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 داري وتأهيل المحاسب اإلية دار اإلة المحاسب في الممارسات الحديثة
 *ة المصريةغذيبالتطبيق على شركات األ

 غريب لطفيأحمد محمد د. 
 مساعد الالمحاسبة  أستاذ
 الزقازيق جامعة – اإلنتاجيةمعهد الكفاية 

 جمهورية مصر العربية
 :ملخص 

 هااااا التباااا  عد اااد  دراساااا   أرجعااا قاااد و  ،أخااار   إلااا  ة مااا  ةااار ةيااادار اسااابة اإلالمح فااا  الحد ثاااةممارساااا  التتباااا   
 ،حجا  الرار ةو  ،التكنولوجياا والجواناا التن يمياةو  ،البيئاة الاارجياةو  ،المحاسابية المتواور  منهاا الان   ،مجموعة م  العواما ل
 لااا ،قبا ما   دراسات ت  تا  لا الحد ثاة علا  اساتاداه هاال الممارساا  داري   تاثيير تثهيا  المحاساا اإللكا .الرهادا  المهنيةو 

بهاااال  داري تثهيااا  المحاساااا اإلو  ،ة المصاااريةغاياااةااار ا  اأ فااا  ياااةدار ممارساااا  المحاسااابة اإل دراساااة إلااا   هااادل البحااا 
 .يةدار المحاسبة اإل ف  الممارسا  الحد ثةعل   وأيرلالرر ا  

  ثحادتعتماد عليهاا مصار   التا ة والمراروبا  لكونا  ما  أ اا  الاواعاا  الصاناعيةغاياوقد أختار الباح  قواا  اأ
وقاد  .ياةدار اإل المحاسابة فا  سااليا الحد ثاةتوبياق واساتاداه اأ إل  حاجة ف  أيًضاولكون   ،التصد ر للاارج ف  أه  السلع

خاصااة مؤةاارا   إلاا  ( للوصااو عياااري )الوسااو واحنحاارال الم وصااف ء الحصااااإل أساالو لتنفيااا  SPSSتاا  اسااتاداه برنااام  
لاياا   VANOAتحليا  التباا   و  ،لاياا  معنوياة الفاروي باي  المجموعاا  للمت يارا  النوعياة  2كاا أسلو و  ،لمفردا  العينة

 .معنوية الفروي بي  المجموعا  للمت يرا  الكمية
أكثار و انا  ياة دار اساتاداه ممارساا  المحاسابة اإل فا  تبا   باي  ةار ا  عيناة البحا ع  وجود الدراسة  أسفر وقد 
حد ثاة ( تليهاا الممارساا  الثانياةالو  ولا ةار ا  المجماوعتي  اأ) ةبهال الرر ا  ها  الممارساا  التاليديا الموباةالممارسا  

هاا  تلاات التاا   تمتااع المحاسااا  ةبفعالياا حد ثااةالراار ا  التاا   اناا  تسااتاده الممارسااا  الن أو  ،( ولاااأ ةةاار ا  المجموعاا)
 دون هاااا التثهياا  العلماا  مؤةاار للاباار   داري ماا  المحاسااا اإلن عاادد ساانوا  عأو  ، المهناابالتثهياا  العلماا  و  هااا فيي دار اإل
 .حد ثةارتبو باستاداه غير فعا  لهال الممارسا  ال مهن الو 
 مقدمة: 

 ،الاائماااة علااا  النراااا  سااااليااأ مثااا  ،ياااةدار المحاسااابة اإل أسااااليامااا   العد اااد  تااا  ابتكاااار خيااار الثالياااة اأ العااااود فااا 
ساااول ت يااار مااا  دور  الحد ثاااة ساااالياهاااال اأ أن. ويااار  الااابع  ن المتاااواز  داءوبواقاااة اأ ،ياااة احساااتراتيجيةدار المحاسااابة اإل
وهااو خلااق قيمااة عاا  وريااق التو ياا   ،اتعاياادً  أكثااردور  إلاا  يااة ماا  مجاارد الاياااه بااالتاويو والرقابااة الماليااةدار المحاساابة اإل

 .(Ittner and Larcker, 2001) للموارد مث اأ

                                                 
 .2013وُقب  للنرر ف  مار   ،2012فبرا ر ت  تسل  البح  ف   *

 قائمة احستبيان الااصة بالدراسة متوفر  لد  إدار  المجلة لم   رغا ف  احوال  عليها.



 الممارسات الحديثة في المحاسبة اإلدارية...

-182- 

 ،  الحد ثاةدار وأسااليا وعملياا  اإل ،  احساتاداما  الحد ثاة للتكنولوجياايتادع ما  ةاثنهاالحد ثة  سالياهال اأ أنكما 
   العولمة  ف  الموجود التحديوالبح  ع  مزايا تنافسية لماابلة  ،(JIT) الفوري  اإلنتاج وأن مة ،  الجود  الراملةإدار مث  

(Gordian, 2005).  بعا و باي  الرار ا  بعضاها ياة دار ا  المحاسابة اإلاساتاداه ممارسا فا  اتفاوتًان هناا  إرغا  هااا فاو 
(Moores and Yuen, 2001).  ياة دار المحاسابة اإل فا  الحد ثاةح تساتاده الممارساا   التا عد اد ما  الرار ا  هناا  و

تواجهها هال  الت ال رول  عل  الحد ثةالممارسا   م  يأ ا ويعتمد استاداه الرر  .(Tillema, 2005)اإلوالي عل  
 ،المحيوااة بالراار ة التثكااد اارول عااده و  ،الراار ة ال ارول حجاا وماا  هااال  (Covaleski and et al, 1996) .الرار ة

 ،(Otley, 1995; Covaleski and et al, 1996) و ااارول الساااوي  ،الراار ة اساااتراتيجيةو تكنولوجيااا اإلنتااااج، و 
(Mitchell, 2002; Reid and Smith, 2000.) 

مواجهاااة   ا علااا اااان قاااادرً  ،امناسااابً  لااااا  لماااا  اااان ،للرااار ة تن يمااا الهيكااا  ال فااا  اهاًمااا اعنصااارً  داري المحاساااا اإلولماااا  اااان 
أن  ،ياي دار اإل اوادر المحاسابي   خلاقهاو ةار ة  ةأيا تواجههاا التا وما  التحاديا   .(Otley, 1980)بالرار ة  المحيواةال ارول 

 Sandra and) وهناا  دراساة سااباة .ها الحد ثاةسااليبأياة وماد  اساتاداه دار بممارسا  المحاسبة اإل  هو المعن داري المحاسا اإل

William, 1999)  علا   لماا لهاا ما  انعكاا  ،تثهيلا ما   الً أصايا تعاد جازءً  التا يكتسابها المحاساا و  الت المعرفة  هميةأ  أةار
مثاا   ،  جوانااا العماا بكاا اإللماااهالمتعااارل عليهااا تجااال ةاار ت    تماا  مساائولياحياا   ،ون اااه الجااود  بالمنرااث  الصااائا اتااااذ الااارار
 تثهيا ن هناا  تسااتح  حاو  إلاا فا .  المااورإدار و  ،العالقا  مع العمالءو  ،البيع أهدالتحايق و  ،التسعيرو  ،التكلفةو  ،فريق العم 

 تثهيااا وعااا  ناااو  العالقاااة باااي   .ياااةدار المحاسااابة اإل فااا  الحد ثاااةذلااات علااا  اساااتادام  للممارساااا   تاااثييروماااد   ،داري المحاساااا اإل
 .ت  دراستها م  قب تهال التساتح  ل   ،واستادام  لهال الممارسا  داري سا اإلالمحا

 :دراسة إل   هدل البح  :الغرض من البحث 
اساااتاداه هاااال  فااا  وماااد  التباااا   المصاااريةة غايااااأعيناااة مااا  ةااار ا   فااا  ياااة المساااتادمةدار ممارساااا  المحاسااابة اإل -1

 .الممارسا  بهال الرر ا 
   .المستادمة بها يةدار ممارسا  المحاسبة اإلب وعالقت بهال الرر ا   داري تثهي  المحاسا اإل -2

 :يستمد البح  أهميت  م  الناا  التالية :أهمية البحث 
 .عمل ة المصرية م  خال  الواقع الغايةر ا  اأ ف  يةدار حستبيان ممارسا  المحاسبة اإل الهادفةم  البحوث التوبياية  أن  -1

مثا   دول ا لتارير تا  فيها وفاً  الت بمعرفة المرحلة  ،ة المصريةغايةر ا  اأ ف  حادثالتعرل عل  مد  التوور ال -2
(IFAC,1998). 

