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 ممخص البحث
يعتمددا طارددلم طرم تددما ر امط ددث م ددر اددس  ماددلفم ط ددلو ت ددلما ءدد   يددلو فت يددي   اط        

طر يدددددلاطا طااطميدددددث ءددددد  طرفاددددداطا طراوفميدددددث فادددددر: طرمادددددفم ط ف : تر يددددد    دددددل  مال ددددد ث 
، طرماددفم طراددل  : يعتمددا م ددر ت  ددي  طرفاددال طراوفميددث لرددر ممطودد  م ددلفريث ف  ددل ط  طرم ددلفريث

         م ددددر يرددددت يددددت  طرت  ددددي  لرددددر ممطودددد  ل يددددل ، طرماددددفم طرالردددد : م ددددلييو  تددددل   طرعمدددد  طااطم 
عول دديث رممطودد  طا يددل ا فم تددل: م ددتفم م ددل  طرعمددس  مددة طر دداملا طرم امددث، )م ددلييو ط 

فم ددتفم دددفال طر امددث طرم امددث، فم ددتفم ط اط  طر ددل ف   فطارتدد ط   ددلر فط ص فطر ددفط ية طر ل ددث 
   . لرفاال

 مال  ث طرم لفريث، ممطو  طا يل ، طر ل ا طااطم   الكممات الرئيسية: 
Abstract 
The proposed framework of the study is based on three main axes that will 

help in measuring and evaluating the performance of the administrative 

leaders in the government units. The first axis is the implementation of the 

liability accounting system. The second axis depends on dividing the gov-

ernment unit into expenditure centers.: Measures of results of admini-

strative work (reflective measures of expenditure centers), including: level 

of customer satisfaction with the services provided, the level of quality of 

service provided, the level of legal performance and compliance with the 

regulations and laws of the unit. 

Key words:    Accountability of responsibility, expenditure centers, adm-

inistrative  leader 
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 المشكمة طبيعة -1
  ءدمطا رولءدث طرس مدث طر داملا ت داي  لردر اط مل ي عر   ه ء  مل   شو  طراوفم  طرعم  يتما 

  اط  يتر ددد  آ دددم دل ددد  فمدددة ط ءدددمطا، ادددلا  مغ دددلا تا ددد  طرتددد  فطرويييدددث  لرشدددو  طرمدتمددد 
 م دددر ي ددد  ممدددل طر ددداملا ادددي  طاط  تغردددر طرتددد  طر ي دددلا مدددة طرعايدددا لردددر طراودددفم  طرعمددد 
 تاتددل  آ ددم لرددلم فءددر طر دداملا، اددي   اط  طرددس   طرتمفيدد  تددفءيم م دد فريث طرم ددلرث طردتددلا

 اددي   دداط  طراوفميدث طرفادداطا  تدي  طااطميدث طر يددلاطا   يدل  مدة ر تا دد  ف دي ث لردر طراوفمدلا
 ف دي ث تدفءيم  دمفمل يع در ممدل رتدل، طرم ردر طرمفط  دث ادافا فءر طرمر ف   لرشو  طر املا

 ف لرتدلر  طر يدلاطا ادي   اط  م در طراود  يمودة اتر طرفااطا  تي  طااطميث طر يلاطا  اط  رت يي 
     .طرمدتم   ءمطا رولءث طرمر ف ث طر املا ت اي   ملة

  لايددث مددة طرم ت يددث طا ت ددلايث ر فادداطا طااطميددث طرم  فمددث مدم تددل ءدد  طرمال دد ث ت ددا    
  تددددي  طااطميددددث طرعم يددددث تييددددا طرتدددد  فطرويييددددث  لرشددددو  طرمال دددد يث فطرمع فمددددلا طر يل ددددلا تددددفءيم

 ت   ددلا  اد   ادا Management Accounting طااطميدث طرمال د ث تماد  ف طرفاداطا،
 – طرمال د   طريودم  س دث تدفءيم مدة تما ده رمدل فيرت ، طااطم  طرعم  مدل  ء   طرمال  ث
 طرمددامط  فت يدي  ر امددث طرس مدث فط  ددلري  فط افطا طرمع فمدلا  تددفءيم ءد   - فطرعم دد  طرع مد 

 ءدد  طرمر ف ددث طااطميددث طرعم يددث  ادداط  يا دد  ف مددل طرمتلاددث طرمددفطما فط ددت اط  لاطمل ويييددث ءدد 
   .طرت  ي   ااط  يا   ف مل فطرم ت     طرالر  طرت رير متر  لا لرلم

 طرت   ددلا  ادد  لاددام Management Accounting طااطميددث طرمال دد ث فتمادد       
 طر  دددمطا  س دددث تف يددد  م دددر ت ردددف  ايددد  ط ممدددل  لاطمل مددددل  ءددد  طرم دددل ال طااطميدددث
 م در ت دف  اد  ف مل  دث،  يدث ءد  طرت ييدي  ف طااطم  طرعمد   امدث ءد  طرمال د يث فطرمعلم 
 م تديدددلا مددد  ر مدددامط  طردفاميدددث طرمال ددد يث فط افطا طرمعريدددلا ف طرمع فمدددلا تدددفءيم   دددلو

 ات ددددلي فيرددددت فطرت ييدددي  طااطم  طرعمدددد  متر  دددلا مدددد  فط  دددددلمل   مس مدددث ط واددددم ط دددت اطمتل
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 مم يددث  واددم ءع يددث لاطمل  ددس  مددة اا ددث ليدل يددث  تددل   مددة تددتم   اويمددث لاطميددث  ددمطمطا
 .ءلم يث  وام  شو  طااطم  طرعم  رف ل   ف  ر

 ت دددا  ايدد  فطااطم  طرمال دد   طرعمددد   ددية ءيمددل طرف دد  ا  دددث طااطميددث طرمال دد ث فتمادد    
 فتعتمددددا طرم دددد فريث، مال دددد ث  ي ددددمر مددددل رميدددد  مددددة طااطميددددث طرعم يددددث طرمال دددد يث ط  ددددلري 
 ر مال ددد ث م دددتعاية يوف دددفط  ة يدددد ا طر يدددلاطا) ط ءدددمطا  ة ءم ددديث م دددر طرم ددد فريث مال ددد ث
 طرمعدلييم م در تتر د  طرم د فريث مال د ث ءدنة ف لرتدلر  مملف ديت ، فطاط   اط ت  مة فطرم ل رث
  لرفاداطا طااطميدث فطر يدلاطا طااطم  طرعمد   اط  ت يدي  ءد  ي دلا  ممدل  لرم د فريلا فطريعلريلا
 .طراوفميث

