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 عبد الرمحن عوض راف هللا ب.                  عزيزة عوض الشهييب                          .أ

 طالب بكلية االقتصاد _جامعة بنغازي           غازي.                     محاضر بكلية االقتصاد _ جامعة بن

بالقطاع  المؤسسي  دور أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في تحقيق اإلصالحإلى بيان هدفت هذه الدراسة الملخص:

أساليب دراسة على أهم ،  حيث ركزت ال(المصرفي ) دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي
لمعرفة الدور الذي يمكنه أن تلعبه في ، وذلك التي يمكن استخدامها في المؤسسات المالية  الحديثة المحاسبة اإلدارية

سة على المنهج الوصفي التحليلي وقد اعتمدت الدرا، تحقيق اإلصالح المؤسسي بالمصارف التجارية العاملة في ليبيا 
 أنه الدراسة ، ومن أهم ما توصلت إليخاصة للحصول على معلومات الدراسة، وتم إعداد استبانة  ةفرضيات الدراسار ختبال

اإلدارية في تحسين  األداء) اإلداري ، المالي ، الوظيفي (، حيث يمكن أن تسهم بشكل كبير المحاسبة  ساليبالدور هناك 
إلدارة بأهمية واضح  من قبل اإدراك هناك ينت أن كما بفي اإلصالح الشامل للمصارف التجارية العاملة في ليبيا ،

المحاسبة اإلدارية في تحقيق أداء جيد للمصارف وإصالح المنظومة المصرفية، وبينت الدور الهام الذي يمكن تلعبه 
 .األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في تحسين وتطوير األداء )  اإلداري ، المالي ، الوظيفي(  بالقطاع المصرفي 

 

 .المصارف التجارية العاملة في ليبيا األداء،تحسين  الحديثة،أساليب المحاسبة اإلدارية  الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 

ال شك أن التطورات المتسارعة التي يشهدها :  المقدمة
عالم االقتصاد اليوم، من طفر في  الثورة التكنولوجية ، 

ت ، وظهور االقتصاد المعرفي ، وزيادة حجم المؤسسا
وتعقد هياكلها اإلدارية ، وتوسع أنشطتها وازدياد 
المنافسة فيما بينها ، وضع تلك المؤسسات أمام محك 
حقيقي و تحدي كبير لمواكبة تلك التطورات المتسارعة 
، لضمان بقاؤها ضمن منظومة النمو االقتصادي في 
زحام المنافسة الشديدة  التي يشهدها العالم اليوم ، لذا 

ا عليها توفير قدر كاف من المعلومات الدقيقة  أصبح لزام
لإلدارة تمكنها من اتخاذ القرارات الرشيدة ، وفي 
األوقات المالئمة ، وقد انعكس هذا التطور بدوره على 
مهنة المحاسبة بشكل عام ، حيث لم تعد مقتصرة على 
تقديم معلومات عن نتائج األعمال وبيان المركز المالي 

دورها لتصبح إحدى األدوات  للمؤسسات ، بل تعد
الرئيسية ، والمهمة لإلصالح المؤسسي ، من خالل 
ترشيد اإلدارة  نحو اتخاذ قرارات صائبة ، وتوجيهها 
نحو تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها التخطيطية ، ومراقبة 
وتقييم تلك البرامج ومقارنتها مع ما تم تنفيذه فعال 

طط له، وذلك ومعالجة انحرف األهداف عن ما هو مخ
بتوفير المعلومات التي تغطي احتياجات اإلدارة 
وتساعدها في التخطيط والرقابة وصنع القرارات 
الصحيحة المبنية على المعلومات الدقيقة ذات الشفافية 

، ويكون ذلك باستخدام أدوات المحاسبة اإلدارية  العالية 
الحديثة التي من أهمها نظام التكاليف على أساس 

، والموازنة على أساس األنشطة وبطاقة األداء  األنشطة
 المتوازن وغيرها  . 

لقد بينت العديد من الدراسات التي تم إجراءها في     
البيئة الليبية  أن القطاع المصرفي الليبي يعاني من 
ضعف في كثير من الجوانب ، التي الشك أنها تؤثر 

الي بشكل أو بآخر في أدائها المؤسسي سواء األداء الم
) بـوخريص أو اإلداري أو الوظيفي، حيث أكدت دراسة 

التي كان هـدفها معرفة مـدى تطبيـق نظـام  (2004، 

المعلومـات اإلداريـة بالمصـارف التجاريـة العامــة، 
أكدت على غيـاب العناصـر البشــرية المؤهلــة 
والمدربــة فــي المصــارف التجاريــة الليبيــة فــي 

معلومــات بوحــدات المعلومــات باإلضــافة مجــال ال
إلــى أن كافــة المصــارف التجاريــة الليبيــة ال تـتـوفر 
فيهــا األجهــزة والبرامج المتطــورة الالزمـة لنظـم 

أن (، 2008الفاخري،،كما بينت دراسة)  المعلومـات
المصـارف التجاريـة ال تراعـي الخصـائص النوعيـة 

المحاسـبية عنـد أعـداد القـوائم الماليـة األمـر للمعلومـات 
الـذي يـؤدى إلـى فقـد المعلومـات المنشــورة فــي تلــك 
القــوائم لمصــداقيتها ممــا أثــر علــى أهميتهـا، وأن 
المصــارف تتجاهـل مبـدأ اإلفصـاح الكـافي وهـذا 

تائج يعتبـر عيبـاً فـي مخرجـات هـذه القـوائم، كما بينت ن
التي كان الهدف منها  (2004)عبد السالم ، دراسة 

التعــرف علــى أهــم مشــاكل القطــاع العــام مــن 
الناحية المحاسبية أن المصـارف التجاريـة التـي تعتبـر 
مـن القطاعـات العامـة فـي الدولـة تعـاني مـن تـدني 
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 الخـدمات المصـرفية ، والبد من التفكير في تذليل هذه
المشــاكل عــن طريـق تــوفير معلومــات مالئمـــة 

(، 2010) المغيربي ، لمســـتخدميها،  وأكدت دراســـة 

بـأن المعلومـات المحاسـبية التـي توفرهـا الـنظم 
المحاسـبية قـد تـؤدي إلـى نتـائج غيـر مرجـوة مـن 
عمليـة التقيـيم ألغـراض الخصخصـة نتيجـة االعتمـاد 

جـات القـــوائم الماليـــة للمصـــارف علـى مخر
 التجاريـــة

 ليبيا.في 
مما سبق يمكن القول بأن أهمية أساليب وأدوات   

المحاسبة اإلدارية الحديثة تكمن في أنها توفر البيانات 
والمعلومات التي تساعد اإلدارة في التخطيط والرقابة 
مة والتقييم، كما أنها تساعد في اتخاذ القرارات السلي

وتجنبها الفشل المؤسسي. وبالتالي سوف تركز هذه 
الدراسة على دور أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في 

من خالل أربعة  بالقطاع المصرفي،تحسين األداء 
 هي:مباحث 

  للدراسة.اإلطار العام  األول:المبحث  

  النظري.اإلطار  الثاني:المبحث 

  التطبيقية.الدراسة  الثالث:المبحث 

   النتائج والتوصيات،  الرابع:المبحث
 والمراجع.

 
 للدراسة:اإلطار العام  األول:المبحث ` .1

تتخلص مشكلة الدراسة في : مشكلة الدراسة .1.1

المحاسبة  كانت ألساليبمعرفة ما إذا 
األداء  في تحسيناإلدارية الحديثة دور 

بالقطاع  الوظيفي( المالي، )اإلداري،
طبيقية خالل دراسة ت وذلك منالمصرفي، 

التجارية  الرئيسية بالمصارفعلى اإلدارات 
وبالتالي فإن سؤال الدراسة  بنغازي،بمدينة 
  في:يتمثل 

دور ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في  هل هناك)
تطبيقية على  )دراسة بالقطاع المصرفيتحسين األداء 

 (؟المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي
 ال األسئلة الفرعية التالية:وينبثق عن هذا السؤ

 الحديثة؟ما هي أهم أساليب المحاسبة اإلدارية   .1

تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة  ما دور .2
 الليبية؟في تحسين األداء بالمصارف 

تعد أساليب المحاسبة  .أهمية الدراسة :2.1
اإلدارية ذات أهمية كبيرة جدا في صنع  في صنع 

مبنية على المعلومات الدقيقة القرارات الصحيحة ال
ذات الشفافية العالية كما أنها تسهم بشكل فعّال في 
إنجاح عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة 

تسلط  وبالتالي فإن هذه الدراسةبالمؤسسات، 
الضوء على أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة 

باعتبارها أداة فعالة لتحسين األداء بالمصارف 
أهم أساليب المحاسبة  ذلك بيان، وكالتجارية

مفاهيم  المتعلقة لتحسين اإلدارية الحديثة ، وأهم ال
األداء بالقطاع  حسينتفي  هابيان دور، واألداء 

في ليبيا  القطاع المصرفيحاجة لالمصرف بالليبي 
 إلى تحسين األداء من خالل اعتماد أساليب تمكنه

ق تكلفة الخدمات المصرفية بـشكل دقيـ من تحديد
لغرض اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة  وسليم

بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة  والرشيدة
 . بشكل عام ، خصوصا في ظل الظروف الراهنة 

 
 : اآلتي: وتتمثل في أهداف الدراسة .1.1

 الحديثة.تحديد أهم أساليب المحاسبة اإلدارية  .1
بيااااان أهاااام المفاااااهيم المتعلقااااة باااااألداء المااااالي  .2

  والوظيفي.اري واإلد
الحديثاااة بيااان دور أساااليب المحاساابة اإلداريااة  .3

 تحسين األداء. في
 

تم تبني المنهج الوصفي  الدراسة:. منهجية 5.1

التحليلي في تحليل البيانات المتحصل عليها في الدراسة 
لكونه من أكثر المنـاهج استخداماً في دراسة الظواهر 

ظاهرة موضع االجتماعية واإلنسانية وألنه يناسب ال
البحث. وقد تم استخدام االستبيان كوسيلة لجمع البيانات 

 باإلضافة إلى المقابالت الشخصية الالزمة 
 

يتكون مجتمع  وعينتها:مجتمع الدراسة  .6.1
الدراسة من اإلدارات الرئيسية للمصارف 
التجارية العاملة في ليبيا، وكممثل عن هذا 

صارف المجتمع تـم أخـذ اإلدارات الرئيسية للم
التجارية العاملة داخل نطاق مدينة بنغازي وتم 

 3وركزت على  عليها،إجراء الدراسة 
مصرف  الوحدة،مصارف هي )مصرف 

 .الجمهورية(مصرف  والتنمية،التجارة 
 

حدود : تتمثل حدود الدراسة في حدود الدراسة. 7.1
تمثلت في اإلدارات الرئيسية للمصارف التجارية  مكانية

التجارة  )الوحدة،اق مدينة بنغازي الواقعة في نط
تمثلت في الفترة  وحدود زمنية (،الجمهورية والتنمية،

وحدود ، 2018من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر 
تمثلت في دراسة أهم أساليب المحاسبة  موضوعية

 اإلدارية ودورها في تحسين األداء.
 