 .ة المصريةغايالممارسة العملية لرر ا  اأ داري ف تحد د دور تثهي  المحاسا اإل ف  المساهمة -3

 :منهجية البحث 
والدراساااا  الساااباة المرتبواااة بمو اااو     حاسااابد  الممرحلاااة اسااتعرا  اأ فاا  يالمننننهج اقسنننتقرا اسااتاده الباحااا  

ليااا  ماا  مراجاااع إالتوصاا   أمكاا خااال  ماااا  ماا  داري المحاساااا اإل تثهياا ياااة و دار ممارسااا  المحاساابة اإل  مجاااال فاا  البحاا 
مرحلااة  فاا  ياقسننتنبا المنننهج واساتاداه  .مجااا  البحاا  فاا  (IFAC, 1998للمحاسابة ) دول دورياا  وتارياار احتحاااد الااو 

الفر اايا  ماا  خااال  الباحاا  اختباار البحاا   أهااداللتحايااق  واسااتكماحً  ،وماا  ياا  مت ياارا  البحاا  ،ا  البحاا اةااتااي فر ااي
 .ة المصريةغايتوبياية عل  عينة م  ةر ا  اأدراسة 
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ومناقراة هاال  ،يا  نتاائ  البحا  ،تبعا  عيناة ووريااة البحا توفر ايا  البحا  و  الن اري الجانا  التال ويعر  الجزء 
 .م  دحح  إلي ير النتائ  وما تر

 :وفرضيات البحث ي الجانب النظر  
التاويو والرقابة واتااذ  ف  تستاده الت م  المعلوما   هائالً  اتوفر  مً  الت ية دار المحاسبة اإل ممارسا يمك  تاسي  
يالية محاور يض   داري المحاسا اإل تثهي بينما  .(IFAC, 1998مستويا  ) أربعة إل  زياد  الايمةأو  الارار ب ر  خلق

ةك  ويو ح . (IFAC,1998)  .والابر  ،واختبارا  الكفاء  المهنية ،التعلي  ه للمحاسبي  و  دول وص  بها احتحاد الأكما 
 .داري المحاسا اإل تثهي يرملها  الت و الت المحاور الثالية  ،يةدار لممارسا  المحاسبة اإل ةربع( المستويا  اأ1رق  )

 

 داري ية وعالقتها بتأهيل المحاسب اإلدار ممارسات المحاسبة اإل (1شكل )

 :يةدار اإل بةتطور ممارسات المحاس 
 :ربع مراح أية عل  دار لتوور ممارسا  المحاسبة اإل إواربو ع  1998( عاه IFAC) دول قاه معهد المحاسبي  ال

ا بالعملياا  ساًساأياة معنياة دار حي   ان  المحاسبة اإل :(1950قبل  تحديد التكلفة والرقابة المالية )ما -ىولالمرحلة األ 
اتاااذ  فا  معرفة التكلفة  ان  تستاده علا  نوااي  ايق لك  ،التكالي  والموازنة وتوبياا  محاسبة نتاجخاصة واقة اإل ،الداخلية

 (.Ashton and et al, 1995الارارا  )

يااة دار المحاساابة اإلحياا   اناا   :(1970مننا قبننل  إلننى 1950ط والرقابننة )مننن قزمننة للتخطننيتقننديم معلومننات  -المرحلننة الثانيننة
لااااا  ،عااا  احعتباااارا  البيئياااة واحساااتراتيجية فضاااالً  ،  الداخلياااةدار اإلواحهتمااااه بالتصااانيع و  ةيحليااا  الاااارارا  ومحاسااابة المسااائولتعنااا  بتُ 
 .تنحرل ع  الاوة الت  د المركال  تحد ف  كثر فعاليةأأصبح   داري ية  جزء م  الن اه اإلدار المحاسبة اإلف

ساعار الانفو تزا اد  حاد  أبعاد ارتفاا   :ات(ينالسنبعينيات والثمانين فنيتقليل الفاقد من موارد المنشنأة ) -المرحلة الثالثة
المثااا   علاا  ساابي  ،العمليااا  التراا يلية فاا  احهتماااه بتالياا  الفاقااد ماا  المااوارد المسااتادمة أحياا  بااد ، المنافسااة والتاااده التكنولااوج

  ما  ر ياغن هاال التكنولوجياا إ ماا  ،اأحياانما    ثيار فا  حسا  الجاود  ماع تاليا  التكلفاة  لانساان اآواإل  لااستاداه الحاساا اآ
 .تاده للمد ري  الت وبيعة و مية المعلوما  

  التكلفاة إدار  اأسااليم  خال  استاداه تحلي  العمليا  و  وفر  أنهو  داري  واجه  المحاسا اإل الاي التحدين إلاا ف

 : تحديد التكلفة والرقابة المالية.ىولالمرحلة األ

: تقددديا المولاتدداال ال لتددة للت  ددي  المرحلةةة النية ةةة

 والرقابة.

 ة.أ: تقليل الفاقد تن تاارد المنشالمرحلة النيلنة

مددة تددن خدد خ ام ددت دا  يالق: خلدد  المرحلةةة الراة ةةة

 األتثل للماارد.

 تأه ل المحيسب اإلداري

 متطلبيت علم ة 

 الم رفة إجميليم يي ر الدخول / 

 متطلبيت مهن ة 

 اختبيرات الكفيءة المهن ة

 متطلبيت الخبرة 

 أعميل المميرسة

 ( MAPمراحل مميرسيت المحيسبة اإلدارية ) 
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 .ا المعلوما  الالزمة للمد ري  والمو في  عل  جميع المستوي

 حي  التاده غير المسابوي  :(اآلنات وحتى يالتسعين فيللموارد ) مثلخلق القيمة من خالل اقستخدام األ -المرحلة الرابعة
 مثاا خلااق قيمااة ماا  خااال  التو ياا  اأأو  ريااة بابتكااادار نياا  المحاساابة اإللاااا عُ  ،لكترونيااةالصااناعة و هااور التجااار  اإل فاا 

 .ودوافاع المن ماة ،اأساه وقيماة حملاة  ،تاتبار قيماة المساتهلت التا التكنولوجياا وذلت باساتاداه  ،للموارد بما فيها المعلوما 
مماا  انعك   ،للتاوايو والرقاباة واتاااذ الاارار زماةالالمعلوما  التوفير  عل  يةدار وهال المرحلة تمث  قدر  ن اه المحاسبة اإل

 . ثعل  خلق قيمة للمنر

مااا ميااز  أهاا  أن مااا  ،تميااز  باا  الااايالجد ااد  إ ااافةتسااباها مااع  التاا ماا  المرحلااة  اسااتفاد  اا  مرحلااة  أنوجااد ر بالااا ر 
 .(خلق قيمة )المرحلة الرابعة وأ)المرحلة الثالثة(    الموارد سواء باف  الفاقدإدار المرحلتي  الثالثة والرابعة هو احهتماه ب

 .يةدار تصني  ممارسا  ن   المحاسبة اإل أساسهاية يمك  عل  دار ربع لتوور المحاسبة اإلهال المراح  اأ

 :يةدار العوامل المؤثرة على ممارسات المحاسبة اإل 
ياااة داخااا  الرااار ا  دار التكنولوجياااا والجواناااا التن يمياااة علااا  ممارساااة المحاسااابة اإلو  ،دراساااة تاااثيير البيئاااة الاارجياااة  تمااا -