 البحث أىداف-2
 طراوفميددث،  لرفاداطا طااطميدث طر يددلاطا  اط  ر يدلو م مد  لردلم ف دد  لردر طر اد  يتدا     
 مال دددد ث   ددددل "  ءدددد  فطرمتما ددددث  طااطميددددث طرمال دددد ث فط ددددلري  ميددددلاي  ط ددددت اط  رميدددد  مددددة

 طرفادداطا ءدد  ر تر يدد  ط ا يددث  ف طر ل ددث طرشددمولا  ف طرفادداطا ءدد  تر دد  طرتدد "  طرم ددلفريث
 .طراوفميث  لرفااطا طااطميث طر يلاطا  اط  ترفيم ء  ي ت  ف مل طراوفميث،

 البحث أىمية-3
 ر  ددمف    ددمط طراوفميددث طرفادداطا  اط  مدددل  ءدد  طرتلمددث طرمف ددفملا مددة طر ادد  يعت ددم   

 ط ماد  طا دتغس   دد  مدة طردتدفا ت دلءم تتر د  فطرتد  طرعم يدث طرداف   تدل تمم طرت  طرمطا ث
 مددة فطا دتيلال طا دمط  مددة فطر عدا ممودة اددا    در لردر طرمددفطما فتمشديا طا ت دلايث ر مدفطما
 ط اميددث  لايددث مددة  مددل طرع ميددث، ط اميددث دل دد  مددة ادديط مموددة،  ددام  دددو م طرمتلاددث طرمددفطما
 طراوفميددث ر  يددلاطا ط اط  ت يددي  ءدد  ي ددلما لرددلم ت دداي  ءدد  طر ادد  ي ددت  طة ءدديموة طرعم يددث

    .طرفااطا رتي  ط اط  تمشيا م ر ي عوو ممل طراوفميث  لرفااطا
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   البحث فروض -4
 :التالية الفروض عمى البحث يقوم

  اط  م ددتفم  يددلو ءدد  تدددايم ردده يوددفة  ة يموددة طرم دد فريث مال دد ث   ددل   ة: ط ف  طريددم 
   .طراوفميث  لرفااطا طااطميث طر يلاطا
 م در تددايم رده يودفة طة يمودة ل يدل  ممطود  لردر طراوفميدث طرفاداطا ت  دي   ة: طرادل   طريم 
   .طراوفميث طرفااطا  تي  طااطميث طر يلاطا  اط  م تفم  يلو

 ط  ددلو طا يددل  رممودد  طااطم  طر ل ددا  اط  م ددتفم  ددية رمايددث مس ددث تفدددا: طرالردد  طريددم 
   .طرعمس   ف طرمتعلم ية م ل  فم تفم طراوفميث  لرفاال
 ط  ددلو طا يددل  رممودد  طااطم  طر ل ددا  اط  م ددتفم  دية رمايددث  مس ددث تفدددا:  طرمط دد  طريدم 
 .طرعمس   ف ر متعلم ية طرم امث طر املا دفال فم تفم طراوفميث  لرفاال
 ط  دلو طا يدل  رممود  طااطم  طر ل دا  اط  م دتفم  ية رمايث مس ث تفدا:  طر لمو طريم 
 .طر ل ف   ط اط  فم تفم طراوفميث  لرفاال
 طا يددددل  رممودددد  طااطم  طر ل ددددا  اط  م ددددتفم  ددددية رمايددددث  مس ددددث تفدددددا:   طر ددددلاو طريددددم 
 .طرعم    يمث طايملة فم تفم طراوفميث  لرفاال ط  لو

   البحث منيج -5
 مدة طر تدل   ط دت  لر م در يعتمدا فطرديم طر  ميث ر امط ث طا ت  لر  طرم ت  ط ت اط  يت   ف 

 ت يددي   غددم  طرم ددلفريث مال دد ث   ددل  رترددفيم م تددما لرددلم لرددر ر ف ددف  طرم ر ددث م دداملتتل
 ط دددت اط   ددديت  ومدددل طر دددعفايث، طرعم يدددث  لرمم ودددث طراوفميدددث  لرفاددداطا طااطميدددث طر يدددلاطا  اط 

   .تر ي تل يموة  تل   لرر ر ف ف  طرمياط   طرفط   رامط ث طا ت مط   طرم ت 

 البحث حدود-6
      طااطميددددث طرمال دددد ث  افطا وداددددا طرم ددددلفريث مال دددد ث   ددددل  ط ددددت اط  م ددددر طر ادددد  يمودددد    
   .طراوفميث  لرفااطا طااطميث طر يلاطا  اط  ر يلو طرم تما طارلم ف   ء 
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 البحث تقسيم -7
 :التالية الموضوعات عمى البحث يركز   
 0طااطم  طرمال    ط ا  ء  طر ل  ث طرامط لا:  7/1
  لرفاداطا طااطميدث طر يدلاطا ت يدي   غدم  طرم دلريث مال د ث   دل  رترفيم م تما لرلم:  7/2

    0طراوفميث
   .طرمياط يث طرامط ث: 7/3

 :طرمف فملا اي  ي ر ءيمل ف  تعم 
 .اإلداري المحاسبي األدب في السابقة الدراسات: 7/1
 طراوفميدث ط دتد ل تر ي  لمول يث مام  يلة لرر طرامط ث ااءاا: 2007 طردا ث،)  امط ث -1

 ادديط ف ادداط   اميددث فط  ددمط  ط اط  فت يددي  ر م ل ددث وددداطل طرم ددلريث مال دد ث ر  ددل  طري  ددري يث
 طرددف طمطا مددة مدمفمددث م ددر مياط يددث امط ددث ممدد  فتدد  طرس مددث، فطرا ددف  فطرمعف ددلا طر  ددل 

 تر يد   دع  لرر طرامط ث ف   ا طرم لريث، مال  ث   ل  م فملا ء  تتما  طراوفميث
 فطرم فمددلا ط  ددو تددفطءم رعددا  طري  ددري يث طراوفميددث ط دتدد ل ءدد  طرم ددلريث مال دد ث   ددل 

   .طرم لريث مال  ث   ل  رتر ي  طرس مث
 طرم دددلريث مال ددد ث ميتدددف  م دددر طرتعدددم  لردددر طرامط دددث اددداءاا: 2007 ممتددددر،) امط دددث -2

 لريتدل تف د ا طرتد  طر تدل    اد  مدة فودلة طري  دري يث طردلمعدلا ء  تر ي ه لمول يث فمام
   دل  فددفا مدا     ط  ل ديث فم فملتده طرم دلفريث مال د ث  ميتدف  طااتمدل  مدا  طرامط ث