أُجريت العديد من  الدراسات السابقة: .8.1

المحاسبة اإلدارية الدراسات بشأن أساليب 
الدول المتقدمة، والدول العربية في  الحديثة في
ومن هذه الدراسات ما  االتجاهات،العديد من 

   يلي:
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الدراسات المتعلقة بأساليب المحاسبة اإلدارية 
 الحديثة:

 
تناولت الدراسة   ( :2018دراسة ) احمد،  -

استخدام أسلوبي التكلفة على أساس النشاط ، 
لمستهدفة في قياس الخدمات المصرفية، والتكلفة ا

وهدفت الدراسة إلى معرفة ما أذا كان هناك عاقة 
ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوبي التكلفة 
على أساس النشاط والتكلفة المستهدفة وقياس تكلفة 

التجارية بالسودان   فبالمصارالخدمات المصرفية 
جود ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: و

عالقة إيجابية قوية بين أسلوبي التكلفة على أساس 
النشاط والتكلفة المستهدفة ، وقياس تكلفة الخدمات 
المصرفية بالمصارف التجارية بالسودان ، كما 
بينت أن أسلوبي التكلفة على أساس النشاط والتكلفة 
المستهدفة يؤديان إلى دقة قياس الخدمات 

 المصرفية.
تناولت  (:2016ن، وآخرو )الشريفدراسة  -

 اإلداريةللمحاسبة  الحديثة األساليبالدراسة 
وهدفت الدراسة إلى  ،القراراتودورها في اتخاذ 

للمحاسبة  الحديثة األساليب ببنالعالقة  توضيح
استخدام  وببان اإلدارية،واتخاذ القرارات  اإلدارية
في صنع  اإلداريةللمحاسبة  الحديثة األساليب
 الحديثة األساليبوالتعرف على  ،اإلداريةالقرارات 
ن القرارات يالتي تؤدي إلى تحس اإلداريةللمحاسبة 

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها إن األساليب 
للمحاسبة اإلدارية لها دور فعال في اتخاذ  الحديثة

 المنشأة.تطور إدارة  الرشيدة،القرارات 
: تناولت الدراسة المحاسبة اإلدارية (2014الحاج  -

ها في تقويم كفاءة األداء المالي ، وتمثلت ودور
مشكلة الدراسة في أن المعلومات التي توفر ها 
الطرق واألساليب الحالية للمحاسبة اإلدارية تتالءم 
مع متطلبات وتحديات بيئة التصنيع الحديثة وهناك 
ضرورة الستحداث طرق وأساليب جديدة كي 

 توالتغيراالمحاسبة اإلدارية التطورات  تساير
، و توصلت الحديثة التصنيع بيئةفي  السريعة

اإلدارة  تقنياتالدراسة إلى نتائج منها ، إن استخدام 
 يؤديالمطروحة  الخيارات ببنالمالية في المفاضلة 

، وإن اعتماد إدارة  اإلداريةالقرارات  ترشيدإلى 
التكلفة يساعد على  وتحليل بياناتالمؤسسة على 

الدراسة  وأوصت رفع مستوى األداء المالي.
 للقياسبضرورة ربط التكلفة باألداء كمدخل 

المعلومات الالزمة  بتوفيروالتقييم حتى يسمح 
وضرورة االهتمام بالتطورات  السليم،للتقييم 

في نظم اإلنتاج والمعلومات لرفع كفاءة  التكنولوجية
 . الصناعيةأداء المنشآت 

هدفت هذه (، ,Alina, et.al. 2011دراسة ) -

سة إلى بيان دور المحاسبة اإلدارية في توفير الدرا
المعلومات الالزمة للمدراء داخل المؤسسات من 
أجل الوصول إلى أفضل القرارات، وذلك من خالل 

دراسة حالة المؤسسات الصناعية التحويلية 
الرومانية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج 
الوصفي إضافة إلى البحوث التجريبية، وقد كانت 

نتائج الدراسة أن معلومات المحاسبة اإلدارية  أهم
هامة جداً داخل الكيانات، حيث أن مدراء هذه 
المؤسسات بحاجة إلى معلومات المحاسبة اإلدارية 
في الوقت المناسب من أجل صنع القرار. وقد 
أوصت الدراسة بضرورة العمل على تحسين 
المحاسبة اإلدارية، إضافة إلى ضرورة إجراء 

ن الدراسات فيما يتعلق بوظيفة ودور المزيد م
 المحاسبة اإلدارية داخل المؤسسات.

هدف هذه الدراسة  (:(Nicholas, 2011دراسة -
إلى بيان دور المحاسبة اإلدارية في المحافظة على 
الميزة التنافسية داخل قطاع المصارف، وذلك من 

أهم  . ومنالكينيخالل دراسة حالة مصرف األسهم 
ن المحاسبة اإلدارية توفر المهارات نتائج الدراسة أ

 وأن ،التنافسيةوالتقنيات العامة جداً لبناء الميزة 
ً في  ممارسات المحاسبة اإلدارية تلعب دوراً هاما
تخطيط وتطوير وتنفيذ وتقييم السياسات 

التي تؤدي إلى إيجاد الميزة  التنافسية؛ االستراتيجية
 وقد أوصت الدراسة التنافسية داخل المصرف.

بضرورة إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية 
التجريبية إلثبات هذه االدعاءات، مع التركيز بشكل 
أكبر على الممارسات الحديثة في المحاسبة اإلدارية 

 المصرفي.خاصة في القطاع 
هذه الدارسة  (، هدفت2009الحسن ، )أبودراسة  -

إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق أساليب المحاسبة 
ية الحديثـة فـي البنوك الوطنية العاملة بقطاع اإلدار

الدراسة إن البنوك الفلسطينية  غزة، وتوصلت
العاملة في قطاع غزة لديها من أنظمة المعلومات 
والخبرات الداخلية التي تمكنهـا مـن تطبيـق 
أسـاليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وهذا يعد من 

تيـة المؤشرات الجيدة على وجود البنيـة التح
 .للتطبيـق

: هدفت الدراسة إلى  ( 2004دراسة )العلكاوي ،  -

التعرف على آثار ومعوقات تطبيق نظام التكـاليف 
على أنشطة البنوك (ABC) علـى أسـاس األنشطة

ً تم  األردنية، ولقد تضمنت الدراسة مدخالً نظريا
التطرق من خالله إلي الصعوبات التي واجهت 

التكاليف، ثم شرحاً  األسلوب التقليدي في توزيع
مفصالً لمفهوم نظام محاسبة التكاليف المبني على 

وقد تم التوصل إلـى أهم  .األنشطة ومراحل تطبيقه
أسباب عدم تطبيق النظام لدى البنوك ومنها عدم 
توفر أنظمة معلومات مناسبة، وكلفة النظام قياساً 
بالمنافع المتوقعة. وعدم قناعة اإلدارة بجدوى 

نظام  يساعدالمناسبة عدم توفر الخبرات تطبيقه، و
في  اإلدارة (ABC) التكاليف على أساس األنشطة

اتخاذ قرارات تفعيل سياسات التسعير ودقة حساب 
ربحية العميل، إال أن تطبيق هذا النظـام كـان 
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يتطلـب تعـدياًل للمنهـاج المحاسبي المستخدم، 
 .ويتطلب بالتالي الوقت والكلفة

تناولت هذه الدراسة  ،(2001 ي،)البشتاودراسة  -

دراسة فلسفة وتطبيق كل من نظام التكاليف علـى 
واإلدارة على أساس  ،(ABC)أسـاس األنـشطة 

األنشطة في قطاع الخدمات المصرفية مع تبيان 
محـور التكامـل فيما بينها المنعكس من خالل 

ومن أهم النتائج  الرقمية.صياغة مقاييس األداء 
ها الدراسة أن االهتمـام المتزايـد التي توصلت إلي

إلدارات المنظمات االقتصادية بالمقاييس التشغيلية 
لألداء يعد نتاج التحول فـي نـشاط وتقنيـات تقـديم 
الخدمات الذي جاء نتيجة بيئة األعمال الجديدة، 
ومن ثم التوصل إلى صياغة متوازنة لكـل مـن 

ي ضـمن المقاييس التشغيلية والمالية بشكل متـواز
، كما بينت BSC) نظـام مقيـاس األداء المتـوازن)

لمعلومات  واالستراتيجيةأن التحليالت التشغيلية 
التكلفة المستخرجة من نظـام التكـاليف على أساس 

،ونظام اإلدارة على أساس (ABC) األنشطة
تقدم للمـديرين اإلمكانيـة في بناء (ABM) األنشطة

لي وتمكنهم من إجراء وتحديد مقاييس األداء التشغي
التطوير والتحسين وبـشكل مـستمر على األنشطة 
المؤداة ومن ثم صناعة قرارات تشغيلية 

دقيقة .وخلصت الدراسة إلى مجموعة  ةواستراتيجي
من التوصيات منها ضرورة إجراء تغيير في 
تصميم األنظمة المحاسبية في الوقت الحاضر 

يئـة لمسايرة التغيرات التي حـدثت فـي الب
االقتـصادية للمؤسسات المالية، وضرورة استخدام 
قواعد بيانـات خاصـة بالتكـاليف وتحليلهـا وفـق 

 . . (ABC) مخرجات أنظمة
، نقال عن أبو (Frigo, et. al., 2000 دراسة -

ركزت الدراسة على ( :32،  2009محسن ، 

على  (BSC) تطبيق نظام بطاقة األداء المتوازن
الواليات المتحدة األمريكية.  البنوك المحلية في

الدراسة أن هناك تحديات عديدة تواجه  وتبين من
صناعة البنوك مما دعا إدارة البنوك إلى النظر في 
تطوير أدائها وذلك من خالل استخدام بطاقة األداء 

ذات المحاور األربعة التي تقيس  (BSC) المتوازن
 األداء من خالل المقاييس المالية وغير المالية

ورؤيتها ، وقد احتوت الدراسة  استراتيجيتهالتطبيق 
على الخطوات الثالث لتطبيق نظام بطاقة األداء 

( والتي تمثلت في تحديد شامل BSCالمتوازن  )
البنك، باإلضافة إلى تحديد شامل  الستراتيجية

لمقاييس األداء المستخدمة في البنك، وتطوير 
شكل نظام  وقياس األداء في االستراتيجيةاألهداف 

  .(BSC)بطاقة األداء المتوازن
 

  ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات التي
أٌجريت في السابق في أن هذه الدراسة تهدف 

  إلى:

التعريااف بأساااليب المحاساابة اإلداريااة الحديثااة  .1
ماع  األداء،وأهم أدواتها المستخدمة في تحساين 

التركيااااز علااااى المؤسسااااات الماليااااة وتحدياااادا 
  المصارف.