وت ييار  ،مثا  المنافساة المتزا اد  ،ياةيئية تتثير بالجواناا البدار ممارسا  المحاسبة اإل أن إل    النتائ أةار وقد  ،ستونيةأا
تكنولوجياااا  فااا  التاااادهو  ،داءمثااا  الحاجاااة لمزياااد مااا  المعلوماااا  التفصااايلية علااا  اأ ،هيكااا  الساااوي والجواناااا التن يمياااة

مستو  تواور الان   المحاسابية  زياد  أن ما  ،لن   الايا  الحال  داءا ع  اأ وعده الر  ،تن يم الهيك  الو  ،المعلوما 
 فاا  وهااو ماا  تااوافر ،ا ساايتولا ماوارد ومتاصصااي تعايادً  أكثاارن احتجااال نحااو ممارساا  محاساابية بزيااد  حجاا  الرار ة أ

 .(Haldma, 2002) ،المن ما  الكبير 

 أكثارتعتماد ممارساا  محاسابية  البينا م  عده احساتارار   أعللد ها درجة  الت الرر ا   أن أخر  دراسة   أةار  -
 كثاااراأ هااا  ًيااااقو  اتواجااا  مساااتهلكً  التااا والرااار ا    مااا  عاااده اليااااي   أقااا لاااد ها درجاااة  التااا ا مااا  الرااار ا  تعايااادً 

 ،ا لممارسا  محاسبية متوور  ب ر  تحساي  عملياة صانع الاارار والرقاباة وللحفاام علا  موالاا عمالئهاااستادامً 
لااد ها تكنولوجيااا تصاانيع  التاا ا ماا  جانااا الراار ا  اسااتادامً  كثااراأ هاا  المتوااور الممارسااا  المحاساابية  نأكمااا 

  .(Abdel-Kader and Robert, 2008) ،متادمة

 ،للعمليااا   ومساتو  التواور التانا ،بياع وعادد الماو في ال ف عمار الرار ة ونماو صااا أن أردنياةوقاد  راف  دراساة  -
وناو  العماا  يكاون لهاا أياار  بيار علا  مااد  اساتاداه ممارساا  المحاساابة  ،  دور  الحياا مراحاا ،والراهادا  المهنياة

 .(Munther, 2010) ،يةدار اإل

 اتساليمً  هأ اإنتاًجا هأ كانا  ةاراءأساواء  ،نراوةجمياع اأ أداءيااوه علا  مفهاوه  الاي JITالتوقي  المحدد  أسلو ن استاداه إ -
 .(Fullerton, 2002)، يةدار الحد ثة للمحاسبة اإلا  نعك  عل  الممارسا  وق  محدد تمامً  ف 

 .الحاليةوهاا ما تتناول  الدراسة  ،داري ك  العوام  الساباة لي  م  بينها تثهي  المحاسا اإل
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 :المؤهل داري المحاسب اإل 
مااا  خاااال  التواااوير المساااتمر لمعارفااا   مهنااا ال تثهيااا علااا  درجاااة مناسااابة مااا  ال داري المحاساااا اإليكاااون  يجاااا أن

 :التالية سبا وذلت لأل ، وء الاواني  والمعا ير المهنية ف  واجبات  أداء ما يجا علي   ،ارات ومه
وحا  المرااك  لتاوفير ةارف لتفااد   ،باي  النتاائ  الفعلياة وباي  الموازناة الفاري علا   ي يحتاو  الااي داءتاريار اأ إعداد -

 .تجاوز التكالي  بالعاود
الضا و  المتزا اد  باساتاداه  إلا  إ اافة ،المالياة الحد ثاة زماا أ اوء ا فا  أفضا  محاساب  إفصااف إلا  الحاجة -

 .معا ير المحاسبة الدولية

مااؤهالته  المحليااة ح يعتاارل بهااا خااارج حاادود  حياا  إنماا   إ ااافيةصااعوبا  ن ماا  الاادو  الناميااة لااد ه  و المحاسااب -
ماا  جهااة  اأجانااالمحاساابي  هااال الاادو  علاا  ا فاا  واعتماااد الراار ا  متعاادد  الجنساايا  المايمااة ،جهااةبلاادانه  ماا  

 .اأمرتت  لمعالجة  يجا أنن عملية تصحيح أا عند هاا يكون وا حً  .أخر  

 .العلم  تثهي معا ير الكفاء  والابر  واللا الادما  بي  المحاسبي  وفاً  ف  تحرير التجار ا حتفاقية  ت  التميز وفاً  -

من ماة التجاار  العالمياة  أتما وقاد  ،المحاسابي  تثهيا تولباا  عالمياة باصاوم م إرةاادا  ان  هنا  حاجة ماسة لوجود  الها
 (WTO  عملهاااا المتعلاااق بضاااوابو السااالو  والعمااا  باصاااوم التراااريعا  المحلياااة لمتولباااا  التااارخي )،  ومتولباااا   ،واإلجاااراءا
وماا  ،مهنا تولباا  التارخي  الل  تضاع براك  مفصا  مااذا ساتكون عليا  م نهالك .ومعا ير المحاسبة الفنية والتدقيق ،وإجراءاتها تثهي ال

 ياااااةتثهيلنرااااااء معاااااا ير إمهمتهاااااا   وذلااااات حن من ماااااة التجاااااار  العالمياااااة ليسااااا ،محاساااااب ال تثهيااااا تكاااااون عليااااا  متولباااااا  ال يجاااااا أن
(www.kantakji.com/fiqh/files/Accountancy). 

تعزيااااز مهنااااة  إلااا  ياااة باحتحاااااددار فااااد هاااادف  لجنااااة المحاسااابة الماليااااة واإل (IFAC)للمحاساااابي   دول ماااا احتحاااااد الاااأ
معااا ير مهنيااة عاليااة المسااتو  والترااجيع علاا  اعتمادهااا ماا  خااال  عااد   إنراااءالعااال  والمساااهمة ماا  خااال   فاا  المحاساابة
 .(IFAC, 1998) متولبا 

 :في وتتمثل ..متطلبات علمية -أ
المنهجياااة وتمتعااا  ب .الاااد تورال أو  ويفضااا  الحصاااو  علااا  ةاااهاد  الماجساااتير ،التاصااا  جامعياااة فااا حصاااول  علااا  ةاااهاد  

 .والمؤتمرا  التدريبية مث  حضور الدورا  ،تعليمية أنروة ف  المرار ةو  .أعما    ما ياوه ب  م   ف  العلمية

 :في وتتمثل ..متطلبات مهنية  - 
والتمتااع بمهااارا   اختبااارا  الكفاااء  المهنيااة. زتياااجالمهنااة وا فاا  المسااتمر الاااات  التوااويرو  .المهنااة وميثاقهااا بثخالقيااا احلتاازاه 
 تانياة  ومهاارا ،م  تحد اد المراكلة وحلهااتمكن  ( والتايي  ،التحلي  ،التوبيق ،الفه  ،)المعرفة إدراكيةندرج تحتها مهارا  تمهنية 

الااتعل   ،التااثي  ،مهااارا  ةاصااية )المبااادر ، و التاااارير( ،يااا الا ،تحلياا  الاواار ،ئية وتكنولوجيااا المعلومااا حصااااإل ساااليا)اأ
، قاادر  علاا  اتااااذ قاارارا  مدروسااة(فريااق لصااالح المنرااث  مااع مهااارا  اتصااا  )العماا  مااع ، و والتوقااع( وليااا ترتيااا اأ ،الاااات 

 .مهاه والاياد (  الموارد وتن ي  الإدار  ،ستراتيج التاويو اح ، يفية عم  المنرث )فه   اأعما   إدار مهارا  و 

 .نها تووير المعرفة المهنيةث( و ع معا ير تعليمية دولية م  ةIES) محاسب ن برنام  التعلي  الإلاا ف
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 :هيو  مهنيال داءالمهارات العملية واأل

