن تطبيق ا  
 أكثـر   ر من دورها التقليدي في تحديد التكاليف والرقابة المالية إلى دورٍ          اإلدارية وغي 

 ,Abdul-Khader & Luther) وهو تعظيم القيمة اإلنتاجية للشركة فـي الـسوق  ،تطوراً
2006, 9) .  

 الماليـة   اإلدارةقدمت لجنـة     ري هذا التغي  ىإل أدت التي   األسبابوللوقوف على   
ــبة  ــةوالمحاس  Financial Management & Management Accounting)اإلداري

Committee (FMAC))   التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين)IFAC(  في عـام )1998 (
وضـحت فيهـا    )IMP 1(Management Accounting Concepts(( بعنوانورقة بحثية 

:  مراحـل زمنيـة متعاقبـة وهـي        المحاسبة اإلدارية من خالل أربـع      مراحل تطور 
)IFAC,1998(  

 
  تحديد التكاليف والرقابة المالية ) 1950 سنةقبل  ما (:األولىالمرحلة 

 بأنها أنشطة فنية 1950 سنةقبل   وممارساتها للفترة مااإلداريةوصفت المحاسبة 
 إلى أساسية كانت موجهة بصورة     إذ،   الشركة المحدودة  أهدافضرورية لمتابعة تحقيق    

 المالية على العمليات  الموازنات والرقابةإعدادوغراض التسعير حتساب تكلفة المنتج ألإ
 باألخص ، الشركات بالقضايا الداخلية   إدارات اهتمام، ويؤشر في هذه المرحلة      التشغيلية

قاتها والموازنات  تكاليف وتطبي ، وكان استخدام محاسبة ال    بالطاقات اإلنتاجية فيما يتعلق   
 في هذه المرحلة على الرغم من إهمال دور المعلومات الكلفوية واستخدامها            هو السائد 

  .بشكل طفيف في صناعة القرار
  

تـوفير المعلومـات ألغـراض     ) 1965سنة   لغاية   -1950سنةمن   (:المرحلة الثانية 
  التخطيط والرقابة

مات المحاسبية  و دور المعل  من العالمية الثانية كان هناك قلق متزايد        بعد الحرب 
 ،متها الحتياجات المستخدمين، ومدى مالءمات التكاليفية بشكل خاصوبشكل عام والمعل  

 تستجيب ا وجعلهاإلداريةالمحاسبة تعديل نظم في  أنفسهم أكثر رغبة  وجد المحاسبونإذ
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على كيزها ترأزداد  و اإلدارية تلك الفترة تغير اهتمام المحاسبة       ، ففي  اإلدارة الحتياجات
 الـدولي   اإلتحـاد يـرى    حسب مـا  ب و ، التخطيط والرقابة  ألغراضتوفير المعلومات   

دارياً يـدعم  إ نظاماً أصبحت في هذه المرحلة   اإلدارية المحاسبة   أن )IFAC(للمحاسبين  
 واألدوات األساليب العليا بالبيانات والمعلومات من خالل استخدام مجموعة من          اإلدارة

فقد شهدت هذه المرحلة العديد من االبتكارات مثل نظم دعم القرار            من هنا  ،المحاسبية
 دون االهتمام    من  بقي منصباً على القضايا الداخلية     ماالهتما أن إالّولية  ؤومحاسبة المس 
  . البيئة الخارجية والمتطلبات الستراتيجيةباعتبارات

  
الهدر فـي   تخفيض الضياع و  ) 1985 سنة لغاية   -1965 سنةمن  (: المرحلة الثالثة 

  الموارد
 ،خالل السبعينات من القرن الماضي واجهت منظمات األعمال تحديات كبيـرة          

تمثلت في المنافسة العالمية المتسارعة واتساع األسواق والتطور في تكنولوجيا اإلنتاج           
 حيث أظهرت األسواق العالمية نهاية المشهد الذي كان يعول          ،والمعلومات واالتصاالت 

وهذا أدى بالكثير من الشركات إلى       ،ه لمنتجات الشركة  ؤلكي يبقى وال  فيه على الزبون    
 Market) إلى السوق الموجه )Production Oriented( تغيير سياساتها من اإلنتاج الموجه

Oriented)             ًفي البحث عن األسواق المربحة واإلنتاج بأحجام صـغيرة تـصنع وفقـا  
   .)Ning, 2005, 25( الحتياجات الزبون

ى هذا التغير إلى توسيع قاعدة المتطلبات التقنية والفنية والتي أدت بدورها            لقد أد 
) Factory Automation( تكنولوجية منها أسلوب أتمتـة المـصنع   ابتكاراتإلى ظهور 

 ،)Flexible Manufacturing System(والذي يستند إلى استخدام نظام التصنيع المـرن  
ونظـام   ،)Computer Aid Design System(ر ونظام التصميم المستند إلى الكومبيـوت 

 وكـذلك تـم   ،)Computer Aid Production System(اإلنتاج المستند إلى الكومبيـوتر  
استحداث أساليب إنتاج جديدة ترتكز على درجة التقيد التقني مثل أسلوب اإلنتاج فـي              

 Total Quality)ونظـام إدارة الجـودة الـشاملة    ) Just In Time(الوقـت المحـدد   
Management) تخفيض الضياع والهدر في المـوارد   والتي تركز على(Ning, 2005, 

25) )Atkinson, 1989, 35(.  
لقد فرضت هذه التحديات نفسها على منظمات األعمال وعلى نظـم المحاسـبة             

 يستلزم األمـر معـه      ، عليها اإلدارية التقليدية المطبقة فيها والتي أصبحت تشكل عبئاً       
 هذه المرحلة اسـتخدام     لذا فقد شهدت  ،   الحديثة واألساليب األدواتزيد من   تعزيزها بالم 

 أساليب إدارة التكلفة وتكاليف الجودة وأساليب تحليل  منهاواألساليب األدواتالعديد من 
  .العمليات وغيرها
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تعظيم القيمة من خـالل االسـتخدام       ) لحد اآلن  -1985 سنةمن  (: المرحلة الرابعة 
  األمثل للموارد

 لم تـزل     من القرن الماضي وحتى اليوم     نصف الثاني من الثمانينات   نذ بداية ال  م
منظمات األعمال تواجه التحوالت المستمرة في بيئة األعمـال والتقـدم التقنـي فـي               

   .تكنولوجيا اإلنتاج والمعلومات الذي لم يسبق له مثيل
   

   1جدول ال
  مراحل تطور أدوات وأساليب المحاسبة اإلدارية

 تطور      مراحل
ــبة                المحاسـ

  اإلداريــة
  مجاالت االستخدام

  المرحلة األولى
 سنةما قبل (

1950       (
تحديد التكاليف 
  والرقابة المالية

  

  المرحلة الثانية 
)1950- 1965 (

توفير المعلومات 
ألغراض التخطيط 

  والرقابة

  المرحلة الثالثة
)1965- 1985 (

تخفيض الضياع و الهدر 
  المواردفي 

  المرحلة الرابعة
  )لحد اآلن_ 1985(

 تعظيم القيمة من خالل 
  االستخدام األمثل للموارد

  مجال قياس التكاليف

ــل  ــدخل التحمي م
ــاذج   ــي ونم الكل
ــصيص  التخـــ
ــدل  ــتخدام مع باس

   أو معدلين-واحد

ــل   ــدخل التحمي م
ــوذج  ــدي وأنم الح
التخصيص باستخدام  
ــل   ــدالت تحمي مع