 طرت دلميم لمداطا ءد  طرمشدلموث مدا  ت ريريدث، مفط  دث فدفا ما  مس  ، مال    مع فملا
 طرم فمددلا اددي  تر يدد    ددمفمل طرامط ددث ف ف ددا 0طراددفطء     ددل  طااتمددل  مددا  طرافميددث،
   .طردلمعلا  اط  رترفيم

 مل  دددلا ءددد  طرمدددلر  ط اط  م دددر طرتعدددم  لردددر طرامط دددث اددداءاا: 2005امدددلا،) امط دددث -3
مول يددددث طري  ددددري يث طر دددد رث  ف   ددددا ءيتددددل، طرملريددددث طااطمطا ممدددد  ي ددددا   مددددل ترددددفيم  فط 
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 ،فمدددا  طرفط ددداث طرملريدددث فطرتع يمدددلا فطرتشدددميعلا طر ددفط ية مدددة طروايدددم غيدددل  لردددر طرامط ددث
   .طرم لريث مال  ث م ا  تر ي   ع  ف  لرف طمطا، طرت  يميث طرتيلو  فطمتملا ف فا

 ط  ل ديث طرم فمدلا تدفءم مدام م در طرتعدم  لرر طرامط ث ااءاا: 2005 غس ،) امط ث -4
 مدا  طر تدل    اد  مدة فودلة طر ي يث، طر  لميث طرشمولا ء  طرم لريث مال  ث   ل  رتر ي 
 ممطودددد   ددددية طرت  دددي  يددددت  ا ايددد  طرم ددددلفريث مال ددد ث ر  ددددل  ط  ل ددديث طرم فمددددلا تدددفءم

  دد ي ،  شددو  طرت ددلميم لمدداطا فمددا  طرم ددلريث، ممطودد   اط   ت يددي  طااتمددل  فمددا  طرم ددلريث،
   .طرافطء     ل  طااتمل  فما 

 تر يدد  لمول يددث م ددر طرتعددم  لرددر طرامط ددث ادداءاا: 2004فطرعمددمم،  شددلممث،)  امط ددث -5
 لردر طرامط دث ف   دا - مياط يث امط ث – ط ما يث طراوفميث ط دت ل ء  طرم لريث مال  ث
 ف ف دددا ط ما يدددث طراوفميدددث  لرفاددداطا طرم ددد فريث مال ددد ث   دددل   تر يددد  طااتمدددل  مدددا 

  لرفاددداطا تر يددد ر  طرم دددلريث مال دد ث ر  دددل  ط  ل ددديث طرم فمددلا تدددفءيم   دددمفمل طرامط ددث
   0ط ما يث طراوفميث

 تر يددد  م فمدددلا ل دددمط  لردددر طرامط دددث اددداءاا: 1999 فد ميددد  – 2003 ، ميدددال)  امط دددث -6
 لرددر طرامط ددث ف   ددا ط ما يددث، طرعلمددث طرم ددلامث طرشددمولا ءدد  طرم ددلريث مال دد ث   ددل 
 طرتيلود  فءد  طرم لريث ممطو  م تفم م ر فطايمطاطا ر تولري  فتا ي  ت  ي  فدفا ما 

 ممودد  رودد  طريع دد  مدد  طرم رددر م لم ددث مددا  ف طر دد لميث، طرم ددلامث ر شددمولا طرت  يميددث
 .ر افطء    ل  فدفا فما  ، م  فريث

   دددل  م دددر طر دددف  لر دددل  ادددف طرامط دددث ادددي  مدددة طرتدددا  ودددلةا : 1998 ء دددم،)  امط دددث -7
  ة لردددر طرامط دددث ف   دددا طر  دددل ، اددديط  رتر يددد  طرمس مدددث فطر دددمف  طرم دددلريث مال ددد ث
 م ل دددم م دددر لاطميدددث م ل دددث تا يددد  لردددر تتدددا  المدددث م ل يدددث  اطل اددد  طرم دددلريث مال ددد ث
  اد  فمدة فتا ي تدل، طا امطءدلا فوشد  ط اط  فت يدي  طرم دلريث ممطود   رل  فءر طرتولري 
 متر  ددددلا مدددد  يتفطءدددد  متولمدددد  مال دددد     ددددل  تددددفءيم اددددف طر  ددددل  ادددديط رتر يدددد  طرشددددمفر
   .طرتو فرفديث طرعم يلا
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 ءدر طرم دلريث ممطود   اط  ت يدي  ط دلري  ل دمط  لردر طرامط ث ااءاا: 1997 طرشيخ،) امط ث -8
  ة لردددددر طرامط دددددث ف   ددددا طرتر يددددد ، مشددددوسا فتاايدددددا طر اميددددث طا ت دددددلايث طرفادددداطا
 رر يعتتددل   ددمط  تددل ط اط  رت يددي  م ل دد    دد ف  لرددر تاتددل  طر اميددث طا ت ددلايث طرفادداطا
ة طر ل دددث،  م ددد فريث ممطوددد  لردددر طرمل  دددث ت  دددي  يتر ددد  طرم دددلريث مال ددد ث ط دددت اط  فط 

   .طر اميث طرفااطا اي  ر يعث م  يتس    مل طرممطو  اي   اط  فت يي 
 طراودفم  طرمال د   طرمع فمدلا   دل  ت يدي  لردر طرامط ث ااءاا : 1993طرم ي ،) امط ث -9

 فط تددمطا ط اط  فت يددي  طرم ل ددث  غددمط  مس متدده ايدد  مددة طر ددعفايث طرعم يددث طرمم وددث ءددر
  ددمفمل: لرددر طرامط ددث ف   دا 0طرم ددلريث مال دد ث رميتددف  فء دل ط اط  رت يددي  طء دد    دل 

 ف ددمفمل طراوددفم ، طر رددل  ءدد  طااطميددث فطرمال دد ث طرتوددلري  مال دد ث  دددافطا طا ددتعل ث
 فء دل طرم ل دث ميتدف  فتا يد  ليدمطاطا، فممطود  تودلري  ممطود  لردر طراوفميث طرفااطا ت  ي 
 مال ددد ث فم فمدددلا ط دددو تر يددد    دددمفمل طرامط دددث ف ف دددا 0طرم دددلفريث مال ددد ث ر  دددل 

   .ط اط  فت يي  طرم ل ث تا ي  يموة اتر طراوفم  طر رل  ء  طرم لريث
   دددل  ف  دددل  تردددفيم ويييدددث تف ددديص لردددر طرامط دددث اددداءاا: La-Grange, 92) امط دددث -10