 .محتو  برام  تعلي  المحاسبة المهنية -2  .ام  تعلي  المحاسبة المهنيةنبر  ف  متولبا  الدخو  -1

 .متولبا  الابر  العملية -5 .مهن والسلو  ال واأخاليالاي   -4 .المهارا  المهنية -3

 .المستمر مهن التووير ال -7    .تاوي  الكفاء  والادرا  المهنية -6

(Education committee of http://www.ifac.org.october, 2003) 

 :في وتتمثل ..متطلبات الخبرة -ج
جاازء ماا  عمليااة التوااوير  هاا ن الاباار  العمليااة أ ،  تاصاا  فياا الااايالمجااا   فاا  اخباار  عمليااة ناجحااة خصوًصاا -

ممارسااة المهنااة ومسااتويا  ماتلفااة ماا  المساائولية مااع معرفااة  فاا  يفضاا  ماا  لاا  خباارا  متعاادد و  .المسااتمر مهناا ال
  موازياة للحصاو  علا  دار مجااح  اإل فا  تعتبار سانوا  الابار  أنيمكا  و .المحيوة المنرا  وال رول أداءكيفية تامة ل
 داري خباار  المحاسااا اإل تااثييرف  د  دراسااة ساااباة اساتهأةااار هاااا الصادد  فاا و  .ماا  الراهادا  الجامعيااة لاا أعةاهاد  

علااا   التاااال وب ،ا علااا  تحليلااا  للبياناااا يجابًياااإتاااؤير  داري تاااوافر الابااار  للمحاساااا اإل أن إلااا  علااا  اتاااااذ الاااارار
 .(Sandra and William, 1999الارار ) لمتااييادمها  الت  المهمةالمعلوما  

 (:Hypothesis) فرضيات البحث 
لممارسااا   هااسااتادام فاا  ة المصاارية عينااة البحاا غاياابااي  ةاار ا  اأح  وجااد اخااتالل  :عنندميال ولرض األ فننال -

 .ةربعبمستوياتها اأ يةدار المحاسبة اإل

  المحاسابة لممارساا هااساتادام البحا  فا ة المصرية عيناة غايبي  ةر ا  اأ هنا  تبا   :البديل ولاأل  الفرض -
 .اأربعةبمستوياتها ية دار اإل

عينة البحا   المصريةة غاياأرر ا  بية دار المحاسبة اإل ف  استاداه الممارسا  الحد ثة :عدميال ثانيالفرض ال -
 .الرر ا  بهال داري للمحاسا اإل علم هي  الثالتب ح  تثير

عيناة المصارية  ةغايااأ رار ا بياة دار حاسابة اإلالم فا  الممارساا  الحد ثاةاساتاداه   تعلق :البديل ثانيال الفرض -
 .بهال الرر ا  داري للمحاسا اإل علم ال البح  بالتثهي 

المصاارية ح  تااثير ة غاياااأ راار ا بيااة دار المحاساابة اإل فاا  الممارسااا  الحد ثااةاسااتاداه  :عنندميال الفننرض الثالننث -
 .بهال الرر ا  داري للمحاسا اإل مهن هي  الثالتب

  تعلاااقالمصااارية ة غايااااأرااار ا  بياااة دار المحاسااابة اإل فااا  اساااتاداه الممارساااا  الحد ثاااة :بنننديلال الثالنننث الفنننرض -
 .بهال الرر ا  داري للمحاسا اإل مهن هي  الثالتب

 ة المصاارية ح  تااثيرغايااراار ا  اأبيااة دار المحاساابة اإل فاا  د ثااةالممارسااا  الحاسااتاداه  :عنندميال  الفننرض الرابنن  -
 .هال الرر ا  ف  بعدد سنوا  العم  ممثلة داري بابر  المحاسا اإل

ابار  بة المصارية غايارار ا  اأبياة دار المحاسابة اإل ف  استاداه الممارسا  الحد ثة  تعلق :البديلالراب    الفرض -
 .هال الرر ا  ف  ممثلة بعدد سنوا  العم  داري المحاسا اإل
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 :عينة و ريقة البحث 
بعيناا   أعمااا هااال الدراسااة علاا  قوااا   أجرياا لاااا  ،عمااا ل قواعااا  اأباااختال تاتلاا  يااةدار أن رتيااة ودور المحاساابة اإل

 .التصااااااد ر للااااااارج فااااا صااااار متعتمااااااد عليهاااااا   اااااا  قواااااا  صاااااناع ألكوناااااا   (ة والمراااااروبا غاياااااقواااااا  صاااااناعا  اأ)

www.imc.egypt.org/ar/secfood.asp ؛https://www.zawya.com/arabic/story.../sidzawya20111123135806  
 حاجاة فا  ة والمراروبا غاياقواا  صاناعا  اأ إلا  أن  أةاار (Mann and et al, 1999)  دراسةن أ إل   افةهاا باإل

ة مصاارية أغايااعلاا  ةاار ا  البحاا  بااالتوبيق جااراء إتاا  لاااا  .يااةدار المحاساابة اإل فاا  الحد ثااة سااالياتوبيااق واسااتاداه اأ إلاا 
ماااابال   بااإجراءبنااودل  ةمراجعاا تماا و  ،ةاار ة 80البريااد لااايان باسااتب بإرسااا  ،2010 إلاا  2009الفتاار  ماا   فاا  ااختياار  عرااوائيً 

، اأرباااعبمراحلهاااا  ياااةدار اةاااتم  احساااتبيان علااا  جااازء خاااام بممارساااا  المحاسااابة اإلو  ،ةااار ة 20حساااابا   لماااد ري ةاصاااية 
ما   ويتكاون احساتبيان. نتاجاإل بمد ري  فاخت الجزء الثال   أما ،يي دار خاصة بالمحاسبي  اإل أسئلةل  ع ثان اةتم  الجزء الو 

 تاراوف ما   بالنسابة لالساتاداهويتكاون ما  خما  نااا   ،(3ا )مه  جادً  إل  (1تتراوف م  غير مه  ) هميةيالث ناا  بالنسبة لأل
 .(لد  إدار  المجلة لم   رغا ف  احوال  علي  متوفر ياناحستب ).(5مه  جدا ) إل  (1) اإلواليغير مه  عل  

 :اآتيةئية حصااإل ساليالتنفيا اأ SPSSوقد ت  استاداه 
بعااا  الااادحح  والمؤةااارا  والنساااا الااصاااة  إلااا  ( للوصاااو عيااااري )الوساااو واحنحااارال الم وصاااف ء الحصاااااإل -

 .بمفردا  العينة
 .النوعيةوعا  للمت يرا  بي  المجم ي لايا  معنوية الفرو ( Chi 2) 2كا  -
 .(  لايا  معنوية الفروي بي  المجموعا  للمت يرا  الكميةANOVA) تحلي  التبا   -

 :جننا نالنت 
وقااد  ،الراار ا  إجمااال % ماا   65وهااو مااا يمثاا   ،ةار ة 80 إجمااال ماا   ةاار ة 52قاماا  بااالرد  التاا عادد الراار ا  

   : ل وجد  الدراسة ما 
 أهميااة كثااريااة حياا   اناا  الممارسااا  اأدار واحسااتاداه لكاا  ممارسااا  المحاساابة اإل هميااةهنااا  عالقااة بااي  اأ إن -

  : ح فيما  لإا والعك  صحيح تادامً سا كثراأ أيًضا ه 

 حساسية بممارسا  المرحلة الثالثة.تكلفة الجود  وتحلي  ال 

 وتحليااا   ،تحليااا  الصاااناعة ،أو الايماااة المضاااافة  علااا  الااادخ  المتباااا  المبنااا داءتاياااي  اأ ،التكلفاااة المساااتهدفة
 .بممارسا  المرحلة الرابعة  الو ع التنافس