  متعددة

ي مدخل التدفق االرتجاع  
في تحميل التكـاليف و     
ــصيص   ــوذج التخ أنم
باستخدام موجهات تكلفة   
النشاط واالهتمام بقياس   

  تكاليف الجودة 

مدخل خصائص المنـتج    
فــي تحميــل التكــاليف 
ــوذج التخــصيص  وأنم
باستخدام موجهات تكلفة   

 مالنشاط الفترية واستخدا  
التكلفة المستهدفة ونظام   
  تكاليف التحسين المستمر

  تمجال الموازنا

إعداد الموازنـات   
ألغراض الرقابـة   

  على التكاليف

ــات  ــداد الموازن إع
ألغراض التخطـيط   
مع ربط الموازنـات    
بالخطط اإلستراتيجية  

  الطويلة المدى

إعداد موازنات األنشطة   
  وموازنة كلف الجودة

إعداد موازنـة تكـاليف     
ــتج و  ــاة المن دورة حي
موازنة خدمـة الزبـون     
وموازنـــة العالمـــة 

  التجارية

  ل الموازنات الرأسماليةمجا

ــق  اســتخدام طرائ
ــترداد  ــرة االس فت
ــد   ــدل العائ ومع

  المحاسبي

ــق  ــتخدام طرائ اس
ــة   ــدفقات النقدي الت

  المخصومة

ــيالت   ــتخدام التحل اس
االحتماليــة ونمــاذج  
المحاكاة بالحاسوب فـي    
ــات  ــيم المقترحـ تقيـ

  االستثمارية

االهتمام بالجوانب غيـر    
المالية وتحليل الحساسية   

 -مـاذا (وذجباستخدام نم 
 في تقييم المقترحات    )لو

  االستثمارية

مجال الرقابة التشغيلية وتقييم 
  األداء

استخدام المقـاييس   
ــل  ــة مثـ الماليـ
االنحرافات ومعدل  
ــى  ــد علـ العائـ
االستثمار وصـافي   

  الربح

اسـتخدام المقــاييس  
 ةغير المالية المرتبط  

بالعمليات اإلنتاجيـة   
مثل مقاييس المـواد    

  واآلالت

مقاييس غيـر   استخدام ال 
ــ ــة المرتبطـ  ةالماليـ

بالعاملين مثل المقـاييس    
  المرتبطة بالنمو والتعلم 

ــة األداء اســتخدام  بطاق
ــة   ــة والمقارن المتوازن

  المرجعية

  مجال دعم القرار

تحليل االنحرافـات   
ــى   ــز عل والتركي
انحرافات اسـتخدام   

  الطاقة

ل التعادل، تحليل   تحلي
ربحيــة المنتجــات، 
ــدار   ــاذج االنح نم

ت الــتعلم، ومنحنيــا
  .نماذج إدارة الحزين

ــاس   ــى أس اإلدارة عل
ــيالت   ــشطة وتحل األن

  سلسلة القيمة

تحليالت هندسة القيمة ،    
ــاة  ــيالت دورة حي تحل
المنتج، تحليالت ربحيـة    
الزبائن، تحليالت المركز   

  .التنافسي

   الباحثإعداد من :الجدول
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 إلى ظهور التجارة    فعلى سبيل المثال إن االستخدام الواسع لشبكة االنترنت أدى        
بدوره إلى تغيير توجهات المحاسبة  أدى   بعداً جديداً للمنافسة،     تضافأااللكترونية والتي   

اإلدارية نحو تعظيم القيمة اإلنتاجية للشركة في السوق من خالل االسـتخدام األمثـل              
  . للزبونةللموارد، وذلك باستخدام أساليب تحديد موجهات القيم

 تطور أدوات المحاسـبة اإلداريـة مبوبـة بحـسب      مراحل1ويوضح الجدول   
  .مجاالت استخدام المحاسبة اإلدارية في المنظمة

  
    األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية وتحديات التطبيق:المحور الثالث
 أدوات وأساليب   ستخداماب كل مرحلة من مراحل تطور المحاسبة اإلدارية         تميزت

  المرحلـة   توظيف األساليب المحاسبية المستخدمة في      فضالً عن إعادة   ،محاسبية جديدة 
    .م مع الفلسفة الجديدة التي تميزت بها المرحلةءبما يتال  السابقة)المراحل(

هـذه   أخـذت    إذ الواقع العملي عدم االتساق في استخدام هذه األساليب،       أظهر   لقد
سع كما كان يتوقع على نطاق وا ولم تستخدم ، غير متساوية في التطبيقأشكاالً األساليب

 )ABC( نظام التكاليف على أساس األنـشطة        إلى أن ، فقد أشارت إحدى الدراسات      لها
في حين   ،%)30-%20( مستخدم من قبل الشركات البريطانية بنسبة        على سبيل المثال  

 األساليب التقليدية في المحاسبة اإلدارية لم تزل مستخدمة وعلى نطاق واسع، وهذا             أن
 توظيـف   إعـادة  أن هذا التغير كان باتجاه       إالّ ،بة اإلدارية قد تغيرت    المحاس أنيؤكد  

  تطبيق األساليب الحديثـة     التوسع في   بدال من  ألساليب التقليدية في المحاسبة اإلدارية    ا
  .)Steeves,1990,18( )Burns,2000,2 بتصرف(

تغيرات  ال وراءشديد   ئ ببط اإلدارية التساؤل لماذا تتغير المحاسبة      إلىوهذا يقودنا   
  ؟متسارعة في بيئة األعمال الحديثةال

 أن إلـى   تقتضي تحليالت جزئية تشير في مجملهـا       تساؤل هذا ال  عنإن اإلجابة   
لمحددات الداخليـة    من العوائق وا   بمجموعة الحديثة يصطدم    األساليب و األدواتتطبيق  

لقيـود  بالتحديات منها ما يتعلق بـالنواحي االقتـصادية وا         يمكن تسميتها    ،والخارجية
 بصعوبة تغيير الممارسات المألوفـة      يتعلق ومنها ما  ،المفروضة على الموارد الداخلية   

  :والتي يمكن عرضها بالشكل اآلتي هذه األدوات واألساليبالتي قد تحول دون تطبيق 
  
  ثقافة التغييرالمنظمة و .أ

ألفراد في إن تطبيق األساليب واألدوات الحديثة يتطلب خلق البيئة التي يقتنع فيها ا  
 كأنها تغييـرات    ه التغييرات تبدو  المنظمة بضرورة إجراء التغييرات حتى لو كانت هذ       

 ,Change Management( (Mai & Ahmed(يـر  ي وهذا ما يعرف بـإدارة التغ ،صاخبة
2005, 46).  
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 التي تواجه  المرتبطة بثقافة المنظمة من التحدياتمستوياتوهنا يمكن تحديد ثالثة 
  : )costaccounting/search/com.esnips.www(  الحديثة وهيباألساليتطبيق 