ركز الدراسة مجموعة من أساليب المحاسبة ت .2
اإلدارية الحديثة المستخدمة في المصارف 
باالعتماد على الدراسات السابقة كدراسة )أبو 

 هي:وهذه األساليب  (،2009الحسن،
نظام  (،ARاالجتماعية )" نظام المسؤولية  

، نظام (ABC)على أساس األنـشطة  التكاليف
بطاقة  ،(ABB)الموازنة على أساس األنـشطة

، تطبيق نظام (BSC)األهداف المتوازنة 
أسلوب تقارير األداء  الشاملة،إدارة الجودة 

 والتحليل المالي ".
الااااذي يمكاااان أن تلعبااااه أساااااليب  بيااااان الاااادور .3

المحاساااااااابة اإلداريااااااااة فااااااااي تحسااااااااين األداء 
 ليبيا.بالمصارف التجارية العاملة في 

 التركيااز علااى ثالثااة أبعاااد لااألداء بالمؤسسااات .4
 الوظيفي(. اإلداري، المالي،)
 

الدراسة  تختبر :الدراسة. فرضيات 6.1

  اآلتية: الفرضيات
 

يوجااد  تقااوم الدراسااة علااى الفرضااية الرئيسااية التاليااة:) ال
ألسااااليب المحاسااابة اإلدارياااة الحديثاااة فاااي تحساااين  دور

 المصرفي(.األداء بالقطاع 
 اآلتية:ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية 

االجتماعية وجد دور لنظام المسؤولية ي .1
(AR في تحسين األداء )،اإلداري،  )المالي

 المصرفي.بالقطاع  الوظيفي(
على أساس  لنظام التكاليفيوجد دور  .2

تحسين األداء  في (ABC)األنـشطة 
بالقطاع  الوظيفي(اإلداري،  )المالي،

 المصرفي.
يوجد دور لنظام الموازنة على أساس  .3

 المالي،)األداء تحسين  يف (ABB)األنـشطة
 المصرفي.بالقطاع  الوظيفي(اإلداري، 

المتوازن يوجد دور لنظام بطاقة األداء    .4
(BSC)  المالي،في تحسين األداء( 
 المصرفي.بالقطاع  الوظيفي(اإلداري، 

يوجد دور لنظام إدارة الجودة    .5
 )المالي،( في تحسين األداء ABMالشاملة)
 المصرفي.ع بالقطا الوظيفي(اإلداري، 

يوجد دور لنظام تقارير األداء والتحليل    .6
اإلداري،  المالي،)األداء المالي في تحسين 

 المصرفي.بالقطاع  الوظيفي(
 

بناء  متغيرات الدراسة، ونموذجها:.  7.1
على الفروض التي تناولتها الدراسة فإن 

 هي:متغيرات الدراسة 
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 الحديثاة،ة أساليب المحاسابة اإلداريا المستقل:_ المتغير 

التكلفاة  االجتماعياة،المساؤولية  اآلتية:وتشمل المتغيرات 
الموازنااة  المتااوازن،بطاقااة األداء  النشاااط،علااى أساااس 
األداء  الشاااملة تقاااريرإدارة الجااودة  النشاااط،علااى أساااس 

  المالي.وأساليب التحليل 
ويشااااامل اآلتاااااي:  األداء،تحساااااين  الترررررابع:_ المتغيرررررر 

 الوظيفي اري،اإلد المالي،األداء )

 المتغير التابع        المتغير المستقل                                     

 ) تحسين األداء (                      )أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين أبعاد األداء 1الشكل رقم )
 

 

 المبحث الثاني: اإلطار النظري  .2

 الحديثة:. أساليب المحاسبة اإلدارية 1.2

 وتبويب وتحليل بتجميع اإلداريةص المحاسبة تخت    
واستخراج معلومات دقيقة وشفافة  البيانات، وتخزين

وتقديمها لمتخذي  مالي،ذات طابع كمي ومالي وغير 
 ومناسبة،القرارات للمساهمة في صنع قرارات صحيحة 

تتيح للمؤسسات الفرص األكبر نحو تحقيق أهدافها دون 
تتحول من  اإلداريةاسبة انحرافات. وقد بدأت المح

خالل السنوات  الحديثإلى المدخل  التقليديالمدخل 
الماضية تمشيا مع التطور الهائلة التي تشهدها بيئة 
األعمال نتيجة للتطورات التكنولوجية والمعلوماتية التي 

األمر الذي زاد من شدة  التكنولوجية،أحدثتها الثورة 
وانعكس  األعمال،المنافسة بين المؤسسات في عالم 

بدوره على أدوات وأساليب المحاسبة اإلدارية بحيث 
وأدق استدعى األمر ضرورة تقديم معلومات أسرع 

عمليات صنع واتخاذ القرارات التي أصبحت  لتالءم
ومن  السابق.تتطلب السرعة والدقة عما كانت عليه في 

تناولها  سبتمللمحاسبة اإلدارية التي  الحديثة األساليب
_  15ص  (،1رقم ))ء من االختصار بالجدول بشي
 _   يلي:في هذه الدراسة ما  (16

  المسؤوليةنظام محاسبة (RA)؛ 

  نظام التكاليف على أساس األنشطةcosting 
based Activity (ABC)على  واإلدارة ؛

 النشاط.أساس 

 نظام الموازنة على أساس األنشطة (ABB)؛ 

  ال متوازنبطاقة األداءscorecard 
Balanced Target costing (BSC)؛ 

 (نظام الجودة الشاملةABM )Total 
Quality Management. 

  المالي.والتحليل  األداء،أسلوب تقارير 

إلى غير ذلك من األساليب اإلدارية التي استحدثت     
مع المشاكل والتغييرات  الحاضر، للتعاملفي الوقت 

حتى يمكن االرتقاء  اليوم؛التي حدثت في بيئة األعمال 
بأداء المؤسسات بما يدعم ويحافظ على تحقيق أهدافها 

 .الرئيسية وزيادة قدراتها التنافسية
 

 باألداء:. المفاهيم المتعلقة 2.2
األداء بصفة عامة هو المـنظومة األداء:  . مفهوم1.2.2

المـتكاملة لنتاج أعمال المؤسسة في ضوء تفاعلها مع 
و تحسين األداء ألي  والخارجية،خلية عناصر بيئتها الدا

أو حتى  اقتصاديا،كان كيانا  قائم، سواء كيان مؤسسي
وسواء كان هذا الكيان صناعي  جتماعي،اثقافي أو 
عمليات تتمثل في بناء مؤسسات  مجموعة خدمي، هو

فاعلة واقتصادية تلّبي المتطلبات األساسية للمواطنين في 
يكفله الدستور ويتفاعل فيه  أو موجه( ظل اقتصاد )حر،

 ) 2013القطاعان العام والخاص )البطري ، 
ويعد تحسين األداء لقطاع المصرفي الخطوة األساسية    

لإلصالح االقتصادي بحيث يحتل النظام المصرفي 
ضمن الهيكل المالي لالقتصاد مركزا حيويا في تعبئة 
المدخرات وتمويل التنمية من خالل قدرته في تدفق 

موال بين فئات االقتصاد الوطني ولهذا يشير الكثير األ
من االقتصاديين أنه لوال الخدمات الكثيرة التي قدمها 
النظـام المصـرفي في الدول المتقدمة لما استطاعت هـذه 

رشيد )ونمو الدول أن تبلغ ما بلغته من تقدم اقتصادي 
 (.13، 2017ومستورة، 

ين األداء وبالتالي يمكن استخالص القول بأن تحس
المؤسسي بأي مؤسسة مالية كانت أو صناعية أو غيرها 

المرتبة والمنظمة بشكل  من العملياتيعني مجموعة 
أو خلل إداري أو مالي أو فني  تحسين كليضمن 
والعمل على بناء  الخلل،أو أي كان هذا  تنظيمي

واستحداث عمليات أخرى تضمن تقويم األداء وتدفع 
نحو تحقيق أهدافها دون إي  المؤسسة للمضي قدم

  تحدها.عراقيل 
 ولكي يكون تحسين األداء شامال يجب أن يراعى فيه     

هناك مجموع من معايير أداء  :األداءمعايير  .2.2

وتقسيمات هذه المعايير تتنوع تبعا للزاوية  بالمؤسسات،
سواء من حيث األداء الشامل  إليه،التي ينظر من خاللها 

الذي  فقط،الجزئي ؤسسة، أو من حيث األداء والكلي للم

نظام المسؤولية _ 

 .االجتماعية

 التكلفة علىنظام   -
 أساس النشاط. 

نظام الموازنة على -_

 س النشاط.  أسا
_ نظام بطاقة األداء 

 المتوازن.

_ نظام إدارة الجودة 
 الشاملة.

 األداء،_ تقارير 
 والتحليل المالي .