 دتدث مدة طااطميدث طرمال د ث فم دلا    دو  دية طريدفل ت  ي  م ر ر عم  طرم لريث مال  ث
 مدة فطرم د فريث طر د رث ءد  فطرسممو يدث فطرتيفي  – طرتيو ث لملال لرر طرمل  لا فالدث
 تدتد  طااطميدث طرمع فمدلا ءدنة طرم لريث مال  ث   ل  م   ة طرامط ث ف ي ا 0  مم دتث

 لاطم    ددل  فاددف طر ددمطم اممو يددث  غددمط  طرتيو ددث لمددلال رمفط دديلا ر  ددل م مدد   شددو 
   .طرم لشمل طريمايث طرم لريث  س  مة ولم   شو  طرمل  ث رمتل عث ملر 

 طرمال دد ث آريددلا م ل شددث لرددر طرامط ددث ادداءاا: Cox and Other,1989) امط ددث -11
 لتاددددلاطا طم ددددل  مددددة مي ددددث ط ددددترس   ددددس  مددددة طراوددددفم  ر  رددددل  طرمس مددددث طااطميددددث
 ف ادددداط  طرم ل ددددث مم يددددلا م ل شددددث لرددددر طرامط ددددث ادددداءا ومددددل طراوفميددددث، طرملريددددث طرمولتددد 
 طرمفط  ددث ت ددلميم  متر  ددلا لرددر ف شددلما 0طراوفميددث ر فادداطا فطرمال دد يث طرملريددث طرت ددلميم

 National Council on) طراوفميدددث ر مال ددد ث طر دددفم   لرمعتدددا طر ل دددث طر لمديدددث
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Governmental Accounting) معدددلييم اي دددث ت ميدددم ءددد  طرمر  دددثا 1) م ددد  طر يدددلة 
 طرع يددل طااطمل لامطت فدددف  اددف طر تددل    ادد  مددة فوددلة 0ا1) م دد   يددلة طراوفميددث طرمال دد ث

 طر ردل  فاداطا م در  دلر ي  تعدفا طااطميدث طرمال د ث ت  يلا  دة طرما ر طراو  فااطا ء 
  و ددم طاتملمددل تعرددر  ةا GASB) طراوفميددث طرمال دد ث معددلييم اي ددث م ددر ف ة طر ددل ،
   .طراوفميث طرفااطا ء  طرم  فرث طرمفط  ث معلييم رترفيم

 ءدر طرم د فريث مدة ر مال د ث لرلم ف   لرر طرامط ث ااءاا: 1989 طهلل، م ا) امط ث -12
 :لرددر طرامط ددث ف   ددا 0طا ت ددلايث طرفادداطا ءدد  ط اط  رم ل ددث  طا ددسم  طرمدد ت  لرددلم
 ف ددية طا ددسميث طرع يددال  ددية يمدد   طردديم طرم ددلريث رمال دد ث طا ددسم  طرمدد ت  تر يدد   ة

 ط اط ، فت يددي  ر معددلييم ءعدل  ف  ددل  مس د ، ت  يمدد  ايود  فدددفا مدة طرت  يميددث طرم فمدلا
 طرتف ديلا طاد  فمدة  ر مدفطما، طرتدل  طا دتغس   دس  مدة ري دث املمط يلتر ر افطء ، ف  ل 
 طرتددد  طا دددسميث فطرتف ددديلا طر فطمدددا ا دددت مط  طا دددسم  فطرتدددمط  فطر ددد ث طروتدددل  امط دددث
   .فتعلريمه طا س   ي  مة م تمال مال  يث   ميث   ل  مة تموة

 طرم دلريث مال د ث   دل  م ر طرتموي  لرر طرامط ث ااءاا: 1988 طرمامة، م ا) امط ث -13
 مدة  ة :لردر طرامط ث فتف  ا 0طرر يث طر املا  رل  مدل  ء  طرم ل ث تا ي  ء  فافمل
 رممطوددد  طرمعدددلر  فط دددص ت  يمدد  ايوددد  ادددف طرم دددلريث مال دد ث   دددل  تر يددد  م فمدددلا  ادد 

رددر طرم ددلريث،  ، طرت  يمدد  طرتيودد   ددس  مددة يعمدد  طردديم طرمال دد   طر  ددل  افم  اميددث فط 
"  متودلمس   لمدل ي د ص  ايد  طرمال د   طر  دل  فتردفيم  اد    دمفمل طرامط دث ف ف ا

   ." لاطميث – تولري  – ملريث
 مال د ث"  طرم ل يدث ط  دلري  ط دت اط  ل مط  لرر طرامط ث ااءاا: 1986 مريث،) امط ث -14

يددمطاطا توددلري  م ددر ر م ل ددث"  طرم ددلريث  شددموث م ددر طرتر يدد  مدد  طر دديلايث طر دداملا فط 
 م دد فريث، ممطودد  لرددر طرت  يمدد  طرتيودد  ت  ددي : لرددر طرامط ددث ف   ددا 0ر  دديلاث م ددم
مدداطا  طرم ددتفيلا دميدد  فمشددلموث طرمال دد  ،  لردداري  م ردده مدد  طرم ددلريث ممطودد  اريدد  فط 
   .ر افطء  ملا    ل  فتفءيم طرت ريريث، طرمفط  لا لماطا ء  طااطميث
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 طرم ددلريث مال دد ث ت ع دده طردديم طرددافم  يددلة لرددر طرامط ددث ادداءاا: 1983 مفو،)   امط ددث -15
 م فمدلا تر يد  مدا : لردر طرامط دث ف   دا 0طر د لميث طرتودلري  م در طرم ل دث مدل  ء 

 مال دد ث   ددل  مدد  تددتس   ت  يميددث  ميرددث فدددفا مددا    ف ددل طرم ددلريث مال دد ث    دد 
 امول يددددث ر  ددددل طرتوددددلري  تاايددددا مددددا  فطرم دددد فريلا، طرفطد ددددلا تاايددددا مددددا  ف طرم ددددلريث،

   0طرم لريث مال  ث تر ي  يموة اتر طرعيف  اي   تسء  طرامط ث ف ف ا 0ءيتل طرتاو 
 ءدد  الريددل طرمر دد  طرمال دد   طر  ددل  ط ت ددلم لرددر طرامط ددث ادداءاا: Ray, 77) امط ددث -16

مول يددث مي ددف  فايددث  ييددلاط دلمعددث ءدد  ط ممددل  لاطمل و يددث  ءيدده طرم ددلريث مال دد ث تر يدد  فط 
   دل   ة: لردر طرامط دث ف   دا 0طرم لريث مال  ث فتر ي لا   و ي ت ا   مفي  ف  ل 