 
   Weakness in of support from top manaegementضعف دعم اإلدارة العليا  .1

ة  الحديثة فـي المحاسـب     األساليب من أن هناك قلق متزايد لدى مدراء الشركات       
 ، المطبقة في شركاتهماإلدارية قد ال تمثل العالج الشامل لمشاكل نظم المحاسبة اإلدارية

ـ   ، التقليدية األساليبفهم يضغطون باستمرار باتجاه عدم استبدال        ن هنـاك   أ ويعتقدون ب
 كانت غيـر كفـوءة نـسبيا        في التخلي عن الممارسات المألوفة حتى لو       اً حقيقي اًخطر

ًKuder,1989,14) Dimnik &(.  
  يتحركون باتجاه مـشاركة    اإلدارية المختصين في المحاسبة      فإن آخرومن جانب   

وهناك من المـدراء     ، للشركة ةاإلستراتيجي في صنع القرارات     اإلداري للمحاسب   كبرأ
ـ     تجـاه  الحديثـة وجـدت لـدعم هـذا اال         واألسـاليب  األدواتن هـذه    أمن يعتقد ب

)Steeves,1990,18(.  
 الماليـة   األهـداف  إدراك الحديثة البد من     األساليب بأهميةا   العلي اإلدارة وإلقناع
ـ        باألسلوب المرتبطة   ةواإلستراتيجي ات  المراد تطبيقه من خالل االعتماد على المعلوم

 العليا وتوجيههـا    اإلدارةهم في تخفيض القلق المتزايد لدى       الداخلية والخارجية التي تس   
 هذه التغييرات ضرورية للبقاء في المنافسة نأ بوإقناعهانحو تغيير الممارسات التقليدية 

)Mai & Ahmed,2005,46(.  
  to change Resistance from Staffمعارضة الكادر المحاسبي للتغيير  .2

 الكادر المحاسبي ربما يبدي بعض المعارضة في التخلي عن األساليب التقليدية          إن
 التقليل من دورهم واالعتماد  يؤدي إلىقد تطبيق األساليب الحديثة أنبسبب مخاوفه من 
وللتغلب على هذه المخاوف البد مـن       .  خبرة لتطبيق تلك األساليب    يعلى محاسبين ذو  

 ، لن تنهي دورهم   ساليب تلك األ  إن و ، الحديثة األساليبتعريف الكادر المحاسبي بأهمية     
  .لإلبداع وستفتح أمامهم مجاالت جديدة هلكنها ستعزز

   Non-cooperation at other levelsرى عدم تعاون المستويات األخ.3
ـ     إلى تطبيق األساليب الحديثة يحتاج      إن سام غيـر    تعاون األقسام اإلنتاجية واألق

والتي الحديثة  توفير البيانات األساسية الالزمة لتطبيق األساليب       التصنيعية في المنظمة ل   
 وإخبارهمتويات  لتلك المسوإرشاد توجيه إلى وهذا يحتاج ، ضرورية لنجاح التطبيقتعد

  . بشكل كفوءاألدواتبالمنافع التي ستحصل عليها المنظمة ككل عندما تطبق تلك 
  

  ين اإلداريين ونقص الكادر المدربقلة الخبرة لدى المحاسب .ب
يحتاج تطبيق األساليب الحديثة إلى كادر محاسبي يمتلك خبرة واسعة لـيس فـي              

نيعية والتـسويقية والمجـاالت غيـر       بل في المجاالت التص    ،الجوانب المحاسبية فقط  
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 فقلة الخبرة في المجاالت غير المحاسبية لـدى ممارسـي مهنـة             ،المحاسبية األخرى 
 إلجراء عمليات الشركة التي تجعلهم أكثر ميالًإلدارية تفقدهم النظرة الشاملة لالمحاسبة ا

دوات الحديثة   األساليب واأل  نالتغييرات في نظم المحاسبة اإلدارية وتعزيزها بالمزيد م       
)Sheildes, et.al,1991, 72( )Mai & Ahmed, 2005, 48( .  

ولتجاوز هذا التحدي البد من إعداد كادر محاسبي متدرب على كيفيـة تطبيـق              
، وفي هذا السياق البد من أن ين محاسبين مدربين إذا لزم األمر  األساليب الحديثة أو تعي   

حاسبة اإلداريـة مـن خـالل تمييـز         ن هناك حاجة إلعادة تصميم وظيفة الم      أنذكر ب 
حد أسـباب  أ أن   إلى  أشارت إحدى الدراسات   ، إذ تية للمحاسبين اإلداريين  اإلمكانات الذا 

تفوق نظم المحاسبة اإلدارية في الشركات اليابانية علـى نظيراتهـا مـن الـشركات               
األمريكية يرجع إلى االختالف في المسلك الوظيفي الذي يـسلكه المحاسـب اإلداري             

 فمعظم محاسبي التكاليف في الشركات األمريكية يتم ،اسب التكاليف في كال البلدين  ومح
لقب  للحصول على ، وهذا يمثل الطريق الرئيس    تأهيلهم كمحاسبي تكاليف في الجامعات    

 محاسبي التكـاليف فـي اليابـان ال         إن، بالمقابل ف  محاسب تكاليف أو محاسب إداري    
حد المتطلبات األساسية للعمل فـي      ألجامعي يمثل    التأهيل ا  إن و ،يسلكون المسلك نفسه  

ظام تأهيل وظيفي قد يمتـد إلـى عـشر          يتم تأهيل هؤالء من خالل ن     إذ   ،هذه الوظيفة 
 وبعد ذلـك    ،سنوات يتم تدريبهم فيه على العمل في وظائف غير محاسبية يتنقلون بينها           

جيدة مـن   خبرة   ايتم اختيار البعض من هؤالء للعمل كمحاسبي تكاليف بعد أن اكتسبو          
  .)Shields, et.al, 1991, 72 (األقسام التي عملوا بها

  
   الحديثةألدواتلقياس المنفعة  .ت

 المعاصرة تملي على الشركات تضييق مشاكلها فـي صـورة           األعمال بيئة   إن
 وعلى الرغم مـن     ،كبر للشركة في السوق   أ تحقيق كفاءة    أوتحقيق وفورات في التكلفة     

 ، يمثل القاعدة وليس االسـتثناء     اإلدارية تشوه معلومات المحاسبة     نأ ب المتزايد اإلدراك
 صـعوبة   نأ إالّ ، التقليدية اإلدارية ما وراء المحاسبة     إلىن الشركات تواقة لالنتقال     أو

كة ربما  في مجال تحقيق أهداف الشر     الحديثة   لألدوات واألساليب تحديد القيمة الحقيقية    
ب التقليدية لدى كثيـر     يبرر التراجع المؤقت لألسالي   وهذا ما    ،يقيد اعتماد هذه األدوات   

  .)Garg, et.al, 2003, 32( من الشركات
  

     اإلداريةبحوث المحاسبة  .ث
تقديم االبتكارات من  في طريقة اًن هناك إرباكبأيرى العديد من مدراء الشركات    