 

 

 املايل.األداء _

 اء اإلداري _ األد

  _ األداءالوظيفي
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او من حيث  بالمؤسسة،يختص بفرع أو قسم معين 
أو  للمؤسسة،يشمل األداء الداخلي  األداء والذيمصدر 

أي مدى تأثيرها في البيئة  بها،أدائها في البيئة المحيطة 
 جميعها تتأثرمن التقسيمات التي  بها، وغيرهاالتي تعمل 
 نشاطها،من المحددات كحجم المؤسسة ونوع بالعديد 

ومن هذه التقسيمات ما   فيه.الذي تعمل  وطبيعة القطاع
 يلي:

وجزئي ينقسم إلى كلي  الشمولية: حيث معيار_ من 
 (:89:  2001،  )مزهودة

في النتائج  ويتجلى _:األداء الكلي للمؤسسة  -1
التي ساهمت بها جميع العناصر دون انفراد 

عنصر لوحده في تحقيقها، فاألداء  جزء أو
الكلي للمؤسسة يعني الحديث عن قدرة 
المؤسسة اإلجمالية في تحقيق أهدافها الرئيسية 

  .كاالستمرارية والنمو وخلق القيمة

أي النظر إلى قدرة  _:أداء الجزئي للمؤسسة  -2
المؤسسة على تحقيق أهدافها الفرعية وبالتالي 

لكلية، أي أن المساهمة في تحقيق األهداف ا
األداء الكلي للمؤسسة االقتصادية هو تفاعل 

 الجزئية.وتكامل وتسلسل مجموع األداء 

(، )ذاتي الى داخلي_ من حيث معيار المصدر: ينقسم 
 وخارجي:

أداء المؤسسة الداخلي )أداء ذاتي( _: أي أنه ينتج  .1
بفضل ما بحوزة المؤسسة االقتصادية من موارد 

فهو ينتج أساسا من الموارد  لنشاطها،ضرورية 
، نقال عن نجالء  Martory,1999التالية )

،2014 :144 ) 

  األداء البشري: وهو أداء أفراد المؤسسة الذين
يمكن اعتبارهم مورد استراتيجي قادر على صنع 
القيمة وتحقيق األفضلية التنافسية من خالل تسيير 

 مهاراتهم.

  لمؤسسة على ويتمثل في قدر ة ا التقني:األداء
 استعمال استثماراتها ووسائلها التقنية بشكل فعال.

   ويكمن في فعالية وكفاءة استخدام  المالي:األداء
 المتاحة.الوسائل المالية 

اإلصالح الخارجي _ األداء الخارجي: وهو ذلك  .2
األداء الناتج عن التغيرات التي تحدث في المحيط 

 للمؤسسة.الخارجي 

بن هودى )الوظيفي _ من حيث المعيار 
،2007 :18 :)- 

  قدرة المؤسسة على تحقيق  المالية:أداء الوظيفة
التوازن المالي، وبناء هيكل مالي فعال يحقق بلوغ 
أكبر عائد ،  وغالبا ما تخضع هذه الوظيفة 
لالستثمارات والوصول إلى أقصى مستويات 
 المردودية الممكنة للتقييم وتحديد أدائها وفعاليتها .

 أداء العنصر  تحديد :البشريةوظيفة الموارد  أداء
البشري على مؤشرات المستوي العلمي والمهارة 

 الفنية.

 القدرة على تحسين الخدمات  :أداء وظيفة التسويق
ورفع قيمة الحصة السوقية، تحقيق  والمبيعات،

رضا العمالء، بناء عالقات ذات سمعة طيبة لدي 
 والزبائن.المستهلكين 

 المؤسسة على  والعمليات: قدرةإلنتاج أداء وظيفة ا
التحكم بمعايير الجودة المطلوبة في المنتجات 

طريقة العمل، بيئة العمل، تكاليف  والخدمات،
التحكم بالوقت  العمل،كفاءة  والخدمات،اإلنتاج 

معدل التأخر في  العمل،واإلنتاج، المراقبة على 
 .تلبية الطلبات

ول أن األداء المؤسسي وبناء على ما سبق يمكن الق 
مفهوم شامل ومتشعب حسب الزاوية التي ينظر إليه من 

 عملها،وكذلك حسب حجم المؤسسة وطبيعة  خاللها،
ولكن يمكن استخالص أهم ثالثة  بها،والبيئة التي تعمل 

في أي مؤسسة كانت، وهي األبعاد  لألداء المنشودأبعاد 
ذه اإلبعاد تتمثل وه الحالية،التي ركزت عليها الدراسة 

  (:(1)رقم في الشكل  )كما االتيفي 
ويشمل النظام المالي، وبما في  المالي:األداء  .1

ذلك توفير إجراءات وأنظمة محاسبية تتميز 
وتوفير أساليب تحديد تكلفة الخدمات  بالمرونة،

والمنتجات، وتقديم معلومات أكثر دقة للجهات 
مستنديه  ووضع دورةالمتعاملة مـع المؤسسة، 

 المالية،وأنظمة للمراجعة والرقابة  ة،واضح
وتقنيات ووسائل اتصال وتكنولوجيا تساعد في 

 والمنتجات.الخدمات تسهيل وسرعة تقديم 

ويشمل أداء اإلداري الذي يبدأ  األداء اإلداري: .2
من بناء هيكل تنظيمي جيد وتوزيع جيد 
للسلطات ومراكز المسؤولية، وتفويض المهام 

إدارية  والكفاءات وسجالتناء على الخبرات ب
  اإلداري.ورقابة إدارية فعالة لألداء  منظمة،

تتمثل في وجود كادر وظيفي  األداء الوظيفي: .3

وتوافر الكفاءات العلمية  ومتدرب،مؤهل 
وسجالت متابعة ألداء  المتخصصة،والعملية 
وبرامج للتحفيز والمكافآت  الموظفين،
  وغيرها.والميزات 
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 شكل هذه العالقة يوضح(  2الشكل رقم ) 
 

 الباحثان. إعداد:

 

أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة دور  .3.2
 المالي، اإلداري،)األداء  سينفي تح
  .(الوظيفي

تلعاااااب أسااااااليب المحاسااااابة اإلدارياااااة دوار هاماااااا       

فاااااي  تحساااااين األداء المؤسساااااي الشاااااامل  للمؤسساااااات 

حاااااد ساااااواء ، وذلاااااك مااااان  اإلنتاجياااااة والخدمياااااة علاااااى

خااااااااالل عالقتهااااااااا اإليجابيااااااااة بتقااااااااويم  األداء اإلداري  

والماااالي والاااوظيفي ، فالمحاسااابة اإلدارياااة هاااي عباااارة 

عااااان " نظاااااام قاااااائم علاااااى جماااااع وتصااااانيف البياناااااات 

وتحليلهاااا وتجهيزهاااا فاااي صاااورة معلوماااات مفيااادة تقااادم 

 لاااااإلدارة حاااااول جمياااااع أوجاااااه النشااااااط فاااااي المؤسساااااة

ت التخطاااايط والرقابااااة وتقياااايم السااااتخدامها فااااي عمليااااا

األداء للمسااااهمة فاااي اتخااااذ القااارارات اإلدارياااة والتاااي 

، 2008تااااؤدي لتحقيااااق أهااااداف المؤسسااااة ")صااااباح ، 

( ، وبالتاااااالي فاااااأن أسااااااليبها خاصاااااة الحديثاااااة منهاااااا 3

تهااادف  إلاااى تقاااويم أداء المؤسساااة مااان كافاااة الناااواحي 

سااااااواء اإلدارة ماااااان خااااااالل تقساااااايم المهااااااام وتوزيااااااع 

وتحدياااااااد مراكاااااااز المساااااااؤولية، أو مااااااان  السااااااالطات ،

الناحياااة المالياااة مااان خاااالل إعاااداد الميزانياااات التقديرياااة  

والموازناااااة علاااااى أسااااااس النشااااااط ، ومقارناااااة الفعلاااااي 

بااااالمخطط، وأساااااليب التنبااااؤ بااااالتعثر والفشاااال المااااالي ، 

وتوزياااااع التكااااااليف بصاااااورة عادلاااااة ومعقولاااااة علاااااى 

 المنتجاااااااات والخااااااادمات ، والتحليااااااال الماااااااالي لزياااااااادة

الربحياااة والسااايولة ، وزياااادة القااادرة التنافساااية ، كاااذلك 

ماااان ناحيااااة تحسااااين أداء المااااوظفين ماااان خااااالل عاااادة 

قناااااااوات كتقاااااااارير األداء وبطاقاااااااة األداء المتاااااااوازن ، 

وتفااااويض المهااااام ، وتحديااااد االختصاصااااات والتحفيااااز 

وزرع روح العمااااااااال الجمااااااااااعي  والتنسااااااااايق باااااااااين 

ة  باااااين ( العالقااااا1اإلدارات ، ويباااااين الجااااادول رقااااام )

أساااااليب المحاساااابة اإلداريااااة وتحسااااين األداء ) المااااالي 

، اإلداري ، الاااااااوظيفي(  بالمؤسساااااااة ، كماااااااا يوضاااااااح 

   .(  شكل هذه العالقة2الشكل رقم ) 

 ن األداءيوتحسرية المحاسبة اإلدا( العالقة بين أساليب 1)رقم جدول 

 

 

االداء

األداء 

الوظيفي 

ألداء ا

المالي 

األداء 

اإلداري 

األداء الذي  األهداف مراحل التطبيق التعريف األسلوب
 سيؤثر عليه 

نظام محاسبة 
 المسؤولية

 RA  

س ومقارنة هو نظام لقيا 
ما تم التخطيط له )الموازنة 
التخطيطية( وما أنجز فعليا  
)النتائج الفعلية( لكل مركز 

 مسؤولية على حده 

 تحديد مراكز المسؤولية.

 توزيع االختصاصات حسب المراكز .

 مقارنة المخطط بالفعلي.

التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات 
وبما يمكن من تبويب النفقات 

السلطات المفوضة  حسبواإليرادات 
للمدراء ورؤساء األقسام في مراكز 

المسئولية وقدرتهم في التحكم 
 والرقابة عليها .

 مالي .

 إداري . 

 وظيفي . 

نظام التكاليف 
على أساس 

  األنشطة 
ABC  

نظام يركز على تكلفة 
األنشطة والخدمات،لمعرفة 

التغيرات التي تطرأ على 
الخدمة أو المنتج  التخاذ 

 رات رشيدة . قرا

تحديد األنشطة.تحميل تكاليف 
 .الموارد المستخدمة على األنشطة

 .النهائية تحديد المنتجات  والخدمات

الربط بين تكاليف األنشطة 
 النهائية والمنتجات  والخدمات

يهدف نظام التكاليف على أساس 
األنشطة إلى مساعدة المستويات 

اإلدارية المختلفة في عمليات اتخاذ 
القرارات من خالل  الحصول وصنع 

على معلومات دقيقة عن التكاليف، 
مما يتيح للمؤسسة تقييم تكاليفها 

غير المباشرة بشكل ادق بحيث 
 يمكنها من قياس أداءها و أنشطتها.