 طرمال د   طر  دل  تغييدم ف ة طردلمع ، طرمع فملا   ل  ء  امدث يموة طرم لريث مال  ث
 طر ددمفميث طرمع فمددلا طر ددمطم مت ددي  دديعرر طرم ددلريث مال دد ث   ددل  لرددر ر دلمعددث طراددلر 
 ءد  طرم دلريث مال د ث   دل  تر يد  مة طرموت  ث طر  مل  ة ف مس  ،  شو  طردلمعث ااطمل
 ر دلمعدث ط  دمم ط   دل  ءد  طرميتدف  تر يد  ءد   يمدث يط   ل دل تعت دم ط ممل  لاطمل و يث
   .ما ر  رمي ث طرمل  ث مفطما ااطمل  مطمطا   لمال طااطمل ي فا  ة يموة فايط

 .المقترح باإلطار ذلك وعالقة السابقة الدراسات عمى التعميق 
 مال ددد ث   دددل  تر يددد   اميدددث م دددر طرم دددلريث مال ددد ث مددددل  ءددد  طر دددل  ث طرامط دددلا موددد ا 

  ددفط  تددت  طرتدد  ط ممددل  ولءددث م ددر ط اط  فت يددي   طااطميددث طرم ل ددث رتا يدد  ود ددلو  طرم ددلريث
 ط اط  ت يدددي  يمودددة طر  دددل  اددديط رميددد  مدددة ف لرتدددلر  طراوفميدددث،  ف طا ت دددلايث طرفاددداطا ءددد 

 طااطميددث طرم ددتفيلا ولءددث م ددر يرددت يددت  ايدد  فم ددت  س الريددل طر مددف طتدلاددلا فتاايددا ر فاددال
  ددمفمل م ددر طرامط ددلا اددي  مودد ا ف لرتددلر  طرت  يمدد ، طرتيودد  اط دد  طرم ددلريث ممطودد  فرولءددث
 فتعت دم 0م ده طرتدا  طر  دل  يا   اتر طرمس    لرشو  طرم لريث مال  ث   ل  م فملا لت ل 
 ءدد  طااطميددث طر يددلاطا  اط  فت ددفي   يددلو  ة ايدد  طر ددل  ث طرامط ددلا رتددي  طمتدداطا طرامط ددث اددي 

 طرم ددتفم م ددر  ددفط  طراوفميددث ر فاددال ط اط  فت ددفي    يددلو م لشددمل ت ريددم  طراوفميددث طرفادداطا
 اتددر مت ددلف  طف فطاددا طااطميددث طر يددلاطا  اط  ردديو فروددة طراوفميددث، ر فاددال طرو ددر طف طرد  دد 
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 ف دددي ث ا دددلت تودددفة  ة يدددد  رددديرت ط اط ، مدددة مدددلر  م دددتفم م دددر ر فادددال  ط اط  ودددلة ردددف
 ادي   اط  م در طراود  يمودة اتدر طراوفميدث طرفاداطا ءد  طااطميدث طر يدلاطا طاط  فت في  ر يلو

 ميددلاي  فيعت ددم طرم ددلريث، مال دد ث   ددل  ءدد  طردفط دد   ادد   اددا تعت ددم فطرتدد  طااطميددث طر يددلاطا
    .ر امط ث طرم تما طارلم م يه ي ف  طريم ط  لو طرم لريث مال  ث   ل  فم فملا

 القيؤادات تقيؤيم بغؤرض المسؤؤلية محاسبة نظام لتطوير مقترح إطار :7/2
   .الحكومية بالوحدات اإلدارية

  المقترح اإلطار فكرة
 :التالية العناصر عمى المقترح اإلطار يعتمد     
   .طرم لريث مال  ث ميتف  تر ي :  7/2-1
   .اطا يل  ممطو ) طرملريث طرم لييو:  7/2-2
   .اطا يل  رممطو  ط عول يث م لييو) طااطم  طرعم   تل   م لييو:  7/2-3

 :محاور ثالث عمى المقترح اإلطار فكرة وتعتمد
 فطرم فمددلا فطريددمف  طرميددلاي  ايدد  مددة: المسؤؤؤلية محاسؤؤبة نظؤؤام تطبيؤؤق :األول المحؤؤور
 مال دد ث تر يدد  ءوددمل م ددر ي ددف  طرم تددما طارددلم طة    اا ددل، ت لفرتددل  دديت  فطرتدد  ط  ل دديث
 طرفادداطا، رتددي  طااطميددث طر يددلاطا  اط  فت يددي  ر يددلو ود ددلو طراوفميددث طرفادداطا ءدد  طرم ددلريث
 مس دد  ت  يمدد  ايودد  فدددفا ايدد  مددة طرس مددث طر ي ددث يددفءم طرم ددلريث مال دد ث   ددل   ة  مع ددر
           طرت ريريددددددث طرمفط  ددددددلا   ددددددل  فط ددددددت اط  فطرم دددددد فريلا، طر دددددد رلا يف ددددددص طرمعددددددلر  فط ددددددص

مددداطا ،اطرعلمدددث طرمفط  دددث)   ر ت دددلميم ءعدددل    دددل  ففددددفا متردددفم، مال ددد   مع فمدددلا   دددل  فط 
  ل ددا رودد  طرم ددل رث مم يددث رتر يدد  طرمس مددث طر ددمف  تددفءيم ف لرتددلر  ر اددفطء ، ف  ددل  طرافميددث
   0لاطم 
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 طرفاددال ت  ددي  م ددر يعتمددا طرم يدلو ادديطا: اإلنفؤؤاق مراكؤؤز) الماليؤؤة المقؤؤاييس :الثؤؤاني المحؤؤور
 ت  دي  يدت  رديرت ل يدل ، ممطود  لردر طرت  دي  يدت  يردت م در ف  دل ط م د فريث ممطو  لرر طراوفميث
 ممود  تاايدا يردت ي در لاطم  م دتفم رود  ر  دل طر يدلال   دلر ت مر   لر لرر طراوفميث طرفاال
 ردده ردديو طردديم)  طرتددل   طا يددل  فممودد  ،اطا يددل  ءدد  طرددتاو   دد رث ردده طردديم)طا ددلو طا يددل 
 ءدد  طااطميددث طر يددلاطا  اط  فت يددي   يددلو مم يددث ءدد  يرددت في ددلماا طا يددل  ءدد  طرددتاو   دد رث