ميين يد ناشئ من البحوث المنشورة من قبـل االكـا         اإلرباك، ومصدر   ة الحديث األدوات
 المبتكر   األسلوب يحاول كل منهم تقديم      إذ ،اإلداريةوالمنظمات المختصة في المحاسبة     



  ]320[ الزيدي
 

 ما يؤدي إلى إربـاك      وهذا غالباً  ،األخرى األساليب من المنافسة مع     بطريقة تثير نوعاً  
ـ   أن إلى الدراسات   إحدى أشارتلدى من يريد استخدام هذه األساليب، فقد          اً هناك نوع

األنشطة  المالئم لقياس التكاليف مثل تكاليف       األسلوبفيما يتعلق باختيار    من الضبابية   
)Activity Based Costing( محاسبة المخرجات ،)Through put Accounting( التكلفة ،

 عـدم  إلى عملية االختيار والمفاضلة قد تؤدي أن، ومع )Target Costing(المستهدفة 
فمن يـتكلم مـع     .  واحد إطاريمكن دمجها في    ق  ائ فجميع الطر  األفضلاختيار البديل   

ـ  وطر  مادياً اً ويريدون دعم  اإلرباك ال يريدون    بأنهم يعلم   مدراء الشركات  ق عمليـة   ائ
   .)Cokins,2001,43( أفضل القراراتتساعدهم في صنع 

  
   وتحليلهانتائج االستبانة عرض :المحور الرابع

عـاملين فـي كبريـات    تتكون عينة البحث من جميع ممارسي مهنة المحاسـبة ال   
 بطريقة العينة العشوائية تستبانا تم توزيع األإذ ،الشركات الصناعية في مدينة الموصل

معمل األدوية  ( على مجموعة من المحاسبين العاملين في هذه الشركات الصناعية وهي         
معمـل الغـزل     ، الـشمالية  تالشركة العامة لإلسـمن    ، في نينوى  والمستلزمات الطبية 

 ، الـسكر والخميـرة    امـل مع ،معمل األثاث المنزلي   ،مل األلبسة الوالدية  مع،  والنسيج
 تـم اسـتخدام برنـامج    بيانات المجمعـة الولتحليل   .)الشركة العامة لكبريت المشراق   

)Excel(  اآلتية األساليب اإلحصائية احتسابفي:   
 وذلـك للتعـرف علـى       ،اإلحصائية الوصفية التي تمثلت في التكرارات       األساليب .أ

تكرارات النسبية لبيان مقدار النسبة المئوية لكل فئة من         وال بحثخصائص عينة ال  
  .الفئات إلى المجموع الكلي

 Five Pointة الخمسبعاد األتحديد الوسط الحسابي باالعتماد على مقياس ليكرت ذي .ب
Likert Scale فق بـشدة موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موا( وهي (

على التوالي وبمتوسط فرضي    ) 5،  4،  3،  2 ،1( وأعطيت هذه اإلجابات درجات   
وتـم   ،)3=15/5(محتسب عن طريق قسمة مجموع الدرجات إلى عدد األبعـاد           

ما يشكل الوسط   تكون الفرضية مقبولة عند   استخدامه للحكم على فرضيات البحث،      
 الفرضية  دون ذلك فتعداأم ،درجات) 3( وهي تساوي ،فأكثر% 60  نسبةالحسابي
  .مرفوضة

االنحراف المعياري وتم استخدامه من أجل التعرف على مقـدار التـشتت فـي               .ت
  .اإلجابات حول الوسط الحسابي
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  البحثتحليل خصائص عينة  -أوالً
  

  2الجدول 
  بحثالتوزيعات التكرارية لخصائص عينة ال

  %  رارالتك  االختصاص الدقيق    %  التكرار  التحصيل العلمي
  57.9  22  محاسب مالي    10.5  4  إعدادية
  0  0  إداريمحاسب     26.3  10  دبلوم

  23.7  9  محاسب تكاليف    63.2  24  بكالوريوس
  18.4  7  مدقق حسابات    0  0  شهادة عليا
  %100  38  المجموع    %100  38  المجموع

  %  التكرار  عدد سنوات الخبرة    %  التكرار  الدرجة الوظيفية
  23.7  9   سنة5 – 1    21.1  8  معاون محاسب

  23.7  9  10-5    26.3  10  محاسب
  18.4  7  15-10    15.8  6  أقدممحاسب 

  13.1  5  20-15    36.8  14  مدير حسابات
  21.1  8    سنة فأكثر– 20    %100  38  المجموع

  %100  38  المجموع        
     

 نة هم مـن حملـة شـهادة    أن غالبية أفراد العي2 يظهر الجدول   :التحصيل العلمي  .1
ومن ثم حملة   ،%)63.2(وبنسبة مئوية مقدارها    ) 24( بلغ عددهم    إذ،  البكالوريوس

 الفـرع (ومن ثم حملة شـهادة اإلعداديـة         ،%)26.3(ادة الدبلوم بنسبة مئوية     شه
 فئة كبيرة من العينة هي ذات تأهيـل  نأ إذ، وهذا مؤشر جيد %) 10.5) (التجاري

  .علمي مقبول
،  %)57.9( أن نسبة المحاسـبين المـاليين        2ول   يظهر الجد  :االختصاص الدقيق . 2

 الحـسابات   ، ومن ثم مـدققو    %)23.7(لتكاليف   ا وهي أعلى نسبة ويليها محاسبو    
 في  هذلك على أن  يدل  وولم يظهر هناك أي نسبة للمحاسبين اإلداريين         ،%)18.4(

من يمارس العمل المحاسبي وهو متخصص      في عينة البحث    عينة البحث ال يوجد     
  .اسبة اإلدارية أصالًفي المح
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راد العينة هـم بدرجـة    أن النسبة األكبر من أف    2 يظهر الجدول    :الدرجة الوظيفية . 3

 ويليها من هم بعنوان محاسب بنـسبة        ،%)36.8( بلغت نسبتهم    إذ ،مدير حسابات 
 وأخيرا محاسب أقدم بنسبة     ،%)21.1( ومن ثم معاون محاسب بنسبة       ،%)26.3(
)15.8.(%   

من أفراد العينة هـم  %) 23.7( أن ما نسبته   2 يظهر الجدول    :ةالخبرعدد سنوات   . 4
مـن  %) 23.7( وأن ما نسبته     ، سنوات )5( خبرتهم أقل من   ذينمن ذوي الخبرة ال   

 سـنوات،   )10-5( ما بين     خبرتهم تتراوح  لذينأفراد العينة هم من ذوي الخبرة ا      
، أمـا  %)18.4( فقد كانت نـسبتهم سنة ) 15-10(تتراوح ما بين  والذين خبرتهم   

والذين  ،%)13.1( فقد بلغت نسبتهم     سنة) 20-15( ما بين خبراتهم  تتراوح  الذين  
  .%)21.1 ( فقد بلغت نسبتهم  سنة20تزيد خبرتهم عن 

  
  التحديات المرتبطة بتطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية -ثانياً