 مالي .

 إداري  

نظام 
الموازنة على 

أساس 
 األنشطة
ABB 

هي عملية تخطيط وتحكم  
في األنشطة المتوقعة من 

قاق موازنة المنظمة الشت
فعالة للتكاليف تعني بحمل 

العمل المتنبأ به وتحقيق 
األهداف اإلستراتيجية 

  المتفق عليها

تقدير و  العميل ما يريده تحديد
 اإلدارة ألحمال أعمالهم

التعرف على ووضع األهداف 
 المشروعات المشتركة بين اإلدارات.

تحديد المشروعات التي تحقق 
 األهداف

 تقرير األنشطة 

 موازنة والمواءمة بين األنشطة.ال

التركيز على متطلبات العميل وليس 
 العمل

 تحديد التكلفة بشكل دقيق.

تخطيط العلميات المستقبلية بشكل 
 صحيح.

 مالي .

 إداري .

 وظيفي . 

بطاقة األداء 
  المتوازن
BSC  

 

نموذج يعرض طرقاً 
متنوعة إلدارة المنظمة 

لكسب عوائد مرضية مـن 
قرارات  خـالل صـناعة

إستراتيجية تأخذ بعين 
االعتبار اآلثار المنعكسة 

على كل من المحور المـالي 
والزبـائن والعمليات 

والمراحل الداخلية وتعلم 
  .األفراد

االستراتيجيات التي ورؤي،  ال د تحد
يجب إتباعها وأي األشياء يجب 

 التركيز عليها

تحديد العناصر الحرجة للنجاح. 
 .تحديد القياسات

لمتابعة   ديد وتطوير خطة العملتح
 والتصميم

 ترجمة االستراتيجيات.

إعالم العاملين باألهداف 
اإلستراتيجية والمقاييس 

 اإلستراتيجية.

التخطيط ووضع األهداف والخطوات 
  .اإلجرائية

تدعيم التعلم والتغذية العكسية 
 .اإلستراتيجية

 إداري . 

 وظيفي .

نظام الجودة 
 الشاملة 

 

مجموعة من األفكار 
والمبادئ التي تهدف إلى 

تحسين نوعية اإلنتاج 
والخدمات وتحقيق األداء 

األفضل وتخفيض نسب 
الفاقد والعمل على كسب 

 .رضا الزبائن 

 التنظيم والضبط، 

 التكنولوجيا

 .الهيكل التنظيمي

 نظام األفراد  

 المهام 

تحسين العالقة بين إال دارة والعمال 
لعمل الجماعي وروح والتحفيز على ا

 الفريق.

حقيق رضا العميل عن طريق ت
التعرف على احتياجاته ورغباته 

 والعمل على تلبيتها؛ 

تحقيق النمو وزيادة أألرباح، وزيادة 
الحصة السوقية واالستثمار األمثل 

 .لمواردها

 مالي .

 إداري.
 

أسلوب 
تقارير األداء 

والمقارنة 
المرجعية ، و 

التحليل 
 المالي.

رير األداء : نظام يختص تقا
بمتابعة األداء الشامل 

للمؤسسة عن طريق تعد 
 لكل غرض على حدى . 

أما التحليل المالي :عملية 
يتم من خالله استكشاف أو 

اشتقاق مجموعة من 
المؤشرات الكمية والنوعية 

 .لمشروعاحول نشاط 

لتحديد الواضح ألهداف التحليــل 
ديد تحديد المعلومات، وتح، و المـالي

 الفترة المالية 

اختيار أسلوب وإدارة التحليل ، و 
تحديد و المعيار المناسب للتحليل.

درجة االنحراف عن المعيار 
  المستخدم في القياس.

دراسة وتحليل أسباب االنحراف 
 وضع التوصيات الالزمة .

يهدف التحليل المالي األساسي في 
مساعدة المؤسسة االقتصادية في 

مالي وسياستها من تقييم أداءها ال
خالل تحليل البيانات المتاحة في 

القوائم المالية ومعرفة مواطن القوة 
 .لدعمها ومواطن الضعف لمعالجتها

 

 

 مالي .

 إداري . 

 وظيفي . 
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واختبار الدراسة الميدانية  الثالث:المبحث  .3

 الفرضيات:

 . أداة الدراسة1.3

مع تم االعتماد على استمارة االستقصاء كأداة لج

 وتشمل ثالثة أقسام هي: للدراسة،البيانات األولية 

  خصص لجمع البيانات الوظيفية  األول:القسم

مدة الخدمة في القطاع المصرفي،  العمر،وهي 

الدراية بأساليب  التعليمي،التخصص، المستوى 

  الحديثة.المحاسبة اإلدارية 

   أهم أساليب المحاسبة  : يحتوي علىالقسم الثاني

دارية الحديثة  األكثر استخداما في المؤسسات اإل

 2009، أبو الحسن  2001المالية ) البشتاوي ،

، الشريف ،  2015، نجالء ،   2014، الحاج  

( وتم إجراء بعض التعديالت على 2016

المقياس ليناسب أهداف الدراسة ومجال تطبيقها، 

أسئلة  المحور األول :( محاور: 6ويشتمل على )

ام المسؤولية االجتماعية  ، الفقرات تتعلق بنظ

أسئلة تتعلق بالتكلفة  المحور الثاني :(، 8 -1)

المحور (، 19 -9على أساس النشاط  ، الفقرات )

أسئلة تتعلق بالموازنة على أساس النشاط  الثالث :

أسئلة  المحور الرابع :( 24 - 20، الفقرات )

 – 25تتعلق ببطاقة األداء المتوازن  ، الفقرات )

أسئلة تتعلق بإدارة  المحور الخامس :(،   28

المحور (  33 – 29الجودة الشاملة ، الفقرات )

أسئلة تتعلق بتقارير األداء ، وأسلوب  السادس:

 ( . 38 – 34التحليل المالي ، الفقرات )

لتحليل  :المستخدمة. األساليب اإلحصائية 2.3

استخدام  مت فروضها،بيانات الدراسة واختبار 

حصاء الوصفي التحليلي باالعتماد على اإل

في تحليل بيانات  SPSSاإلحصائي البرنامج 

واألساليب اإلحصائية  الميدانية،الدراسة 

  :هي المستخدمة

 معامل الثبرات كرونبراأ ألفرا  Cronbach Alpha 

 المكونااة للعبااارات االتساااق الااداخلي ماادى لبيااان

 .الدارسة التي اعتمدتها للمقاييس

 كاااالتكرارات والنساااب  حصررراء الوصرررفيمقررراييس اإل

المئويااااة لوصااااف خصااااائص أفااااراد عينااااة الدراسااااة، 

 المعيارية.والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 المتوسااااط اسررررتخدام مقرررراييس النزعررررة المركزيررررة( 
 الحسابي واالنحراف المعياري(.

    اختبارTest-T الدراسة.فرضيات  الختبار 
 صدق األداة وثباتها .3.3

 

ثبااات أساائلة صااحيفة االسااتبانة وماادى للتأكااد ماان 

تجانسها وانساجامها ماع مشاكلة الدراساة لغارض اإلجاباة 

 Alpha علاى تسااؤلها، تام تطبياق معادلاة ألفاا كرونباا 

Chronpach أماا معامال (78)وقد بلغ معامل الثبات ،

، و يعتباار هااذا المقياااس (0.88) العااام فقااد بلااغ الصادق 

جة عالية مان الثباات صادقاً لما وضع لقياسه، ويتمتع بدر

(، وبالتااااالي يمكاااان 0.60مقارنااااة بالمسااااتوى المقبااااول) 

االعتمااد عليااه فااي التطبيااق الميااداني ممااا يجعاال اسااتمارة 

االستبيان المستخدمة تتحلى بالثبات والتماسك والوضاوح 

لاادى قارئهااا، والصاادق أي الثقااة فااي االسااتبانة وتأديتهااا 

 . ألجلهللغرض الذي صممت 

 ليل.. مقياس التح4.3

 Likert)مقيااس اعتمدت مقاييس الدراسة علاى 

Scale)  الخماساااي إلعطااااء الااادرجات لكااال إجاباااة فاااي

(، 3(، محاياااد)4(، موافاااق )5المقيااااس، موافاااق تمامااااً )

(، ولتحدياد مساتوى 1(، غير موافق تماماً)2غير موافق)

كاال متغياار فقااد تاام اعتبااار كاال متغياار وسااطه الحسااابي 

ضااااعيف جااااداً ،  (1.80أقاااال ماااان  -1الماااارجح )ماااان 

 – 1.80والمتغير الذي متوسطه الحسابي المارجح )مان 

( ضاااعيف ، والاااذي متوساااطه الحساااابي 2.60أقااال مااان 

( متوسط ، والذي 3.40أقل من  – 2.60المرجح  )من 

أقاااال ماااان  – 3.40متوسااااطه الحسااااابي الماااارجح )ماااان 

( مرتفاع، والااذي متوسااطه الحساابي الماارجح )ماان 4.20

 ( مرتفع جداً .5 – 4.20

 

 مجتمع الدراسة .5.3

تكون  مجتمع الدراسة من جميع من العاملين   

باإلدارة العامة للمصارف التجارية العاملة 

بمدينة بنغازي وهي ) مصرف الوحدة ، 

مصرف الجمهورية ، مصرف التجارة 

والتنمية( ، وبلغ حجم المجتمع 

، وتم إتباع أسلوب العينة ()(عنصر149)

عينة وفقاً العشوائية الطبقية وكان حجم ال

( 100لجدول حجم المتجمع وحجم العينة )

عنصر ، وتم توزيع استمارات االستبانة علي 

( 71جميع عناصر العينة وتم استرجاع )

استمارة صالحة للتحليل اإلحصائي وتمثل 

% تقريبا ( من إجمالي االستمارات 71)

 الموزعة.

         

                                                        

العددد تقريبددي بندداء علددى المعلومدات المجمعددة مددن اإلدارات التددي تمددا 
 دراستها ، واألقسام التي ركزت عليها الدراسة .
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  الدراسة:تحليل بيانات  6.3.