عنااد المحاساااا  هميااةاأحياا   انااا   ،هميااةاحساااتاداه باأ   اارتبو فياا رساااا  حاماا  هااال المم ن  اااالً إحياا  وجااد 
  .ل  ي دار المحاسا اإلاستاداه تفوي  داري اإل

و انا   ،لفعالياة احساتاداه (  مؤةار5 - 1)ما  ماياا  احساتاداهو  (3 - 1ما ) هميةم  مايا  اأ ت  اتااذ    -
المساتادمة لهاال تلات و  فعالةتستاده الممارسا  بدرجة  الت ناوة الفص  بي  الرر ا   ه ( 8)فعالية احستاداه 
 .فعالية أق الممارسا  بدرجة 

 أكثاار) درجااة فعالااةب عرباااأبمراحلهااا يااة دار  اا  ممارسااا  المحاساابة اإل تسااتادهماا  الراار ا  ن هنااا  مجموعااة أوقااد تبااي  
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اده تتسااا خااار  مااا  الرااار ا أمجموعاااة   بينماااا  انااا ،ةااار ة 32  وترااام  ولاااوهاااال المجموعاااة سااامي  بالمجموعاااة اأ .(8مااا  
 أقاا بينمااا تسااتاده ممارسااا  الماارحلتي  الثالثااة والرابعااة بدرجااة  ،(8ماا   أكثاار) درجااة فعالااةب  والثانيااة ولااممارسااا  الماارحلتي  اأ

   فعالياة احساتاداه فيهااا هنا  مجموعة ما  الرار ا   اناأخيرً و  .ةر ة 12المجموعة الثانية وترم   ه و  ،(8م   أق )فعالية 
 .(1ةر ا  )جدو  رق   يمان المجموعة الثالثة وعدد ةر اتها  ه و  ،جميع المراح  ف  (8م   أق )

 (1جدول رقم )
 يةدار حاسبة اإلاستخدام ممارسات الم مجموعات حسب درجة في تصنيف شركات عينة البحث

 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية ىولالمجموعة األ  المراحل
 s*   7.7 ± 2.2 11.9 ± 1.4 13.1 ±  1.2 ىولاأل 

 s*  6 ± 1 * 9.4 ± 1 11.9 ± 1.1 الثانية
 * 7.5 ± 02 * 7.3 ± 7 10 ± 1.9 الثالثة
 * 6.1 ± 2.1 * 7.1 ± 0.7 11.7 ± 1.4 الرابعة

 .مع المجموعة الثانية  معنوي فري   S  . ولمع المجموعة اأ معنوي فري   *

المبنا   رأساماليةتاياي  احساتثمارا  الف ،الماتلفاة لممارسااتهافعالية احستاداه  ف  بداخ     مرحلة  وجد تفاو   نإ -
المحاساابة   ماا  ولااممارسااا  المرحلااة اأ فاا  ااسااتادامً  قاا  ااان اأ محاسااب معااد  العائااد الأو  علاا  فتاار  احسااترداد

 .(%23.1ية )دار اإل
 ناااديال التاادفق المبنيااة علاا  وااري  رأسااماليةعلاا  ماااا ي  التراا ي  غياار الماليااة وتايااي  احسااتثمارا  ال  المبناا داءاأن تايااي  إ -

 .(%46.1ية )دار ممارسا  المرحلة الثانية م  المحاسبة اإل ف  ااستادامً  ق ة  انا اأمالماصو 

ممارساا  المرحلاة  فا  ااساتادامً  قا  اان اأ التماايل أو  اححتمال باستاداه التحلي  تايي  المرروعا  احستثمارية  -
لحساسااية االمبناا  علاا  الماااا ي  غياار الماليااة المرتبوااة بالمسااتادمي  وتحلياا   داء ليهااا تايااي  اأ (%53.8لثالثااة )ا
 .(%46.1) رأسماليةتايي  المرروعا  احستثمارية الل

(  لياااا  تايااااي  احسااااتثمارا  %46.1) ممارسااااا  المرحلااااة الرابعااااة فاااا  ااسااااتادامً  قاااا ن هااااو اأ ااااا اأسااااه تحلياااا  قيمااااة حملااااة  -
 .(%30.7وتحلي  المنافسي  )  ،التعام  مع جداو  الايمة والمورد   والعمالء إمكانية ،تحلي  سالس  الايمة ،رأسماليةال

باي  ةار ا  عيناة البحا  ما   اجادً  مهماةئية إحصااحلاة دهنا  تبا   ذو ف ،البد   و ثب  صحة الفر  اأتمما سبق 
 .يةدار المحاسبة اإل ف  حي  استادامها للممارسا  الحد ثة

 : ما  ل (2)جدو  رق   داري لمحاسا اإلاهي  ثتالمتعلاة ب هر  النتائ  أكما 
التاصاا  وجميااع المحاساابي  الحاصاالي  علاا   فاا  يااي  الحاصاالي  علاا  درجااة الماجسااتيردار جميااع المحاساابي  اإل -

يااة )المجموعااة دار المحاساابة اإل فاا  تسااتاده الممارسااة الحد ثااة التاا راار ا  لل  نتمااون التاصاا   مجااا  فاا  دورا 
 .(P  0.001ةر ا  المجموعتي  الثانية والثالثة )   ( دون باقولاأ

ياا  هثالتب  تعلااقيااة دار اإل المحاساابة فاا  اسااتاداه الممارسااا  الحد ثااة أنوهااو  البااد   ثااان الفاار  الصااحة وهااو مااا  ثباا  
 متاصصة.الحصو  عل  دورا   ف علمية ما فوي البكالوريو ، و  ف  درجا  متمثالً  داري للمحاسا اإل علم ال

 نتمااون لراار ا  المجموعاااة  ئيةحصاااااإل ساااليالااد ه  الااادر  علااا  اسااتاداه اأ اإلداريااي  الاااا  غالبيااة المحاساابي   -
 ناتسااتادم  ح يتي  الثانيااة والثالثااة اللتاائية عاا  ةاار ا  المجمااوعإحصااادحلااة  ياخااتالل ذ فاا  (%78.5  )ولاااأ



 2013 (حزيران) يونيو -1ع ،33مج لإلدارة، لعربيةا المجلة

-189- 

 .(P 0.03) يةدار المحاسبة اإل ف  الممارسا  الحد ثة

 إلااا  تنتماا عاااث دورا  بتبهااا عاا  وريااق ا داري للمحاسااا اإل الااااات تساااعد علاا  التوااوير  التاا الراار ا   جميااع -
ئية  بياار إحصااادحلااة  يالل ذاخاات فاا  يااةدار المحاساابة اإل فاا  تسااتاده الممارسااا  الحد ثااة التاا   ولااالمجموعااة اأ

 .ع  ةر ا  المجموعتي  الثانية والثالثة( P 0.000) هميةاأ

 فااا  ارساااا  الحد ثاااةما للماساااتادامً  كثاااراأ هااا   و ولاااياااي   ااام  ةااار ا  المجموعاااة اأدار % مااا  المحاسااابي  اإل72.7ن إ -
( 18.3المجموعاااة الثانياااة فااااو )ياااي  داخااا  دار ياااة ياضاااعون حختباااارا   فااااء  علااا  عكااا  المحاسااابي  اإلدار المحاسااابة اإل

 (.P 0.000) يةدار المحاسبة اإل ف  ارسا  الحد ثةما للماستادامً  ق اأ ناتالمجموع ما)صفر%( وه والمجموعة الثالثة

ما   %66.5 (  انا  ولاياة )المجموعاة اأدار المحاسابة اإل فا  عل  اساتاداه الممارساا  الحد ثاة اأقدرالرر ا   -
ا عاا  المجماااوعتي  الثانياااة همااة جااادً مئية إحصاااادحلااة  يذاخاااتالل  فاا  ا ن اا  تحفيااازهاااال المجموعااة لاااد ه ةاار ا 
 .(P 0.000) والثالثة