   التحديات المرتبطة بالمنظمة وثقافة التغيير.أ
   العليااإلدارة دعم ضعف. 1

بإيجاد كل ذلك  و3في الجدول المبينة  األسئلةتم قياس هذا المتغير من خالل  
  :اآلتيإلجابات أفراد عينة البحث وكمن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  
   3الجدول

  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة
  لتطبيق األساليب الحديثةلتحديات المتعلقة بدعم اإلدارة العليا ا  حول

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
  بشدة

  مقياس    
   إلجابة     ا

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

  

تسعى إدارة  
ــشركة  الـ
للتعاقد مـع   
ــات  الجهـ
العلميــــة 
واألكاديمية 

ــوير  لتطـ
أســـاليب 
المحاســبة 

  يةاإلدار

4 10.5 17 44.8 8 21 9 23.7 0 0 
3.421  
  
  

0.963  
  

ر إدارة تــوف
ــشركة   0.993  3.526 0 0 26.7 9 13.15 5 50 19 13.15 5 الـ
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غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
  بشدة

  مقياس    
   إلجابة     ا

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

  

ــات  المتطلب
ــة  الماليــ
ــة  الالزمـ
ــوير  لتطـ

أدوات 
المحاســبة 

  .اإلدارية
يوجــد  ال 

تعارض بين  
اتجاهـــات 

إدارة 
ــشركة  الـ

ورغبـــات 
ــب  المحاس
اإلداري في  

  التطوير

2  5.2  12  31.6  13  34.2  8  21.1  3  7.9  3.052  1.024  

يمتلــــك  
ــب  المحاس

اإلداري 
في الفرصة  

 إدارة  قناعإ
ــشركة  الـ

بأهميــــة 
ــراء  إجــ
  التطويرات

7  18.4  14  36.8  10  26.4  7  18.4  0  0  3.552  0.992  

 إدارة  تتبنى
ــشركة  الـ
موقــــف 
ــب  المحاس
اإلداري في  
تطــــوير 
أســـاليب 

  العمل

2  5.3  18  47.3  12  31.7  5  13.1  1  2.6  3.368  0.781  

المتوسط 
  العام

                    3.384  0.968  

  
 بدعم اإلدارة العليا لتطبيق األساليب الحديثـة      التحديات المتعلقة     3يبين الجدول   

درجات  نسبة المستجيبين تحت كل درجة من         كما يبين أيضاً   ، لمتوسطها الحسابي  طبقاً
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 علـى   اري لإلجابات لكل تحدٍ   االنحراف المعي الموافقة على هذه التحديات، فضالً عن       
  .ةحد

بضعف  بأن المتوسط العام لجميع الفقرات المتعلقة 3يتبين من خالل الجدول 
وهذا من ناحية يعطي ) 3.384( قد بلغ دعم اإلدارة العليا لتطبيق األساليب الحديثة

الشركات بالتطوير والتحديث في أساليب المحاسبة  إداراتنتيجة ايجابية بالتزام 
 ،بتطبيق هذه األساليب  تام، ولكن من ناحية أخرى يتبين لدينا أنه ال يوجد التزامريةاإلدا

 ،)0.968( بلغ إذ ،بسبب تشتت إجابات أفراد العينة وارتفاع قيمة االنحراف المعياري
حد أهم التحديات التي تواجه أ اإلدارة العليا م دعباعتبارلباحث وهذا يعزز من قناعة ا

  .حديثةتطبيق األساليب ال
  معارضة الكادر المحاسبي لتطبيق األساليب الحديثة .3

 ،)2.381( بأن الوسط الحسابي لكافة المتغيرات بلـغ         4يتبين من خالل الجدول     
 وهذا يدل على أن اتجاهـات أفـراد عينـة    ،)3(وهو أقل من الوسط الفرضي والبالغ      

إذ  ،اف المعياري  قيمة االنحر  حدي كانت سلبية ويدعم ذلك انخفاض     البحث نحو هذا الت   
 الكـادر   اعتبـار تفاق المجيبين على عدم الموافقة على       إوهذا يدل على     ،)0.667(بلغ  

 مما يعزز من وجود قناعة ،المحاسبي أحد التحديات التي تعوق تطبيق األساليب الحديثة
كبر في إدارة   أبأن المحاسبين يرغبون بتطوير أدواتهم بالشكل الذي يحقق لهم مساهمة           

  .الشركة
  

   4الجدول 
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة

  لتحديات المتعلقة بمعارضة الكادر المحاسبيا حول
موافق 
  بشدة

  غير موافق  محايد  موافق
غير 

موافق 
  بشدة

         مقياس 
  اإلجابة

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ادر هل يبدي الك  
المحاسبي الحالي  
أية معارضة تجاه 
تطبيق األساليب  

  الحديثة  

0 0 3 7.9 11 28.9 22 57.9 2 5.3 2.394  0.708  

هل تعتقـد بـان     
تطبيق األساليب  
الحديثة سـوف   
يقلل من أهميـة    
ــب  دور المحاس
اإلداري فـــي 

0 0 1 2.7 14 36.9 21 55.2 2 5.2 2.368  0.624  
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  الشركة
  0.667  2.381                      المتوسط العام

  
  عدم تعاون المستويات األخرى في تطبيق األساليب الحديثة. 3 

 قل من أ وهي   ،)2.763(التحدي بلغت    ى هذا ن الموافقة عل  أ 5يتبين من الجدول    
 المجيبين على اعتبـار مـشاركة األقـسام     اتفاق وهذا يدل على     ،)3(الوسط الفرضي   

ل إحدى تحديات التطبيـق، ويـدعم ذلـك          تمث  ال األخرى في تطبيق األساليب الحديثة    
اتفـاق  مما يـدل علـى     ،)0.741(إذ بلغت قيمته      المعياري، فانخفاض قيمة االنحرا  

 المستويات األخرى في الشركة تقدم كـل مـا يحتاجـه            أنعلى   ما   المجيبين إلى حدٍ  
  . العملأساليبتطوير هم في من معلومات تس  اإلداري أو محاسب التكاليفالمحاسب
  

   5ول الجد
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حول 

  لتحديات المتعلقة بمشاركة المستويات األخرى في تطبيق األساليب الحديثةا
موافق 
  بشدة

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق
  بشدة

  مقياس      
   اإلجابة

  
  %  ددع  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ــل تــ  هم سه
األقسام األخرى  
في الشركة في   
تقديم ما يحتاجه   
المحاسب مـن   
معلومات الزمة  
لتطبيق األدوات  

  الحديثة  
  

0 0 6 15.8 18 47.3 13 34.3 1 2.6 2.763  0.741  

  0.741  2.763                      المتوسط العام

  
 بمـستوياتها   يرالتغي ثقافة   أن عن هذا المحور تؤكد      بحثنة ال عيأفراد  إن إجابات   

 أمام تطبيق األساليب الحديثة فـي        يقف عائقاً   تمثل تحدياً   ال المختلفة في البيئة العراقية   
 والمحـددة   وذلك باالستناد إلى األوساط الحسابية للمستويات الثالثة       ،المحاسبة اإلدارية 

 ،)2.763(،)2.381(،)3.384( وهـي علـى التـوالي        )5،4،3(من خالل الجـداول     
 ،)2.842(بلـغ   نجد أن الوسط الحسابي ي    لوسط الحسابي لهذه المتوسطات     وباحتساب ا 