 

 الدراسة:خصائص عينة 1.3.6

ما نسبته  ( أن2تضح من الجدول رقم )ي

% (  هم من الفئة العمرية التي تتراوح %32، 35)

سنة ( ، وهذا يدعم الدراسة  45_ 25أعمارهم بين )

من ناحية أن أغلب المبحوثين هم من فئة الشباب ،  

وتبين أيضا أن أعلى نسبة للخبرة المصرفية كانت 

لية ( سنة بنسب متتا 15_  5للفترة من  ) 

%( . كذلك تبين من الجدول أن  أعلى  %30،28)

نسبة من عناصر عينة الدراسة تخصصهم محاسبة 

%(، 24%(  وتليها اإلدارة بنسبة )69بنسبة بلغت  )

كما بين أن غالبية أفراد العينة لديهم مؤهل جامعي 

%(  وهذا يعزز من امتالكهم المعرفة الكافية 72)

تهم وتخصصاتهم بموضوع الدراسة من ناحية مؤهال

العلمية ، وسنوات الخبرة  لديهم ، وهذا ما بينه الجدول  

%( 52نفسه ، في أن النسبة األعلى من أفراد العينة )

كانت لديهم دراية ومعرفة بنسبة عالية بأساليب 

تنوع خصائص أفراد عينة  المحاسبة اإلدارية  ، ويعكس

الدراسة من حيث التخصص والمؤهل العلمي ومدة 

رة في القطاع المصرفي، قدرتهم على إدراك الخب

أهداف الدراسة واإلجابة على األسئلة المطروحة في 

 استمارة االستبانة.
 ( خصائص عناصر عينة الدراسة2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير

 الفئة العمرية 

 %10 7 سنوات 25أصغر من 

 %35 25 سنة  35إلى  – 25من 

 %32 23 سنة 45إلى  – 36من 

 %23 16 سنة  15أكبر من  

 %100 71 المجموع

 مدة الخدمة
 في القطاع المصرفي 

 %17 12 سنوات 5أقل من 

 %28 20 نواتس10أقل من  – 5من 

 %30 21 نةس 15أقل من  – 10من 

 % 25 18 سنة فأكثر 15من 

 %100 71 المجموع

 التخصص

 %69 49 محاسبة

 %24 17 إدارة

 %7 5 آخر 

 71 100% 

 المؤهل العلمي 

 ــــــــ 0 دكتوراه 

 %13 9 ماجستير 

 %72 51 بكالوريوس

 %15 11 دبلوم متوسط /او مايعادلها 

 %100 71 المجموع

المعرفة واإلدراك بأساليب 
 المحاسبة اإلدارية الحديثة 

 %1 1 ال يوجد معرفة اطالقا 

 %3 2 توجد بنسبة ضعيفة جدا 

 %11 8 توجد بسبة ضعيفة 

 %30 21 توجد بنسبة متوسطة  

 %52 37 بنسبة عالية 

 %3 2 بنسبة عالية جدا

 %100 71 المجموع

 
 

 فرضيات الدراسة: ر. اختبا2.3.6
ألساليب المحاسبة  يوجد دور الرئيسية:الفرضية 

اري، اإلد المالي،)األداء  في تحسيناإلدارية الحديثة 

 .بالقطاع المصرفي الوظيفي(

نظام ليوجد دور  :األولىالفرضية الفرعية  .1

تحسين األداء  في (ARاالجتماعية ) المسؤولية

  المصرفي.بالقطاع  الوظيفي(اإلداري،  المالي،)

 

ت نظام المعيارية لعبارا واالنحرافات الحسابية، ( المتوسطات3جدول رقم )

 االجتماعية ةالمسؤولي

 

   Tاختبار  تحليل نتائج( 4جدول رقم)                   

      

( أن جميع متوسط 3،4يتبين من الجدولين أعاله ) 
استجابات أفراد العينة حول األسئلة المتعلقة بمفردات 

 بشدة،المدى موافق  بين فيالفرضية األولى كانت 
(، 3وكانت جميع المتوسطات أكبر من القيمة المعيارية )

من  أكبرمتوسط العام لكل المفردات كان أيضا وان ال
 إلى اتفاق( مما يشير 4.26كان ) المعيارية، حيثالقيمة 

الجميع حول وجود دور لنظام المسؤولية االجتماعية في 
بالقطاع  الوظيفي(اإلداري،  المالي،)تحسين األداء 

مستوى الداللة  t نتائج اختبار كذلك أظهرت المصرفي.
وهو دال إحصائيا ألنه أصغر من مستوى ( 0.000)

المحسوبة أكبر من  (T)أن وبما  (،0.05المعنوية )
الفرض البديل،  العم ونقبلهنا نرفض  أذا (T) الجدولية

وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية األولى القائلة " يوجد 
تحسين  في (ARاالجتماعية ) لنظام المسؤوليةدور 
  المصرفي.بالقطاع  الوظيفي(اإلداري،  المالي،)األداء 

 

لنظام يوجد دور  الثانية:الفرضية الفرعية  .2
في تحسين )ABC (األنـشطة على أساس  التكاليف

بالقطاع ( الوظيفي اإلداري، األداء )المالي،
 المصرفي.

 
 
 
 
 

افمو البيان
ق 

 بشدة

موا
 فق

غير  محايد
مواف

 ق

غير 
مواف
ق 

 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنح
راف 
المعي
 اري

يساعد مفهوم نظام محاسبة .1
بشكل جيد  (AR) المسؤولية  

المستويات اإلدارية المـسئولة فـي 
 .المصرف

24 41 6 0 0 

4.25 
0.6
0 

 تطبيق نظام محاسبة المسؤولية.2
يزيد من فرص تحسين قياس أداء 

 لمصرف.ا

24 43 3 1 0 

4.27 
0.6
1 

 المسؤولية تطبيق نظام محاسبة.3
(AR)  يساعد  في توافر إجراءات

 وأنظمة محاسبية تتميز بالمرونة .

23 40 8 0 0 

4.21 
0.6
3 

 تطبيق نظام محاسبة المسؤولية.4
(AR) هيكل  يساعد كثيراً  إيجاد

 .إداري سليم

33 30 8 0 0 

4.35 
0.6
8 

 بة المسؤوليةتطبيق نظام محاس.5
(AR)  يؤدي الى تفويض واضح

لسلطة اتخاذ القرارات في مراكز 
 المسؤولية المختلفة.

30 35 5 1 0 

4.32 
0.6
7 

يساعد تطبيق نظام محاسبة .6
في وجود دورة   (AR) المسؤولية

مستندية تساهم في زيادة فعالية 
 اإلشراف على أداء الموظفين.

28 37 6 0 0 

4.31 
0.6
2 

 ام محاسبة المسؤوليةتطبيق نظ.7
(AR)  يساعد في ترسيخ  العالقات

بين األقسام واإلدارات ويحقق 
 التنسيق بينها .

22 35 13 1 0 

4.10 
0.7
4 

وجود نظام محاسبي مرتبط بنظام .8
محاسبة المسؤولية يمّكن من التأكد 

من صحة المعلومات المحاسبية 
وزيادة كفاءة وفاعلية مخرجات 

 .صرفي النظام المحاسبي الم

26 38 7 0 0 

4.27 
0.6

3 

 العام 
4.26 

0.6
5 

الفرضية الفرعية األولى : يوجد 
االجتماعية  المسؤوليةدور لنظام  

(AR ( في تحسين األداء ) المالي
، اإلداري، الوظيفي ( بالقطاع 

 المصرفي

درجة 
 الحرية 

T  المحسوبة T 
 الجدولية 

درجة 
 المعنوية

70 16.23 1.671 0.000 
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ظام المعيارية لعبارات ن واالنحرافات الحسابية، وسطات( المت5دول رقم )ج

 التكاليف على أساس النشاط
موافق  البيان

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

في تحسين قياس   ( ABC) يساعد تطبيق نظام.9
 أداء المصرف .

36 31 3 1 0 

بشكل أدق في  ABC).يساعد تطبيق نظام) .10
 احتساب تكلفة الخدمة المصرفية

25 40 6 0 0 

عملية حوسبة  ( ABC) يسهل تطبيق نظام .11
 النظام المصرفي .

16 46 8 1 0 

في تقديم معلومات   ( ABC) بساعد تطبيق نظام.12
 أكثر دقة للجهات المتعاملة مـع المصرف.

23 39 9 0 0 

في توفير قاعدة   (ABC) يساعد تطبيق نظام.13
بيانـات تـساعد المستويات اإلدارية العليا باتخاذ 

 القرارات الرشيدة .

19 46 3 3 0 

في توافر الكفاءات   (ABC)يسهل تطبيق نظام .14
 .العلمية والعملية المتخصصة

25 41 5 0 0 

يمكن إدارة المصرف مـن   (ABC) طبيق نظام.15
الرقابـة علـى عناصر التكاليف وتخصيصها بشكل أكثر 

 دقة.

19 44 7 0 0 

يستدعي تزايد التكاليف غير المباشـرة للمصرف .16
 . (ABC)ـام تطبيـق نظ

24 38 8 10  

تزايد حدة المنافسة من قبل المصارف يستدعي .17
 ABC) تطبيق نظام )

22 32 14 3 0 

في فاعلية  تزايد  (  ABC) يساعد تطبيق نظام.18
استخدام التكنولوجيا الحديثة، فـي إنتـاج الخدمات 

 .  المصرفية

23 42 6 0 0 

رف  في إدارة المص (  ABC) ساعد تطبيق نظام.19
االعتماد على بيانات التكاليف في عملية اتخاذ قرارات 

 .طرح خدمات مصرفية جديدة وتنافسية

25 37 9 0 0 

4.2 العام

0 

0.6

6 

 
 Tاختبار  تحليل نتائج( 6جدول رقم)

الفرضية الفرعية الثانية : 
التكاليف على ور لنظام  يوجد د

في تحسين األداء ) أساس 
المالي ، اإلداري، الوظيفي ( 

 بالقطاع المصرفي .