 ،ئيةحصاااااإل سااااليااساااتاداه اأو  ،مهاااارا  تانياااة فااا  مماااثالً  داري للمحاساااا اإل مهنااا مماااا سااابق  تضاااح أن التثهيااا  ال
وهاو ماا  ثبا   ،تستاده هاال الممارساا  الحد ثاة الت  الرر ا  ف  اجليً  ي هر –واجتياز اختبارا  الكفاء   ،الاات التووير و 

 البد  .صحة الفر  الثال  
ن عاادد أفاااد أ هار  النتاائ   ،بهاا داري اخاتالل المجموعاا  عيناة البحاا  ما  حيا  متولبااا  الابار  للمحاساا اإل -

يي  الاا   دار    المحاسبي  اإل حي  إن ،داري للمحاسا اإل أفض ممارسا    سنوا  العم   مؤةر للابر  ح يعن
ا للممارساا  اساتادامً  قا اأ ها و  ،المجموعاة الثالثاة فا  سنوا   انوا يعملون  10لد ه   تجاوز عدد سنوا  العم  

 (.P 0.000ية )دار المحاسبة اإل ف  الحد ثة

حاساابة الم فاا  اسااتاداه الممارسااا  الحد ثااة فاا  امااؤيرً  الممارسااة المهنيااة ماا  حياا  حاا  المرااكال   اناا  عااامالً  فاا  الاباار  -
 فاااا   ولااااأ  نتمااااون للمجموعاااةحااا  المراااكال  فااا  اباااار  ال ي ياااي  ذو دار ( ماااا  المحاسااابي  اإل%80حيااا   اااان ) ،ياااةدار اإل

 .(P=0.000)ع  ةر ا  المجموعتي  الثانية والثالثة  هميةئية  بير اأإحصادحلة  يذاختالل 

ح  داري للاباار  العمليااة للمحاسااا اإل ةاار مؤ  ن ساانوا  العماا  بمفردهاااأ ماا   عاادمال الفاار  الرابااعصااحة تضااح توماا  هاااا 
ذا لاا  إن ساانوا  العماا  الوويلااة أالدراسااة  فاا  باا  علاا  العكاا  فكمااا نجااد ،المحاساابة فاا  الحد ثااة باسااتاداه الممارسااا  اارتبو 

( ولاا  تكاا  مصاااحوبة حااوافز ،ذاتاا تواااوير  ،هااارا  تانيااة)م مهناا وتثهياا   ،)ةااهادا  علمياااة ودورا ( علماا  تاارتبو بتثهياا 
 .يةدار المحاسبة اإل ف  استاداه الممارسا  الحد ثة ا لعدهمرادفً  تصبح –ح  مركال  مهنية  ف  ليةبابر  فع

 (2جدول رقم )
  الشركات عينة البحث  داري فيخصا ص المحاسب اإل

 32ى ولالمجموعة األ  داري خصا ص المحاسب اإل
 شركة

 المجموعة الثانية
 شركة 12

 المجموعة الثالثة
 شركات 8

 النسبة(  – لعددالمؤه  )ا
 بكالوريو   -
 دبلومة  -
 ماجستير -

 
24 (60 ) % 

- 
8  (100)% 

 
8   (20 ) %** 
4  (100) % 

- 

 
8   (20 ) % 
- 
- 

** 
ss 
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 خصا ص المحاسب اإلداري في الشركات عينة البحث:   -(2تاب  جدول رقم )
 32المجموعة األولى  خصا ص المحاسب اإلداري 

 شركة
 المجموعة الثانية

 شركة 12
 موعة الثالثةالمج
 شركات 8

 سنوا  العم 
 سنوا  5خبر   -
 سنوا  10 :5 -
 سنوا 10م   أكثر -

 
24  (60 ) % 

- 
8   (100)% 

 
12     (30 ) %** 

- 
- 

 
4   (10 ) % 
4    (100 ) % 
- 

 دورا  حص  عليها
 ح -
 نع  -

 
20  (50)% 
12  (10)% 

 
12   (30 ) %** 

- 
 
8   (20 ) % ** 
- 

 ال ح  المرك ف  المرار ة
 ح -
 نع  -

 
16  (50 ) % 
16  (80 ) % 

 
12  (37.5 ) %** 

- 
 
4   (12.5 ) % ** 
4    (20 ) % 

 خر  أةرو  تعيي  
 ح -
 نع  -

 
24  (60 ) % 
8  (66.7 ) % 

 
12     (30 ) %* 

- 
 
4    (10 ) %    * 
4   (33.3 ) % 

 ابتعاث دورا 
 ح -
 نع  -

 
12  (37.5 ) % 
20  (100 ) % 

 
12  (37.5 ) %** 

- 
 
8    (25 ) %  ** 
- 

 ئيةإحصا أسالياتوبيق 
 ح -
 نع  -

 
4     (20 ) % 
28  (87.5 ) % 

 
12  (60 ) %** 

- 
 
4    (20 ) %  ** 
4    (12.5 )% 

 ن   جود 
 ح -
 نع  -

 
- 

32    (72.7)% 
 

4     (50 ) %** 
8  (18.3 ) % 

 
8    (100 ) % 
- 

 ن   تحفيز
 ح -
 نع  -

 
- 

32   (66.5 )% 
 
- 

12   (25 ) %** 
 
4  (100 ) % 
4   (8.3 ) % 

** P value < 0.001 versus group I,  ss  P value < 0.001 versus group II, * P value < 0.05 versus group I 

 :مناقشة النتا ج 
ساية لتاياي  مث  تكلفة الجود  وتحلي  الحسا أهميتهااستادامها يا  ع   أنالدراسة الحالية  أ هر  الت الممارسا   -

 المتباا المبنا  علا  الادخ   داءتاياي  اأو والتكلفاة المساتهدفة،  ،بالمرحلاة الثالثاةالمرروعا  احساتثمارية الرأسامالية 
هاال الممارساا  تمار  أن يعنا  – بالمرحلاة الرابعاة التنافسا وتحلي  الو اع  ،تحلي  الصناعةو  ،أو الايمة المضافة

داخا   أهميتهااالفتار  الاادماة ليواكاا  فا  قاد  زياد معاد  اساتادامها نا أو  ،مصريةة الغايبمرحلة انتاالية برر ا  اأ
  .هال الرر ا 

% ما  هاال الرار ا  ح 38ن نسابة إفا ،ة المصاريةغايا ك  داخ  ةار ا  اأ اأربعبالنسبة حستاداما  المراح   -
 ; 2010، وحء) ا سااااااهنااااااا  درا أنرغاااااا  ماااااا   ،بصااااااور فعالااااااة ةالماااااارحلتي  الثالثااااااة والرابعاااااا اده ممارسااااااا تتساااااا

Abernethy and Guthrie, 1994)،  ياة لهاا تاثيير دار اساتاداه الممارساا  الحد ثاة للمحاسابة اإل إلا  أن  أةار
 .مما  تولا زياد  فعالية استاداه مث  هال الممارسا   ،الرر ا  أداءعل   ايجاب 

توبياق  ا  مرحلاة بجمياع  ايً  ارور لاي    ناأ  فهااا يعنا ،ع  تفاو  استاداه الممارسا  داخا   ا  مرحلاة علا  حاد  أما -
 هاا و  ،(Abdel-Kader & Luther, 2004دراسااة )  الدراسااة الحاليااة بمااا وجدتاا  وعنااد ماارنااة مااا وجدتاا ،ممارسااتها

  :التال  نجد أيًضاة أغايية بالمملكة المتحد  بالتوبيق عل  ةر ا  دار المحاسبة اإل بممارسا دراسة اهتم  

** 
ss 

** 
ss 

** 
ss 
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  تايااي  احسااتثمارا  المبناا  علاا   ها   ولااالمرحلااة اأ فاا  االممارساا  اسااتادامً  أقاا  أنوجاد  الدراسااة الحاليااة
% 59بينماا  ،بصاور  فعالاة تساتادم % فااو ما  الرار ا  عيناة البحا  ح 23.1 انا  حيا   ،فتر  احسترداد