 ر مدددفطما طر دددايص طرتفديددده تتر ددد  طا يدددل  مم يدددث  ة ايددد  و يدددم،  شدددو  طراوفميدددث طرفاددداطا
 رعم يددث  تددل   ا ددلت   ددمم  لايددث فمددة  لايددث، مددة ادديط طرم ل دد  طرموددلة ءدد   ف ددعتل طرملريددث
   .طا يل   تل   م لييو فاف طرالر  طرمافم ء  ت لفره  يت  مل فاف اي  طا يل 
  ددا طر ي ددث طة ايدد  اارددث  واددم يوددفة ل يددل  ممودد  م ددر ص ط ددت اط  طة طر لادد  فيددمم     
 تو يدث تعت دم ءتد  طرتودلري  مال د ث رميدلاي  فر  دل طرع ميث طر لايث مة م ت يث  تل   رتل يوفة
    طردس  ،  لر دام طرالددث ادي  لشد ل  ءد  ت د  طرف دا  يو فءر معي ه رالدث ل يل تل ت  ليط

 ادي  لشد ل  تا د  فرد  الددث ا دلت ودلة ليط   دلمل فتعت دم طر ي دث، ادي  مدة م يعث ا لت يوفة
 طااطميددث طر يددلاطا  اط  ر يددلو طرمددلر  طرم يددلو ءددنة ف لرتددلر  .م يعددث م تددل تفدددا ا    طرالدددث

 طرتو يدث   ردل  ءد  تدا   طة يمودة طرت  طر ي لا ملا :   تاايا يمت ر طراوفميث طرفااطا ء 
  يدلو مم يدث ء  يرت ي لما ف لرتلر  طر  لمل   رل  ء  تا   طة يموة طرت  طر ي لا فملا 
 ولءددث  ءددنة طرمس دد  طرم ددتفم م ددر طااطم  طر ل ددا وددلة ءددنيط طراوفميددث، طااطميددث طر يددلاطا  اط 

 ف لرتدلر   دايص، فطرعودو طر  دلمل فرديو طرتو يدث  ردل  ءد  تا    سره مة تت  طرت  طر ي لا
 طر ل ددا ءشدد  م ددر اريدد  يرددت ءددنة طااطميددث طر يددلاطا  عدد  رميدد  مددة طر  ددلمل تا دد  الرددث ءدد 

   .طر  ي  طرتفديه طا يل  مم يث تفديه ء  طااطم 
             ل يدددددل  مموددددد  ءددددد  طردددددتاو   دددددر ث  ددددد رث رددددده يودددددفة  دددددا طااطم  طر ل دددددا  ة مسا دددددث مددددد   
 يموددة ا توددلري    ) تددل   ل يددل  ممودد  رايدده يوددفة طرف ددا  يددو فءددرا   ددلو ل يددل  ممودد ) 

 طرددتاو  يموددة طرتدد  طر ي ددلا مددة طااطم  طر ل ددا  اط   يددلو يددت  طرالرددث اددي  فءددر ،اءيتددل طرددتاو 
ا  م ددر لاطم  م دتفم مدة يدددت  طرديم) طرتدل   طا يددل  ممود   مدلا ط  ددلو طا يدل  ممود ) ءيتدل



 ..…  ية لتقييم أداء القياداتنظام محاسبة المسؤول بلتطوير أسلوإطار مقترح               شريف محمد عبد الحميد الشيخ0د

392 
 

 طا عول ديث طرم دلييو) طااطم  طرعمد   تدل   م دلييو رميد  مدة طااطم  طر ل دا  اط   يدلو ءيت 
   .طرالر  طرمافم ء  ت لفرتل  يت  فطرت ا ط  لو طا يل  رممو 

  اط  ر يدلوا: طا يدل  رممطود  ط عول ديث م دلييو)اإلداري العمل نتائج مقاييس: الثالث المحور
 طراود  يمودة  سرتدل مدة طرتد  طرم دلييو  عد  ا دلت لاطم  م دتفم رو  طااطم  طر ل ا  مطمطا
 طر ددداملا مدددة طرعمدددس  م دددل  م دددتفم: فم تدددل" طا يدددل  ممطوددد " طرملريدددث طر دددمطمطا  تدددل   م دددر

 فطر ددفط ية  ددلر فط ص فطارتدد ط  طر ددل ف   ط اط  فم ددتفم طرم امددث، طر امددث دددفال فم ددتفم طرم امددث،
   . لرفاال طر ل ث

 :  يمى كما الموضوعات ليذه التالية األجزاء في ونستعرض

   .المسؤلية محاسبة مفيوم تطبيق: 7/2-1
 .المسؤلية محاسبة نشأة -1
 مدة م دلف  شد   ود  طة ايد  طر ايمدث طرمدتمعدلا  دا  لرر طرم لريث مال  ث ءومل تعفا  
 مال ددد ث ءودددمل تف دددص ف الايددد  آيدددلا ا دددلت طا دددسم  طرددداية فءدددر ممددد ، مدددة  ددده ي دددف  مدددل

   .طرم لريث

 ط م عي دددلا لرددر يعددفا طرمال ددد   طريوددم ءدد  طرم دددلريث مال دد ث  شدددل تدددلميخ لرددر  لر  دد ث طمددل 
 م ميددث م لرددث  ف "  طرم ددلريث مال دد ث"  م ددفطة تاددا ط مميودد  ايد دد  طرولتدد  م لرددث فول ددا
 مال ددد ث  ة ايد ددد   ف دددص ايددد ا 405: 1997 فوالردددث، ا دددلة) طرم دددلريث مال ددد ث ر  دددل 

 طرتودددلري  م دددر طرم ل دددث  افطا مدددة  اطل اددد  فط  مدددل  يثطرمال ددد ر   ميدددث تغييدددمط ري دددا طرم دددلريث
 ردددراطمطا ط اط  ت دددلميم ط دددت اط  رميددد  مدددة" اددديط ءعددد  مدددة"  لمدددال م دددر طمتمدددلاط فطايددمطاطا
 طواددم توددفة  ايدد  طرع يددل اتددر طرددا يل طرم ددتفيلا مددة ط اط  ت ددلميم فتتددام  طرم ت يددث فط   ددل 
 ط اط  رمدمد  فم   دث شدلم ث ت  ص اتر طرت  يم  طرتيو  ء   م ر لرر   ي  مة تي يس

   .ا1999:20د مي ،) 
 



 ..…  ية لتقييم أداء القياداتنظام محاسبة المسؤول بلتطوير أسلوإطار مقترح               شريف محمد عبد الحميد الشيخ0د

393 
 

   .المسؤلية محاسبة مفيوم -2 
                 اHorngren and يعمءتدددددددل ايددددددد  طرم دددددددلريث مال ددددددد ث ر  دددددددل  ميدددددددلاي  مدددددددال ا دددددددلت     