درجة 
 الحرية

T 
 المحسوبة 

T  درجة  الجدولية
 المعنوية

70 15.93 1.671 0.000 

 

أن جميع متوسط ( 5،6)يتبين من الجدولين أعاله       

لقة بمفردات استجابات أفراد العينة حول األسئلة المتع

 بشدة،المدى موافق  بين فية كانت نيالفرضية الثا

(، 3وكانت جميع المتوسطات أكبر من القيمة المعيارية )

من  أكبر أيضاوان المتوسط العام لكل المفردات كان 

 إلى اتفاقمما يشير ( 4.20كان ) المعيارية، حيثالقيمة 

لى دور لنظام التكاليف عحول وجود  الجميع أيضا

كذلك يتضح من نتائج  األداء.تحسين  األنشطة فيأساس 

( وهو دال 0.000الداللة ) مستوىأن  t))اختبار 

 (،0.05إحصائيا ألنه أصغر من مستوى المعنوية )

هنا  أذا (T) المحسوبة أكبر من الجدولية (T)أن وبما 

لنظام الفرضية الفرعية الثانية القائلة " يوجد دور نقبل 

 المالي،)على أساس األنشطة في تحسين األداء  التكاليف

 المصرفي.بالقطاع  الوظيفي(اإلداري، 

 
لنظام يوجد دور  الثالثة:الفرضية الفرعية  .3

تحسين  في (ABB)على أساس األنـشطة الموازنة
( بالقطاع ي، الوظيفياإلدار، المالياألداء )
 المصرفي.

 
 
 
 
 
 

الموازنة المعيارية لعبارات  واالنحرافات الحسابية، ( المتوسطات7ول رقم )دج

 األنشطة.على أساس 

موافق  البيان
 بشدة

مواف
 ق

محا
 يد

غير  
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تدرك إدارة المصرف العليا أهمية .20
 .(ABB)تطبيق الموازنات 

20 43 8  0 0 
4.17 0.61 

  ABB) تطبيق نظام )يساهم  .21
في الرقابة على تكلفة الخدمـة 

 المصرفية بشكل أكثر دقة.

27 38 6  0 0 

4.30 0.62 

فـي توفر  ABB) يساهم تطبيق ).22
إجراءات وأنظمة محاسبية تتميز 

 بالمرونة  .

15 49 7  0 0 

4.11 0.55 

يوفر قاعدة  ( ABB) تطبيق نظام.32
بيانات تساعد المـستويات اإلدارية 

 لعليا على اتخاذ القرارات الرشيدة .ا

13 50 6  2 0 

4.04 0.62 

يزيد مـن   ( ABB) إعداد نظام.24
سيق بـين اإلدارات  االتـصال والتـن

المختلفة داخل المصرف ويعزز روح 
 التعاون والرضا بين الموظفين .

21 37 12  1 0 

4.10 0.72 

 0.63 4.14 العام  

 

 Tاختبار  تحليل نتائج( 8جدول رقم)

الفرضية الفرعية الثالثة : يوجد دور 

لنظام  الموازنة على أساس 

في تحسين األداء )   (ABB)األنـشطة

المالي ، اإلداري، الوظيفي ( بالقطاع 

 المصرفي

درجة 
الحري

 ة

T   
 المحسوبة 

T 
 الجدولية 

 درجة المعنوية

70 15.23 1.671 0.000 

 

( أن جميع متوسط 7،8يتبين من الجدولين أعاله )
استجابات أفراد العينة حول األسئلة المتعلقة بمفردات 
الفرضية الثالثة كانت في المدى موافق بشدة ، وكانت 

(، وان 3جميع المتوسطات أكبر من القيمة المعيارية )
ن القيمة المتوسط العام لكل المفردات كان أيضا اكبر م

اتفاق  ( مما يشير إلى 4.14المعيارية ،  حيث كان )
الجميع  أيضا حول وجود دور لنظام التكاليف على 
أساس األنشطة  في تحسين األداء ) المالي ، اإلداري، 
الوظيفي ( بالقطاع المصرفي . كذلك يتضح من نتائج 

( وهو دال 0.000مستوى الداللة ) أن  t )اختبار )
( ، 0.05ه أصغر من مستوى المعنوية )إحصائيا ألن
أذا هنا    (T) المحسوبة أكبر من الجدولية (T) وبما أن 

أيضا نقبل الفرضية الفرعية الثالثة القائلة: " يوجد دور 
في    (ABB)لنظام الموازنة على أساس األنـشطة

تحسين األداء ) المالي ، اإلداري، الوظيفي ( بالقطاع 
 المصرفي .

 
يوجد دور لنظام بطاقة  الرابعة:فرعية الفرضية ال .4

في تحسين األداء  BSC)) األداء المتوازن

 المصرفي.بالقطاع  الوظيفي(اإلداري،  المالي،)

5.  
المعيارية لعبارات نظام  واالنحرافات الحسابية، ( المتوسطات9رقم )جدول 

 المتوازن.بطاقة األداء 

موافق  البيان
 بشدة

غير  محايد موافق
 قمواف

غير 
موافق 

 بشدة

اإلدارة في  ( BSC) يساعد تطبيق  نظا م .25
 تحسين قياس أداء المصرف .

13 51 6 1 0 

ـام   ( BSC) .تطبيق نظام.26 يساهم في تعزيـز نظ
 لمصرف.الرقابـة الداخلية ل

19 47 5 0 0 

ساهم تطبيـق نظـام .27 فـي وضـع   BSC) )ـي
 الخطـط اإلستراتيجية للمصرف.

19 41 11 0 0 

في تحليل  (  BSC) ايساهم تطبيق نظام   .28
الرؤية واإلستراتيجية للمصرف وترجمتها على شكل 

 .أهداف إستراتيجية

21 39 10 1 0 

 العام
4.13 0.62 

 

 Tاختبار  تحليل نتائج( 10)رقم جدول                                        
 الفرضية الفرعية الرابعة : يوجد دور لنظام

في  في  BSC)بطاقة األداء المتوازن )

تحسين األداء ) المالي ، اإلداري، الوظيفي 

 ( بالقطاع المصرفي .

درجة 
 الحرية

T  المحسوبة T  درجة  الجدولية
 المعنوية

70 15.30 1.671 0.000 
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جميع متوسط  أعاله أن (9رقم ) يتبين من الجدول    

لمتعلقة بمفردات استجابات أفراد العينة حول األسئلة ا

وكانت  بشدة،المدى موافق  كانت فية لرابعالفرضية ا

(، وان 3جميع المتوسطات أكبر من القيمة المعيارية )

من القيمة  أكبرالمتوسط العام لكل المفردات كان ايضا 

 الى اتفاقمما يشير ( 4.20حيث كان ) المعيارية،

 دور لنظام بطاقة األداءحول وجود أيضا  الجميع

اإلداري،  المالي،)في تحسين األداء  BSC)) المتوازن

رقم  من الجدولكما يتبين  المصرفي.بالقطاع  الوظيفي(

( وهو دال إحصائيا 0.000الداللة ) مستوىأن ( 10)

 (T)أن وبما  (،0.05ألنه أصغر من مستوى المعنوية )

الفرضية هنا نقبل  أذا (T) الجدوليةالمحسوبة أكبر من 

األداء  لنظام بطاقةلفرعية الثانية القائلة " يوجد دور ا

 الوظيفي(اإلداري،  المالي،)تحسين األداء  المتوازن في

 المصرفي.بالقطاع 

 

نظام إدارة دور ل يوجد الخامسة:الفرضية الفرعية  .6

، )الماليفي تحسين األداء  (BSC)الشاملة الجودة 

 في.بالقطاع المصر الوظيفي(اإلداري، 

 
نظام إدارة المعيارية لعبارات  واالنحرافات الحسابية، ( المتوسطات11دول رقم )ج

 الجودة الشاملة
موافق  البيان 

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الجودة الشاملة يعمل  .نظام إدارة 29
م وتحسين الخدمات  المصرفية  علي تقوي

 بصورة مستمرة

22 44 5 0 0 

4.24 0.57 

نظام إدارة الجودة الشاملة يساعد  . 30
المصرف  في إعداد خطط واضحة 

 ومحددة األهداف تمتاز بالجودة.

14 49 7 1 0 

4.07 0.59 

نظام إدارة الجودة الشاملة يؤدي  .31
 للتخطيط الجيد لكافة الخدمات المصرفية .

12 51 7 1 0 
4.04 0.57 

نظام إدارة الجودة الشاملة يزيد من . 32
الرقابة علي العمليات الخدمية  

 بالمصرف.

21 43 5 2 0 

4.17 0.68 

نظام إدارة الجودة الشاملة  إدارة . 33
 المصرف في اكتساب رضاء الزبائن .

21 40 8 2 0 
4.13 0.72 

 0.63 4.13 العام

   

 T( نتائج تحليل اختبار 12)رقم جدول 

الفرعية الخامسة : يوجد دور  لفرضيةا

في   ( BSC)لنظام إدارة الجودة الشاملة

تحسين األداء ) المالي ، اإلداري، الوظيفي 

 ( بالقطاع المصرفي 

درجة 
 الحرية

T 
 المحسوبة 

T 
 الجدولية 

درجة 
 المعنوية

70 15.03 1.671 0.000 

 
نتائج  ( نفس11،12ين أعاله )أيضا يبين هنا الجدول

حيث أن جميع متوسط استجابات  السابقة،الفرضيات 

أفراد العينة حول األسئلة المتعلقة بمفردات الفرضية 

وكانت  بشدة،الخامسة أيضا كانت في المدى موافق 

(، وان 3جميع المتوسطات أكبر من القيمة المعيارية )

كبر من القيمة المتوسط العام لكل المفردات كان أيضا ا

 الى اتفاق( مما يشير 4.13كان ) المعيارية، حيث

حول وجود دور لنظام إدارة الجودة  الجميع أيضا

اإلداري،  المالي،)الشاملة في في تحسين األداء 

بالقطاع المصرفي. كذلك يتضح من نتائج  الوظيفي(

( وهو دال 0.000الداللة ) مستوىأن  t))اختبار 

 (،0.05نه أصغر من مستوى المعنوية )إحصائيا أل

هنا  أذا (T) المحسوبة أكبر من الجدولية (T)أن وبما 

نقبل الفرضية الفرعية الرابعة القائلة " يوجد دور لنظام 

في تحسين األداء  BSC)بطاقة األداء المتوازن )

 المصرفي.بالقطاع  الوظيفي(اإلداري،  المالي،)

 
دور لنظاااام  يوجااد : الالسادسررةالفرضررية الفرعيررة  .7

فاااي تحساااين األداء تقاااارير األداء والتحليااال الماااالي 
 .المصرفيبالقطاع  الوظيفي(اإلداري،  المالي،)

 
المعيارية  واالنحرافات الحسابية، ( المتوسطات13رقم )دول ج

 تقارير األداء والتحليل الماليلعبارات 

موافق  البيان
 بشدة

مواف
 ق

غير  محايد
 موافق

ير غ
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أسلوب تقارير األداء يمكن اإلدارة من .34
عمل المقارنات الداخلية بين أقسام وفروع 

 المصرف .