 نجليزية ح تستاده هال الممارسة.م  الرر ا  اإل
   و االت  ،جا  صانع الاارارأالتكاالي  المت يار  والثابتاة ما  تستاده الفص  بي   ان  ك  الرر ا  عينة البح

 فاا  % ماا  الراار ا  48بينمااا فاااو  ،وهمااا ماا  ممارسااا  المرحلااة الثانيااة ،تحلياا  التعاااد  للمنتجااا  الرئيسااة
  .% تستاده الممارسة الثانية 44 ، ولالممارسة اأ هتستادنجليزية الدراسة اإل

ممارسااا  تاليديااة  هاا و    والثانيااة،ولااتعتمااد علاا  ممارسااا  الماارحلتي  اأة المصاارية غايااويفساار هاااا بااثن ةاار ا  اأ
(Adelegan et al, 2004; Abdel-Kader & Luther, 2004 )  ةغاياةار ا  اأ فا  ما  تلات المساتادمة أكبربصور 

 .المملكة المتحد   ف 
 .متااربة  استي  بصور ر الد    م  ف  ذج رقابة المازون يستادماتحلي  ربحية المنتجا  ونما -
 .استاداه الموازنة الاائمة عل  النرا  ف  –تاريًبا  –نجليزية وتلت بالدراسة اإل ،   الرر ا  عينة البح  فقتت -

  .اا نسبيً ا منافًض استادامً  حاا  – ممارسا  المرحلة الثالثة إحد  ه و  – تكلفة الجود  أناتفا  الدراستان عل   -

ممارساا    حادإ  وهاخاصاة المتعلااة باالعمالء  ،تساتاده مااا ي  مالياة وغيار مالياة نجليزياةالدراساة اإل فا  غالبية الرار ا  -
بينماا  ،(Adelegan et al, 2004; Abdel-Kader & Luther, 2004ما  الممارساا  الحد ثاة )   المرحلاة الثالثاة وها

 الحالية ح تستاده هال الماا ي . % م  الرر ا  عينة الدراسة 53.9

 ;Adelegan et al, 2004)  وهو م  الممارسا  الحد ثةممارسا  المرحلة الرابعة   حدإوهو  تحلي  المنافسي  -

Abdel-Kader & Luther, 2004)  ًو ااالت تحلياا   ، اا  ماا  الدراسااتي  فاا  ايسااتاده بصااور  منافضااة نساابي
  استادام .الدراسة المصرية تفوي  ف  هاا التحلي  أهمية  لك ،التنافس الو ع 

 :داري للمحاسب اإل علمييل الوفيما يتعلق بالتأه
الحصاو  علا  درجاا  علمياة )بعاد المؤهاا   فا  المتمثاا  داري للمحاساا اإل علما التثهيا  ال أنالحالياة  وجاد  الدراساة

وهاااا لااي   ،يااةدار المحاساابة اإل فاا  للممارسااا  الحد ثااة أكباارالمتاصاا ( أو دورا  متاصصااة يحاااق للراار ا  اسااتاداه 
ية الحد ثة عده توافر  وادر دار المحاسبة اإل أساليام  محددا  استاداه  إل  أن  أةار (  2008)  جبرفدراسة  ،ابمست ربً 
بضرور  العما  علا  تاوفير الكاوادر البرارية المؤهلاة والمدرباة ما  ذو   أوص  الت (  2008)  أةرلو الت دراسة  ،مؤهلة

بينماا احكتفااء فااو  .ياة الحد ثاةدار ة اإلالمحاساب أسااليا ثحاد  ABC أسالو احختصام بحي  يكونوا قاادري  علا  توبياق 
المتباع  التاليادي سالو اأوذلات أن   ،اساتاداه الممارساا  الحد ثاة فا  ايي   ان عائاً دار بالمؤه  المتاص  للمحاسبي  اإل

 عا  فضاالً  ،(2000علا   ؛2003ة باقتادار  )محماود ناح  ؤها  الااري  ليماار  المه العاال حاليا م  قب  مؤسسا  التعلي  
بالبيئاة العملياة ح يمكا  الواال  ما   الفعلا ن غياا  اححتكاا  إفا ،الكاما  تثهي ال إل  يتؤد ن الوري التدريسية الحالية حأ

م الاباار   مهناا بااالمزج بااي  ت التعلااي  العاااه م التعلااي  ال IES5المعيااار  أوصاا لاااا فاااد  ،تلاوهااا التاا للمعرفااة   توبيااق فعلاا
 .(IFS5, 2003نية ت  )العملية لتحايق هدل الكفاء  المه

 متطلبات المهنية:لبالنسبة ل

مثاا   وسانوا  العماا  السااباةغيار التاصاا   أخاار   مزاياالدياا   الااي داري ن المحاسااا اإلأوجاد  الدراسااة الحالياة  -
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 فااا  علااا  اساااتاداه الممارساااا  الحد ثاااة قاااادر – أو العمااا   ااام  فرياااق الحصاااو  علااا  دورا   مبياااوتر أو ل اااة
 عماا بيئاة اأ ف  التوور الكبير إل  أن  أةار ( حي   Fisher 1995)  اا ما تؤيدل دراسةوه ،يةدار المحاسبة اإل

المت ياار   عمااا مجاا  الحاسااو  واحنترناا  للتاااقل  مااع بيئااة اأ فاا   اارور  قياااه المحاساابي  بزياااد  معاارفته  إلا  د أ
التكنولوجياااة  ساااالياه اأهاااال التواااورا  وح تحسااا  اساااتادا عح تتماةااا  مااا التااا  عماااا براااك  مساااتمر ومن ماااة اأ
 .للتسات  ها واستمرارها ت الحد ثة سول  تعر  باا

قاادر علا  اساتاداه الممارساا  مجاا  التاصا   فا   الااات قادر  علا  التواوير لدي   الاي داري المحاسا اإل إن -
ريا الاالزه عل   رور  توافر التاد أكد  الت ( 2008) أةرل  ية وهو ما تؤيدل دراسةدار المحاسبة اإل ف  الحد ثة

يااة دار المحاساابة اإل أسااالياحااد )أ ABCللكااوادر البراارية ماا  ذو  احختصااام بحياا  يكونااوا قااادري  علاا  توبيااق 
ا  اارور  توااور باارام  التاادريا المسااتمر  ااامانً  إلااا   أةااار  ( التاا 1997) Chenhallو ااالت دراسااة  .(الحد ثااة

  .اأكم رسة عل  الوج  لالحتفام بالمعرفة الحد ثة والمهارا  الفنية المولوبة للمما

علا  اساتاداه الممارساا   اقادرً  يكون  ئيةحصااإل ساليالدي  الادر  عل  استاداه اأ الاي داري اإل االمحاس كالت -
علاا   داري اسااتهدف  تااثيير خباار  المحاسااا اإل التاا الدراسااا   إحااد يااة وهااو مااا تؤياادل دار المحاساابة اإل فاا  الحد ثااة

 التا  مهماةا علا  المعلوماا  اليجابًياإؤير  اتحليلا  للبياناا   داري فا ر  للمحاسا اإلتوافر الاب إل  أن اتااذ الارار
 .(Sandra & William, 1999)  الارار لمتااييادمها 

الاادر  علا   )جاود ( لاد ه   ي  الاا   يجتاازون اختباارا   فااء يادار المحاسابيي  اإل أن أيًضاا وجد  الدراساة الحالياة -
 إلاا   أةااار  ( التا 1997) Chenhallوهاو مااا تؤيادل دراسااة  ،يااةدار المحاسابة اإل فاا  اساتاداه الممارسااا  الحد ثاة

 .داري  جزء م  التايي  اإل داء  الجود  الراملة واستاداه ماا ي  اأإدار وجود عالقة بي  