  .يتم رفض الفرضية البحث األولىومن ثم ) 3(قل من الوسط الفرضي أوهو 
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   التحديات المتعلقة بقلة الخبرة ونقص الكادر المدرب.ب

للتحديات المتعلقة بنقص الخبـرة      األوساط الحسابية والتكرارات   6 الجدول   يبين
 عـن    فضالً ،لة الكوادر المدربة والتكرارات النسبية تحت كل بند من بنود الموافقة          وق

  .االنحرافات المعيارية لكل تحٍد على حدة
  

   6الجدول 
  المقاییس اإلحصائیة إلجابات أفراد العینة حول 

  بقلة الخبرة ونقص الكادر المدربالتحديات المتعلقة 
غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

  بشدة
    مقياس  

   اإلجابة        
  

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ات الخبر نقص
ــة   العلميـــ
ــة  والعمليــ

لـدى   الالزمة
ــبا  ينلمحاسـ

ــ  يناالداريــ
ــق  لتطبيـــ
ــاليب  االســ

  الحديثة

2 5.2 28 73.7 6 15.9 2 5.2 0 0 3.789  0.613  

ــو ــدم ت  فراع
  الكافية لفرصةا

للمحاســــب 
 اإلداري

 على  الطالع  ل
ــاليب  األســ
الحديثة وكيفية  
تطبيقهــا مــن 
خالل المشاركة  
في المؤتمرات  
والندوات ذات  

  الصلة

4 10.5 23 60.7 5 13.1 5 13.1 1 2.6 3.631  0.929  

ــو ــدم ت  فراع
  الكافية الفرصة

لمحاســــب ل
اإلداري فـــي 
ــالع  االطــ
ــاليب  األســ

5  13.1  22  57.9  6  15.9  5  13.1  0  0  3.710  0.855  
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غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
  بشدة

    مقياس  
   اإلجابة        

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الحديثة وكيفية  
مــن تطبيقهــا 

 خالل المشاركة 
 الـدورات   في

التدريبية التـي   
تقيمها مراكـز   
ــدريب  التــ

  والتطوير
يوفر التأهيل  ال  

ــي  ــي ف العلم
الجامعــــات 
االطالع الكافي  
للمحاسب على  
ــاليب  األســ
الحديثة وكيفية  

  تطبيقها

5  13.1  17  44.9  12  31.6  3  7.9  1  2.6  3.578  0.907  

تمييز ال يوجد   
إلمكانـــات ل

ــة  الذاتيـــ
للمحاســــب 
اإلداري فـــي 

  الشركة

7  18.5  24  63.2  5  13.1  2  5.2  0  0  3.947  0.723  

  0.805  3.731                      المتوسط العام

  
 التـي بلغـت   لمتوسط الحسابي لجميـع التحـديات        قيمة ا  6يتبين من الجدول    

 المتوسـط الحـسابي لهـذه       أن، كمـا    )3( كبر من الوسط الفرضي   أ وهي   ،)3.731(
 مما يدل ،)0.805( بلغت قيمته  والذي يزيد على ضعف االنحراف المعياريالمتغيرات

حد التحديات التي تحول دون      حٍد ما على أن قلة الخبرة تمثل أ        على اتفاق المجيبين إلى   
  .تعزيز نظم المحاسبة اإلدارية باألساليب واألدوات الحديثة

العملية تأتي في مقدمـة التحـديات   لخبرات العلمية و نقص ا  نأ 6ويظهر الجدول   
 من ممارسـي    %)78.9 (أكد إذ ،التي تواجه تطبيق األساليب الحديثة في هذا المحور       

ويعزى ذلـك    الالزمة لتطبيق األساليب الحديثة،   الخبرات  عدم امتالكهم   مهنة المحاسبة   
  :حسب إجابات أفراد عينة البحث إلىبو
مـن خـالل    وكيفية تطبيقهـا    طالع على األساليب الحديثة     عدم توافر فرصة اال    . 1

من أفراد العينة   %) 71.2(، إذ أكد    في المؤتمرات والندوات ذات الصلة    المشاركة  
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 وبانحراف معياري   )3.631( بلغت درجة الموافقة عليه   و ،أهمية هذا التحدي  على  
)0.929( .  

من خالل المشاركة فـي  ة  الحديث األساليبعدم توافر فرصة االطالع الكافي على         .2
من أفراد العينـة    %) 71(، إذ أكد    ريبية في مراكز التطوير والتدريب    الدورات التد 

 واألساليب الحديثـة    عدم كفاية الدورات التدريبية على العمل المحاسبي بشكل عام        
 إذ بلغـت درجـة الموافقـة       ،في المحاسبة اإلدارية وكيفية تطبيقها بشكل خاص      

  .)0.855( المعياري االنحراف ت قيمة وبلغ)3.710(
 فيمـا   في الجامعات والمعاهـد    اإلداري   لي للمحاسب مضعف التأهيل النظري والع    .3

 من  )%58(يتعلق باألساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية وكيفية تطبيقها، إذ أكد           
  ).0.907(معياري  وانحراف )3.578( وبدرجة موافقة  العينة ذلكأفراد
 وإعطـائهم الفرصـة فـي        الذاتية إمكاناتهم العينة بتمييز    أفرادمطالبة    عن فضالً
هم في تعزيز دورهم في الشركة، إذ طالـب          ما يحتاجونه من أساليب حديثة تس      تطبيق

إعادة تصميم وظيفة المحاسبة اإلدارية مـن خـالل تمييـز           بمن المجيبين   %) 81.7(
 الكثير من الذين يمارسون     أن هناك  حد أسباب ذلك  أ ولعل   ،اإلمكانات الذاتية للمحاسبين  

 وهـؤالء   ،العمل المحاسبي في كثير من الشركات ال ينتمون إلى تخصص المحاسـبة           
بسبب كونهم ليسوا محاسبين فهم غير قادرين على تطبيق األساليب الحديثة وتعزيـز             

  .نظم المحاسبة اإلدارية في شركاتهم باألدوات واألساليب الحديثة
تطبيـق األسـاليب    علـى أن     راسة في هذا المحـور    إجابات أفراد عينة الد   تؤكد  

واألدوات الحديثة في المحاسبة اإلدارية يحتاج إلى إعداد كوادر مدربة ولديها الخبرات            
 ونقـص الكـوادر     ن قلة الخبـرة   ، وأ الكافية في المجاالت المحاسبية وغير المحاسبية     

ثة فـي الـشركات      التحديات التي تحول دون تطبيق األساليب الحدي       المدربة يمثل أحد  
  . العراقية وهذا ما يثبت فرضية البحث الثانية

  
  ألدوات الحديثةل المنفعة س التحديات المتعلقة بقيا.ت

 بقياس المنفعة   لتحديات المتعلقة ل والتكرارات المتوسطات الحسابية  7يبين الجدول   
قـة   درجة من درجـات المواف      كل  تحت يبينجتنسبة المس ألدوات واألساليب الحديثة و   ل