(other,2005:225 ف ددديةا طرت ريريدددث طرمفط  دددث) رددده طرم ردددر  دددية ي ددديو   دددل    ددده م دددر 
   .اا  م ر م  فريث ممو  رو ا طريع يث طر تل  ) طريع   طرم يي
 طرمال دددد ث ط ددددلري  مددددة   دددد ف ل"  ط دددده م ددددرا 1995 طرراددددلة،)  ط  ددددمم طرميددددلاي  فمددددة    

 فطايددمطا طا يددل  مددة طرم ددلريث م ددر  ددس  مددة ط اط  م ددر طرم ل ددث تددامي  لرددر يتددا  طااطميددث
 يمودة  ايد  طرت ريريدث طرمفط  دث  د  ءد  طرت  يمد  طرتيود  ءد  طرم ت يث طااطميث  لرم تفيلا

 تاايددا مددة يموددة ممددل م دد فريث ممودد  رودد   ددلرم رر م لم ددل ط اط  مددة م ل يددث ت ددلميم ل دداطم
   .طرم ل   طرف ا ء  فمعلردته ا ي ل تااياط طا امطءلا مة طرم لريث

 طرمددل  ءد  طرم دلريث مال د ث   دل  تر يد  لمول يدث م در تمود  طرتد  طرتعمييدلا  ع  فا لت 
 مدددددة مدمفمدددددث م دددددر طرم دددددلريث مال ددددد ث   دددددل  يشدددددتم  ايددددد ا 2002 ردددددل ،)  طراودددددفم 
 :  ي ر ومل طرم ل اا

                .طرم لريث رمال  ث لاطمل   ل  -       . لر مطمث يت   مت   م ل رث   ل  -
  .طرشمط  مم يلا ردمي  طرمال  يث طرم ل رث -   .طراط  يث رأل  ل  طرمال  يث طرم ل رث -
  .ر م تت وية طرم امث طر املا مة طرم ل رث -            .طراوفميث طرملريث طرم ل رث -

 رولءدددددث طااطم  ط اط  فت يدددددي  رم ل دددددث   دددددل  ادددددف طرم دددددلريث مال ددددد ث   دددددل  طة طر لاددددد  فيدددددمم
   .طااطميث طر مطمطا تمشيا  تا  طااطميث طرم تفيلا

 .المسؤلية محاسبة نظام عمييا يقوم التي الفروض -3
 ا 102:  1998 ء م،: ) م تل  طرم لريث مال  ث   ل  م يتل ي ف  ءمف  مال ا لت   
 اط دد  طرم ت يددث طااطميددث ر م ددتفيلا ت عددل فطايددمطاطا طرتوددلري  ف  ددفا م ل ددم ت فيدد  لمول يددث*

  .م تل و  م  فريث اافا فءر طرمل  ث
   .طرم تفم ايط رم ل ث معية رم تفم طرم   ث طرتولري    ف  اتميث*
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 طا امطءدددلا فتاايدددا طريع ددد  طااط  رت يدددي  ود دددلو طرعلمدددث طرمفط  دددث  يل دددلا ط دددت اط  لمول يدددث*
   فتا ي تل

 .المسؤلية محاسبة نظام مقومات -4
 طرم فمدلا مدة مدمفمدث تفءم يد  طراوفميث طرفااطا ء  طرم لريث مال  ث   ل  رتر ي     

 :  مة و  ء  طرم فملا اي   ا  فتتما  طر  ل  ايط تر ي  ر دلا طرس مث
    ايو  ت  يم  مس.   
   اطرمفط  ث طرعلمث)طرمفط  لا طرت ريريث.   
 ل  مع فملا مال    مترفم  .  
  اطرم ل يث طرت لميم – ط اط  ت لميم) طرافميث ر ت لميم   ل.   
  ل  ءعل  ر افطء  .   
 :               ي ر ءيمل طرتي ي  مة  ش   طرم فملا اي  ف ت لف  

   .مالئم تنظيمي ىيكل :األول العنصر
 رتاايددددا مس دددد  ت  يمدددد  ايودددد  فدددددفا  ددددمفمل طرم ددددلريث مال دددد ث   ددددل  م فمددددلا  فرددددر    

 طرتيوددد  م يتدددل ي  دددر طرتدد  ط  دددو فمدددة .طرم دددلريث رممطودد  ر  دددل فطرم ددد فريلا طا ت ل ددلا
 طر ددفم  طرت  ددي   ف فاودديط،  طر دديل ث   دد  – طرملريددث   دد  مادد  طرددف يي  طرت  ددي  اددف طرت  يمدد 

 ا دد  طرت  ددي   ف ،000فاودديط تع يميددث  دداملا –  ددايث  دداملا :مادد  طر امددث  ددف  ا دد 
   .طراوفميث طرفاال ا تشلم ر  ل طردغمطءيث طرم لر 
 طااطمل م ددتفم:  فاددر فاددال  م لاطميددث م ددتفيلا اددس  ا ددلت  ة م يدده طرمتعددلم  فمددة     
 طرمدامط  مدلال ت د  طرتد  طرف درر طااطمل فم دتفم فم دلمايه، طرفادال م ديو ت   فطرت  طرع يل

 مددلال في دد  طرددا يل طااطمل م ددتفم ف  يددمط طرع يددل،  ددلااطمل طر ل ددث طر يل ددلا ت ييددي  تدد  طرم ددفر
  .ط ممل   اط  طرمسا ث رمي  مة  لرم ل ث ي فمفة طريية ط   ل  فمل ل  طرمشمءية
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  دفط  طرم د فريث مال د ث   دل   ددلا ءد  ي ت  طرمس   طرت  يم  طرتي  فدفا ءنة ف لرتلر     
 تاايدا فطرم د فريلا رس ت ل دلا تاايدا مة ي امه رمل طااطميث ر  يلاطا  ف طراوفميث ر فاال
   .طرم ل رث مم يث فتاايا طرم  فريث ممطو  تاايا لمول يث ف لرتلر  فط ص

   .(العامة الموازنة) التخطيطية الموازنات: الثاني العنصر
 طرمفط  دددددلا لمددددداطا يدددددد  فادددددال    ءددددد   ددددد ي   شدددددو  طرم دددددلريث مال ددددد ث   دددددل  رتر يددددد     