ر  يااي  لااد ها الاااددار لااد ها ن اا  تحفيااز خاصااة بالمحاساابي  اإل التاا الراار ا   أن –أيًضااا  –وجااد  الدراسااة الحاليااة  -
إلا   حي  توصال  ،(2008) أةرلوهو ما تؤيدل دراسة  ،يةدار المحاسبة اإل ف  عل  استاداه الممارسا  الحد ثة

 ثحااد  – مااة الرواتااا المدفوعااةءيااة الحد ثااة عااده مالدار المحاساابة اإل أساااليا  ثحااد ABCماا  معوقااا  توبيااق  أن
 التاا  (2008)جبااردراسااة و . الكااادر الكاا ء بهاااعاده بااااء  إلاا  ممااا  ااؤد  ،الموجااود المااال للواااق   -ن ا  التحفيااز 

المحاساابة  أسااالياتوبيااق  فاا  ارئيًساا ائًااا ااان عا يااةدار اإلو  بتايااي   فاااء  الاان   الماليااةعااده احهتماااه  إلاا  أن  أةااار 
 .وخاصة الحد ثة منها ،يةدار اإل

 :بالنسبة لمتطلبات الخبرة
الحصااو  أو  أخاار  ارتبواا  بالحصااو  علاا  مااؤهال   إذا إحعاادد ساانوا  العماا  ح تمثاا  خباار   أنوجااد  الدراسااة الحاليااة  -

 ( التا 1997) Wallmanوهاا ما  تفق ماع دراساة  ،مؤتمرا  علمية متاصصة ف  المرار ةأو  دورا  تدريبية متاصصة
رات  قااد ويتوقاع الاياااه بهاا داخاا  المن ،ا للايااه بهاااتاليااديً  مهنا تاادر  عليهاا المحاسااا ال التا  اأمااورما   ا ثياارً  إلا  أن  أةاار 

والاياارا  المتاحاة  ،عماا تدار بها منراث  اأ الت الورياة  ف  الجد د قد غير التفكير الصناع فالتاده  ،يصبح غير  روري 
 .مةئغير مالأو  صلةأو  تصبح بدون عالقةأو  تتكي  مع المتولبا  الجد د  أن إما ه للمهنة 

المراااكال  المحاسااابية لااا  قااادر  علااا  اسااااتاداه  حااا  فاااا   ابااار ال ذو داري المحاساااا اإل أنكماااا وجاااد  الدراساااة الحالياااة  -
 التاا المعتمااد  داري وهاااا  تفااق مااع ةاارو  الحصااو  علاا  ةااهاد  المحاسااا اإل ،يااةدار المحاساابة اإل فاا  حد ثااةممارسااا  
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 اأحكااهاتاااذ  فا  ياة وجاود  الابار  تتمثا دار المحاسابة اإل فا  ما  الابار  المهنياة سانتي  متواصالتي  إتماهتتولا  رور  
 ، ارور  اةاتما  بارام  التعلاي  علا  احنعكاا  أكاد الاي( IES2) ثان ال مهن ال التعليم وهاا  تفق مع المعيار  .بانت اه

ح يصاالح  الااايومااا  حاا  مرااكلة معينااة، فاا  الصااالح ساالو مااا هااو اأ الوااال  ماا  خااال  خباارته  الدراسااية  تساااء أي 
 .(IFAC, 2003ال رول المرابهة ) ف  ب  مستابالً  اأخا  نب   الاي سلو وما اأ ،لحلها

 :والبحوث المستقبليةالخالصة والتوصيات  
 الخالصة:

ياة وماد  دار لممارساا  المحاسابة اإلاستادامها  ف  ة المصريةغايتبا   بي  ةر ا  اأالدراسة  إل  هدل هاا البح 
استاداه  ف  بي  هال الرر ا  انا  تبا نً ه إل  أن وقد خلص  الدراسة ،عل  هال الممارسا  داري تثهي  المحاسا اإلتثيير 

 فاا  بااي  هااال الراار ا  اهنااا  تبا ًناا أن مااا  ،يااةدار محاساابة اإلال فاا  اأربااعة المصاارية لممارسااا  المراحاا  غايااةاار ا  اأ
ة المصاارية غايااماا  نصاا  ةاار ا  اأ أكثاار أنالدراسااة  أيبتاا وقااد  .يااة داخاا   اا  مرحلااةدار اسااتاداه ممارسااا  المحاساابة اإل

 فا  خبار  عملياة ووا وذا ومهنًيان علميً و ن مؤهلو يإدار ن و هال الرر ا  لد ها محاسب أنوقد تبي   ،الممارسا  الحد ثة تستاده
  .للابر  اجيدً  اعدد سنوا  العم  فل  يك  مؤةرً  ماأ ،ح  المركال 

 :التوصيات
 ،يااةدار ساابة اإلالمحا فاا  الممارسااا  الحد ثااة اسااتاداه فاا  ة المصاارية علاا  التوااورغايااترااجيع ةاار ا  اأ -1

الماارحلتي  الثالثااة والرابعااة % ماا  هااال الراار ا  ح تسااتاده ممارسااا   38 أن  نتااائ  الدراسااة أةااار حياا  
  .بصور  فعالة

 ،ئيةحصااااإل ساااليامثاا  اسااتاداه اأ ،باااالل التاصاا  داري للمحاسااا اإل أخاار  فاار  ةاارو  تعيااي   -2
ICDL،  مجا  التاص  ف  لاات اوالادر  عل  التووير  ،العم   م  فريق ،ل ة إجاد.  

بصاااور  دورياااة لماااا لهااااا مااا  تاااثيير علااا  اساااتاداه الممارساااا   داري اختباااارا   فااااء  للمحاساااا اإل إجاااراء -3
 ية.دار المحاسبة اإل ف  الحد ثة

يي  ومراجعتها بصاور  دورياة لماا لاالت ما  تاثيير علا  اساتاداه دار عم  ن   تحفيز خاصة بالمحاسبي  اإل -4
 ية.دار لمحاسبة اإلا ف  الممارسا  الحد ثة

مجاااا  التاصااا  ودورا   فااا  بالحصاااو  علااا  ماااؤهال  علمياااة جد اااد  داري رباااو سااانوا  عمااا  المحاساااا اإل -5
 للابر . اجيدً  اعدد سنوا  العم  مؤةرً ح  مركال  عملية حت  يمك  اعتبار  ف  تدريبية والمرار ة

لياااا  التجاااار  والكلياااا   ااام  منااااه   المتعلااااة بالمعاااا ير التعليمياااة  IFAC (2003)توصااايا   إدخاااا  -6
 جامعا  والمعاهد العلمية المصرية.بالوالمعاهد الممايلة 

 بحوث مستقبلية:
والكلياا  والمعاهااد بكلياا  التجااار  ( بالمنااه  التعليميااة IFAC, 2003ماارناة المعاا ير التعليميااة  ماا جاااء  بلجناة ) 

 .داري اسا اإلالمح تثهي لزياد    ثدا  بالجامعا  المصرية  العلمية الممايلة
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 ABSTRACT 
Management accounting practices (MAP) vary from one company to another and there 

are companies that do not use modern practices in management accounting. Previous studies 

have attributed this discrepancy to a variety of factors, including advanced accounting 

systems, the external environment, technology and organizational aspects, the size of the 

company, and professional certification. 

The purpose of this paper is to report on inter-organizational change of the status of MAP 

in the Egyptian food firms. It also investigates the impact of managerial accountant 

qualification on MAP.   

An empirical survey via questionnaires was conducted on a sample of 85 firms. 

Descriptive statistics on the MAP level, individual practices and accountant qualification were 

done.    

Results showed that despite the overall traditional MAP (first &second stages) was found 

to be more widely applied than recently developed ones, the adoption rates for many recently 

developed practices were satisfactory.  

The firms of group I which have been used effectively modern MAP (third & fourth 

stages) can be explained by scientific and practical qualification of management accountant in 

these firms.  

Expectations of relationship between MA sophistication and work years were not, 

however, supported by the data unless it was associated with scientific and practical 

qualification specifically the expertise in accounting problem solving. 