  . تحٍدإلجابات أفراد العينة على كل االنحراف المعياري فضالً عن ،على التحدي
  

   7الجدول 
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حول 

  ألدوات الحديثةل المنفعة سبقيالتحديات المتعلقة ا



  ]329[                                                               ...التحديات اليت تواجه تطبيق األساليب احلديثة
  

  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
غير 

    موافق 
  بشدة

  مقياس اإلجابة
  

  السؤال
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

لوسط ا
  الحسابي

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

  

ــة إن ــات الالزم  النفق
ق األساليب الحديثة   لتطبي

 على عمليـة    تمثل قيداً 
  .التطبيق

11 29 20 52.6 6 15.8 1 2.6 0 0 4.078  0.739  

إن تطبيق ما يتالءم مع     
نشاط الوحدة االقتصادية   
من  األدوات واألساليب    

 يعزز  ة يمكن أن  الحديث
  هاأداء

6 15.8 24 63.2 7 18.4 1 2.6 0 0 3.921  0.664  

هناك حاجـة إلعـادة     
تصميم وظيفة المحاسبة   

  اإلدارية في الشركة
11  29  22  57.9  3  7.9  2  5.2  0  0  4.105  0.753  

ــب اإلداري  إن المحاس
بحاجة لتطوير أدواتـه    
بما يلبي احتياجات متخذ  

  الشركةالقرار في 

12  31.5  23  60.7  2  5.2  1  2.6  0  0  4.21  0.655  

  0.703  4.078                      المتوسط العام

  
  أكثر منبلغت جميع التحديات المذكورة  الموافقة على أن7  الجدول منتبينيكما 
كما ، )4.078( بلغ المتوسط الحسابي لهذه التحديات جميعها ، إذ)3(  الفرضي المتوسط

 حول الموافقة   اآلراءمما يدل على قلة تباين      ،  )0.703(بلغت قيمة االنحراف المعياري     
  .هذه التحديات على

أن القيمة التي سوف تضيفها األساليب الحديثة قد تبـرر          ،   أيضاً 7يبين الجدول   و
 أن المحاسبين بحاجة إلـى      من عينة البحث  %) 92.2(إذ أكد    النفقات الالزمة للتطبيق،  

 بلغ المتوسط الحسابي    إذ قرار في الشركة،  تطوير أدواتهم بما يلبي احتياجات متخذي ال      
  ).0.655(وبانحراف معياري  )4.21( ا التحديلهذ

 تصميم وظيفة المحاسـبة     إعادة على أهمية    امن المجيبين أكدو  %) 86.9( كما أن 
اإلدارية في الشركة من خالل تطوير أو تعديل نظم المحاسبة اإلدارية التقليدية المطبقة             

 ا التحـدي   بلغ المتوسط الحسابي لهـذ     يب واألدوات الحديثة، إذ   فيها وتعزيزها باألسال  
  ).  0.753(وبانحراف معياري  )4.105(جميعها 



  ]330[ الزيدي
 

م مع نـشاط    ث موافقتهم على أن تطبيق ما يتالء      من عينة البح  %) 89(وقد أبدى   
 بلـغ   إذ مـن أداء شـركاتهم،    وأنه سيعزز    ،شركاتهم من األدوات واألساليب الحديثة    

  ).0.664(وبانحراف معياري  )3.921( ا التحديلهذالمتوسط الحسابي 
ألدوات واألسـاليب الحديثـة كانـت       لمنفعة  البقياس  أما أكثر التحديات المتعلقة     

 بلـغ متوسـطها الحـسابي       إذ ،لالزمة لتطبيق األساليب الحديثة    التكاليف ا  أوالنفقات  
ية هذا التحدي مما يدل على أهمو، )0.739( انحرافها المعياري ت قيمة  وبلغ ،)4.078(

 علـى  أكدوا أن تكاليف التطبيق تمثل قيـداً   عينة  أفراد ال من  %) 81.6( ن نسبة أ ،أيضاً
  .تطبيق األساليب الحديثة

تؤكد إجابات أفراد عينة الدراسة في هذا المحور على أن األسـاليب واألدوات             و
 نظـم    القيمة التي سوف تضيفها إلـى      وعلى الرغم من  الحديثة في المحاسبة اإلدارية     

 مـن  لكثيـر  أنها التمثل أسـبقية      المحاسبة اإلدارية المطبقة في الشركات العراقية إالّ      
  .  وهذا ما يثبت فرضية البحث الثالثة،الشركات في ظل البيئة االقتصادية الحالية

    
  مة بحوث المحاسبة اإلداريةء التحديات المتعلقة بمال.ث

 كبر من أوهي  ) 3.730(حديات بلغت   الت ى هذه ن الموافقة عل  أ 8يتبين من الجدول    
مة ما تقدمه   فاق المجيبين على اعتبار مدى مالء     وهذا يدل على ات    ،)3(الوسط الفرضي   

 بيق في البيئة العراقيـة يمثـل أحـد        بحوث المحاسبة اإلدارية من أساليب حديثة للتط      
مما ،  )0.769( المعياري إذ بلغت قيمته      ف، ويدعم ذلك انخفاض قيمة االنحرا     التحديات

  . ما على هذا التحدياتفاق المجيبين إلى حٍديدل على 
  

   8الجدول 
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حول 

  اإلداريةمة بحوث المحاسبة بمالءالتحديات المتعلقة 

  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
غير 

موافق 
  بشدة

  مقياس اإلجابة
  

  السؤال
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

وجود إربـاك فـي     
الكيفية التي يقدم بهـا     
المختصون األساليب  
الحديثة في المحاسبة   

  اإلدارية

3 7.9 21 55.2 9 23.7 5 13.1 0 0 3.578  0.815  

وجود إربـاك فـي     
الكيفية التي يقدم بهـا     
المختصون األساليب  

3 7.9 21 55.2 9 23.7 5 13.1 0 0 3.578  0.815  
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  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
غير 

موافق 
  بشدة

  مقياس اإلجابة
  

  السؤال
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

الحديثة في المحاسبة   
  اإلدارية

وجود تنـافس بـين     
ــة   ــات العلمي الجه
واألكاديمية فيما يتعلق 
ــة  باألســاليب الحديث
يؤدي إلى التعـارض    

  بين تلك األساليب

3 7.9 19 50 9 23.7 7 18.4 0 0 3.473  0.880  

عدم وجود مراكز أو    
ت مختصة فـي    هيئا

ــة  المحاســبة اإلداري
لك هم بالتعريف بت  تس

  األدوات

9  23.7  21  55.3  4  10.5  4  10.5  0  0  3.921  

0.870  

هناك حاجة لصياغة    
معـــايير لحاجـــة 
الشركات من االدوات   
الحديثة واطار الفضل   

  الممارسات

3  7.9  31  81.6  3  7.9  1  2.6  0  0  3.947  0.510  

  0.769  3.730                      المتوسط العام

  
ساليب الحديثة فـي هـذا   واجه تطبيق األ أن أكثر التحديات التي ت  8يبين الجدول   

عدم وجود إطار ألفضل الممارسات في المحاسبة اإلدارية يمكن للشركات          المحور هو   
مـن  %) 88.5(، إذ أكد     المحاسبة اإلدارية المطبقة فيها    االسترشاد به في تطوير نظم    