31 39 1 0 0 

4.42 0.53 

أسلوب تقارير األداء يمكن المصرف من .35
إجراء مقارنات خارجية مرجعية بين 

تقييم  المصرف والمصارف األخرى لغرض
 القدرة التنافسية .

24 44 2 1 0 

4.28 0.59 

أسلوب تقارير األداء يمكن اإلدارة من  .36
الحصول على ملخصات بنتائج أعمال 
اإلدارات واألقسام والفروع التابعة للمصرف 

. 

26 37 7 1 0 

4.24 0.69 

. أسلوب التحليل المالي يمكن إدارة 37
تمادا المصرف من التنبؤ بتحقيق أهدافها اع
 على قوائمها المالية وتحليالتها.

33 28 10 0 0 

4.32 0.71 

. أسلوب التحليل المالي يمكن إدارة 38
المصرف من الحصول على معلومات حول 
الربحية والسيولة والعائد من خالل التحليل 

 األفقي والرأسي للقوائم المالية .

23 41 6 1 0 

4.21 0.65 

 0.64 4.30 العام 

 

 Tاختبار  تحليل نتائج( 14)رقم جدول 

الفرضية الفرعية السادسة :  ال 
يوجد دور لنظام تقارير األداء 
والتحليل المالي  في تحسين 

األداء ) المالي ، اإلداري، 
 الوظيفي ( بالقطاع المصرفي .

درجة 
 الحرية

T المحسوبة T 
 الجدولية

درجة 
 المعنوية

70 17.01 1.671 0.000 

 

أن جميع متوسط ( 13هنا أيضا يبين جدول رقم )

استجابات أفراد العينة حول األسئلة المتعلقة بمفردات 

المدى موافق بشدة  في هي أيضاكانت  لسادسةالفرضية ا

، وكانت جميع المتوسطات أكبر من القيمة المعيارية 

اكبر  (، وان المتوسط العام لكل المفردات كان ايضا3)

مما يشير ( 4.30حيث كان ) من القيمة المعيارية ، 

دور لنظام إدارة حول وجود أيضا  اتفاق الجميع  إلي

اري، الجودة الشاملة  في تحسين األداء ) المالي ، اإلد

وهذا ما أكدت عليه الوظيفي ( بالقطاع المصرفي ، 

مستوى الداللة  ، التي بينت أن  t )نتائج اختبار )

هو دال إحصائيا ألنه أصغر من مستوى ( و0.000)

المحسوبة أكبر من  (T) ( ، وبما أن 0.05المعنوية )

الفرضية الفرعية السادسة  هنا نقبل  ، إذا (T) الجدولية

في   القائلة " يوجد دور لنظام  إدارة الجودة الشاملة

تحسين األداء )المالي، اإلداري، الوظيفي ( بالقطاع 

 المصرفي .

 

وبناء على النتائج السابقة و قبول كل  الخالصة: 

الفرضيات الفرعية للدراسة تقبل الفرضية الرئيسية 

ألساليب المحاسبة اإلدارية  يوجد دور القائلة "للدراسة 
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 الوظيفي(اإلداري،  المالي،)الحديثة في تحسين األداء 

 المصرفي.بالقطاع 

 النتائج والتوصيات.. 4

اسااتعراض األدبيااات ماان خااالل  النتررائج:. 1.4

واألداء  الحديثاااة،المتعلقاااة بأسااااليب المحاسااابة اإلدارياااة 

وكاذلك التحليال اإلحصاائي  (،الوظيفياإلداري،  المالي،)

توصااالت  ةواختباااار فاااروض الدراسااا الدراساااة،لبياناااات 

 التالية:الدراسة إلى النتائج 

. 

دور  وجاااااود الميدانياااااة ةأظهااااارت نتاااااائج الدراسااااا    .1

حاسبة اإلدارياة الحديثاة فاي تحساين األداء ألساليب الم

 المصاااارفي،بالقطاااااع  الااااوظيفي(اإلداري،  المااااالي،)

وتتفق هذه النتيجة ما مع العديد من الدراسات التاي تام 

والتااي  الدراسااة،عاارض جاازءا منهااا فااي مسااتهل هااذه 

تناولت العالقة بين أساليب المحاسبة اإلدارياة الحديثاة 

 الاااااااااوظيفي(اإلداري،  الماااااااااالي،) وتحساااااااااين األداء

والرفاااع مااان مساااتوى أدائهاااا وقااادرتها  بالمؤسساااات،

كماااا تتفاااق أيضاااا ماااع ماااا ورد فاااي الفكااار  التنافساااية،

 واإلداري.المحاسبي 

عينتهاا متفقااين  جمياع أفاراد أيضاا أنكشافت الدراساة   .2

حااااول الاااادور الهااااام الااااذي يمكاااان أن تلعبااااه أساااااليب 

 الماالي،)ن األداء تحساي الحديثاة فايالمحاسبة اإلدارية 

 المصرفي.بالقطاع  الوظيفي(اإلداري، 

إن أساااليب المحاساابة اإلداريااة تااوفر معلومااات دقيقااة   .3

 )تطبيااقتساااعد فااي عمليااة تحديااد التكلفااة بشااكل دقيااق 

زيااادة فاعليااة و (،اساالوب التكلفااة علااى اساااس النشاااط

وزياادة الربحياة وارضااء الزباائن  وكفاءتها،الخدمات 

اسلوب بطاقة  )تطبيقوالرقابة  االداء(معايير  )تطبيق

وتقاااااااويم وتحساااااااين المنتجاااااااات  (،األداء المتاااااااوازن

الجااااااودة  )اسااااالوبلتنافسااااااية اوزياااااادة  والخااااادمات،

  (.الشاملة

 

في ضوء النتائج التي  :الدراسة توصيات.  2.4

 التالية:يمكن تقديم التوصيات  الدراسة،توصلت لها 

م أساليب المحاسبة اإلدارية مفهو تعزيز وتنمية .1

نظراً ألهمية دورها في  المصارفالحديثة ب

 (الوظيفياإلداري،  المالي،)تحسين األداء 

حسب ما أكدته  المصرفي _بالقطاع 

والفكر  السابقة،والدراسات  الحالية،الدراسة 

وذلك من خالل برامج  _،المحاسبي 

م والتوعية اإلعالمية واستخدا التدريب،

الملصقات والمطويات المتعلقة بأساليب 

  اإلدارية.المحاسبة 

المحاسااابة اإلدارياااة  تطبياااق أسااااليبدعااام         .2

نظاااراً لطبيعاااة العمااال  الحديثاااة بالمصاااارف

المصرفي والبيئاة اللاي تعمال بهاا المصاارف 

في ليبيا، وما يشوبها من وضاع غيار مساتقر 

ماااا يجعااال تلاااك  األمنياااة،بسااابب األوضااااع 

ف بحاجااااة ماسااااة أكثاااار للتخطاااايط المصااااار

األداء، ومراقبااااة  القياااااس،والتنبااااؤ وطاااارق 

لألنشاااااااطة والخااااااادمات الحالياااااااة  وتقااااااادير

 والمستقبلية.

 

يقترح الباحثان  المقترحة:_ الدراسات المستقبلية 

إجراء عدد من الدراسات المستقبلية التي قد تسهم في 

إلقاء الضوء على جوانب قصور أخرى بموضوع 

 الدراسة:

مدى تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة  .1

 المالية.بالمؤسسات 

معوقات تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية  .2

 الليبية.الحديثة في المؤسسات 

اإلدارية دراسة عالقة أساليب المحاسبة  .3

ظاهرة  الربحية،بموضوع أخرى مثل ) الحديثة

 (.التنافسية الفساد،

ي قطاعات أخرى دراسة موضوع الدراسة ف .4

التأمين شركات  الصناعية،الشركات  كالصحة،

 وغيرها.

 المراجع :.5

استخدام (، 2018السارة علي سعد، ) احمد، .1
اسلوبي التكلفة على اساس النشاط والتكلفة 
المستهدفة في قياس التكلفة وقياس الخدمات 

)دراسة ميدانية على عينة من المصارف  المصرفية
كلية  دكتوراه،، رسالة السودانية(التجارية 

الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم 
 والتكنولوجيا. 

 تطبيقمدى ( ، 2009أبو محسن ، أحمد محمد ) .2
في البنوك  الحديثة اإلداريةالمحاسبة  أسالب

ة ي،كل ماجستير، رسالة العاملة بقطاع غزة الوطنية
 غزة ـ  اإلسالميةالتجارة ، الجامعة 

تطبيق (،   2007سليمان حسين، )البشتاوي ،  .3
نظم إدارة التكاليف على أساس  المعرفة الجديدة :

دراسة تطبيقية في القطاع ،  )ABCM(األنشطة

 الصناعي األردني، مجلة دراسات.

(،مستقبل 2013، التوم سيد أحمد ) البطري .4
اإلصالح اإلداري في دولة المؤسسات والتنمية 

: لى ، مقال متوفر عاإلدارية بالسودان
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المحاسبة ( ، 2014الحاج، انعام احمد محمد  ) .5
ودورها في تقويم كفاءة األداء المالي  اإلدارية

)دراسة ميدانية على شركة سنابل السالم 
ة يتير ، كلـ، رسالة ماجس( الغذائيةللصناعات 

الدراسـات العلـيا، جامعة السودان للعلوم 
 .والتكنولوجيا

 الحديثة األساليب( ،2016الشريف، وآخرون ) .6
،   ودورها في اتخاذ القرارات اإلداريةللمحاسبة 

في المحاسبة  البكالوريوسلنيل درجة  تكميليبحث 
، جامعة السودان التجارية،كلية الدراسات  والتمويل
 .كنولوجياوالتللعلوم 

تقييم آثار ( ،  2004، ) العلكاوي، طالل جيجان .7
ومعوقات تطبيق نظام التكاليف المبني على 

. مجلة األنشطة في البنوك التجارية األردنية
 البصائر.

عدالة محتوى (، 2008الفاخري، عبدالكريم ) .8
رسالة القوائم المالية للمصارف التجاريـة الليبيـة ، 
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