بلـغ  و واالختيـار بينهـا،    الحديثة   األساليبالمجيبين عدم قدرتهم على المفاضلة بين       
  ).0.510(وبانحراف معياري  )3.947( ا التحديالمتوسط الحسابي لهذ

رجع البعض سبب ذلك إلى عدم وجود مراكز أو هيئات أو منظمات مختصة وقد أ
باألساليب الحديثة وكيفية تطبيقها    هم في التعريف    بة اإلدارية في العراق تس    في المحاس 

%) 79 (أكد إذ،   األساليب واألدوات  عراقية من تلك  وصياغة معايير لحاجة الشركات ال    
ـ و ، الهيئـات أوعلى عدم علمهم بوجود تلك المنظمات    من عينة البحث     درجـة   تبلغ

  ).0.870(وبانحراف معياري  )3.921( ا التحديهذالموافقة على 
اآلخر أسباب عدم التطبيق إلى اإلرباك في طريقة تقـديم          رجع البعض   في حين أ  

ة من المجيبين علـى صـعوبة عمليـة المفاضـل         %) 63.1(إذ أكد    األساليب الحديثة، 
 )3.578( ا التحـدي   بلغ المتوسط الحـسابي لهـذ      إذ ،واالختيار من بين تلك األساليب    

  ).0.815(نحراف معياري إوب
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من المجيبين موافقتهم على أن المنافسة بين الجهات العلمية         %) 57.9(وقد أبدى   
يثة وتطبيقها أدت إلى إحداث نـوع مـن         واألكاديمية فيما يتعلق بطرح األساليب الحد     

األمر الذي أدى بدوره إلى صعوبة االختيـار         ،التعارض بين تلك األساليب واألدوات    
وبانحراف معياري   )3.473( ا التحدي هذدرجة الموافقة على     تبلغو ،اضلة بينها والمف

)0.880.(  
 أو هيئات    وجود مراكز  عدم أن   د عينة الدراسة في هذا المحور     تؤكد إجابات أفرا  

 إطار لممارسات المحاسبة    هم في صياغة  تس اإلدارية مختصة في المحاسبة     أو منظمات 
اإلدارية يمكن االسترشاد به لتطوير نظم المحاسبة اإلدارية المطبقـة فـي الـشركات          

 ،ق تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلداريةاقية  يشكل أهم التحديات التي تعيالعر
    . رضية البحث الرابعةوهذا ما يثبت ف

  
   تاالستنتاجا -أوالً

إن األساليب الحديثة هي السمة المميزة لتطور المحاسبة اإلدارية وهي نتاج لتالزم            . 1
  .منظمات في بيئة األعمال الحديثةالمنطقي بين التهديدات والفرص التي تواجه 

حاسبة اإلدارية  يقـدم      الم يإن التعامل مع التحديات التي تواجه األساليب الحديثة ف        . 2
فرصة حقيقية  لتطوير دور المحاسب اإلداري وتعزيز قدراته واالنتقال بـه إلـى              

 . صناعة القراريمرحلة الشراكة مع المدراء ف
إجراء التحديثات على نظم المحاسبة اإلدارية      فر الصالحيات للتوسع في     ا عدم تو  إن .3

عراقية إلى التأخر في تطبيق األساليب      أدى بالكثير من الشركات ال    تعليمات  الوالتقيد ب 
 .  الحديثة

 إلى قيام األقـسام  أدى  في الشركات العراقيةأقسام للمحاسبة اإلدارية وجودعدم  إن   .4
، جزئياً بمهام المحاسب اإلداري) الكلفة، التخطيط والرقابة، المالية(والشعب األخرى 

 .حديثة في المحاسبة اإلدارية تحدياً جديداً أمام تطبيق األساليب ال ذلكأضافقد و
 الحديثة األساليبتطبيق أهم التحديات التي تواجه من  اعتماد المنطق االقتصادي يعد .5

يمثل أولوية لكثير من   تطبيق هذه األساليب النوإ ،اإلدارية خصوصاًفي المحاسبة 
  .الشركات العراقية في ظل البيئة االقتصادية الراهنة

 الجامعات  في لطلبة الدراسة األولية أساسيات المحاسبة اإلداريةتدريساالهتمام بإن  .6
والمعاهد العراقية باالعتماد على مناهج دراسية ال تواكب التطورات الحاصلة في 

 بالشكل للمحاسب اإلداريقصور في التأهيل النظري  مجال االختصاص أدى إلى
  . في قدرته على تطبيق األساليب الحديثة  أثرالذي
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من خالل المشاركة  في المحاسبة اإلدارية لمستجداتممارسي المهنة ل مواكبةعدم .7

 تطبيق علىتهم  قدر سلباً في بدورهنعكسأفي المؤتمرات والدورات التدريبية 
  .األساليب الحديثة

على  عدم وجود مراكز أو هيئات أو منظمات عراقية مختصة في المحاسبة اإلدارية .8
 تطبيقها في أثر سلباً في ةهم بالتعريف باألساليب الحديثالرغم من الحاجة إليها تس

     .الشركات العراقية
   التوصيات-ثانياً

يؤكد البحث على نوعية المحاسبين اإلداريين المطلوبين لبيئة األعمال الحديثة فهم  .1
يمثلون عامل قوة التغيير في شركاتهم من خالل قدرتهم على التعامل مع مختلف 

  . احتياجات الشركة وثقافتهاإطاروفيق بينها في التحديات والت
 ،اً والخياراً مرفوضاًي إن األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية ال تمثل أمراً ترف.2

 التعامل مع تحديات تطبيقها يعد أولوية للشركات العراقية خصوصاً في ظل إنو
  .تحديات البيئة الخارجية الراهنة

وإنشاء أقسام  اإلداريةوظيفة المحاسبة ل كبرأإعطاء اهتمام  على الشركات العراقية .3
أو شعب تعنى بذلك وتوفير الدرجات الوظيفية للمحاسبين اإلداريين مع بيان الوصف 

  .ي هذه الدرجاتلالوظيفي لشاغ
ضرورة قيام الجهات العلمية واألكاديمية بإعادة تقييم ممارسات المحاسبة اإلدارية . 4

 وصياغة إطار مفاهيمي ألفضل ممارسات المحاسبة ت العراقيةالشركاالمطبقة في 
  .اإلدارية

من خالل زيادة عدد الوحدات المقررة       بالمحاسبة اإلدارية   األكاديمي االهتمام زيادة .5
لها في الدارسة األولية وتحديث البرامج المقررة على طالب الدراسة األولية بإضافة 

  .المحاسبة اإلدارية ضمن المناهج الدراسيةيف ومحاسبة التكالاألساليب الحديثة في 
 عراقية مختصة في المحاسـبة اإلداريـة تكـون          ة أو منظم  ةتأسيس مركز أو هيئ   . 6

وإقامـة الـدورات    النشرات الدوريـة     المعايير والقواعد المحلية و    وظيفتها إصدار 
ات التدريبية للمحاسبين للتعريف بالمحاسبة اإلدارية والوقوف على آخـر المـستجد          

  .فيها
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