 ت ييددديال، طرمع يدددث طااطمطا م دددر م دددت   يث  ردددث تعت دددم فطرتددد ا طرعلمدددث طرمفط  دددث) طرت ريريدددث
 تفديددده لردددر ل دددلءث طرم ت يدددث فط   دددل  طااطمل مدتدددفاطا ت  دددي  لردددر ممفمدددل طرمفط  دددث فتتدددا 
           .ط اط  فت يددددددددي  طرم ل ددددددددث تا يدددددددد  فطي ددددددددل ، ل ددددددددمط  افة  دددددددد يمث   ددددددددفمل طرملريددددددددث طرمدددددددفطما

(La Grange,1992) 
: م تددل طرمفط  ددلا اددي  لمدداطا م ددا ممطملتتددل طرفطددد  فطرم فمددلا طر ددملا مددة طرعايددا فا ددلت    
 مشدلموث ا دلت فتودفة ر  يدلو،  ل  دث  دفمل ءد  تا ي تدل طرم مد  طرتي ي يث ط ااط  تعوو  ة
 ا  54 : 2007 طردا ث،)0طرمفط  ث اي  لماطا ء  طااطميث طرم تفيلا مة
يمطاطا ر ي لا معتمال ت ايمطا مة م لمل طراوفميث ر فااطا طرعلمث فطرمفط  ث      مدة طرافردث فط 
 تدميد  يدت   ايد  اوفميدث فادال ود  ت دايمطا م در   دل ط لمداطاال يدت  ايد   لامث، ملريث   ث
 ت دد ص ل مطماددل ف عددا فطرمتف عددث طرمتلاددث طايددمطاطا  ددف  ءدد  طراوفميددث طرفادداطا ت ددايمطا ولءددث

  دددية م ل دددث ا دددلت  ددديوفة ف لرتدددلر  طراوفميدددث، طرفاددداطا رميددد  مدددة ت ييدددي  يدددت   دددل فة  مال دددث
  ددفط  طرم دد فريث مال دد ث   ددل  تا يدد  ءدد  ت ددلا  ممددل  طريع دد  فطرت ييددي طرمف ددفمث طرت ددايمطا
  (Ziad, 2018) 0طرفاال رتي  طااطميث اطاطر يل  ف طراوفميث ر فاال

 .متطور محاسبي معمومات نظام: الثالث العنصر
 مال ددد   مع فمدددلا   دددل  ادددف طرم دددلريث مال ددد ث ر  دددل  تدددفطءم  طرفطدددد  طرالرددد  طرع  دددم    

 طرمال دد يث ر مع فمددلا فطت ددل   يددلو ف ددي ث  د دده طرمال دد   طر  ددل  فيعددم  فشددلم ، مترددفم
   .طر مطمطا مت ي  ر امث
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 فاددف طرفاددال ءدد   شددم  ر  ددل  ءممددر مع فمددلا   ددل  طرمال دد يث طرمع فمددلا   ددل  فيعت ددم   
 مع فمددددلا طرمال دددد يث طرمع فمددددلا   ددددل  ي ددددا   ة يددددد  ف لرتددددلر  طااطميددددث، طرمع فمددددلا   ددددل 

 ت  يددددث ف لرتددددلر  طرم ل دددد  طرف ددددا ءدددد  ت ددددا  ف ة فطرعاطرددددث فطر ددددا  فطرايلايددددث  لرا ددددث تت دددد 
   0  ي   شو  طااطميث طرم ل رث مم يث ء  فطرم لامث طرم ت امية طاتيلدلا

 دميددد  مدددة طرس مدددث طر يل دددلا ت ددداي : لردددر طراودددفم  طرمال ددد يث طرمع فمدددلا   دددل  فيتدددا     
 طراط  يدددث طرم ل دددث  دتددد ل فتمودددية طرم ت يدددث، طراوفمدددث    مدددث م دددر طرمتمت دددث طرملريدددث طرعم يدددلا
 طاط  فت يدي  طرعلمدث، ط مدفط  م در طريعلردث طااطميث طرم ل ث فتر ي   متلمتل طر يل  مة فطر لمديث
 طرملريدث طرمدفطما مدة طرم دل رث تا ي  طرم ل  ث، طر مطمطا طت لي ء  ي ت   مل طراوفميث طرفااطا
 فطر يل ددلا فطرتعل دداطا طر ل ف يددث  لرمتر  ددلا طرعددل  طارتدد ط  مددة طرم ددل رث ط ددت اطمتل، فويييددث

 ف لرتددددلر  طرمتا  ددددث طا دددددل طا فط دددد  مددددة فط  شددددرث طر ددددمطم   تددددل   مددددة طرم ددددل رث طااطميددددث،
 ا  2007 طردا ث،) 0طرم لريث مال  ث   ل  دفام ا  ءلرم ل رث

 طرمس د  طرمال د   طرمع فمدلا   دل  ءد  تفطءمادل طرفطدد  فطر دملا طر  دل   مة فا لت     
 طر  دل  يودفة  ة: فم تدل م ه طرغم  فيا   طرم لريث مال  ث   ل  متر  لا م  يتفطء  اتر

 طر  ددددل  ت دددد ييلا تتيدددد  ط  ددددمم، فطرتشددددميعلا طر ل ف يددددث طر  ددددف  مدددد  مترددددل   طرمال دددد  
   ددددل  فدددددفا: طرتلريددددث طر ددددملا تددددفءم لرددددر ل ددددلءث طرعلمددددث، طرمفط  ددددث تر ي ددددلا مدددد  طرمال دددد  
 فددددفا –  ددد ي ا تودددلريي  –لاطم  –مدددلر ) مال ددد   مع فمدددلا   دددل  فددددفا – مس ددد  م دددت ا 
   0طراط    ر   ر ف ل  
 :                الحكومي المحاسبي النظام تطوير متطمبات ومن   
 0طرم لريث مال  ث   ل : ما  طااطمل ء  طرع ميث ط  لري  تت   م ميث اوفميث لاطمل   
 طا ددددددمط  مادددددد   شددددددولره  ولءددددددث طراوفميددددددث طرفادددددداطا ءدددددد  فطر دددددديل  طا ددددددمط  مالم ددددددث          

   0فطرميل  طروتم ل  ط تتست ء 
 ا2002  رل ،) 0طرترفيم مم يث ء  فطرمغ ث طردمي  رام طرعم   يمث تم يخ 

 



 ..…  ية لتقييم أداء القياداتنظام محاسبة المسؤول بلتطوير أسلوإطار مقترح               شريف محمد عبد الحميد الشيخ0د

397 
 

  0الدورية لمتقارير نظام: الرابع العنصر 
 ر ت دلميم   دل  ا دلت يوفة  ة يد  طرم  فريث مال  ث رم فملا طر ل  ث طرع ل م لرر ل لءث 

 طرع يدل طااطمل مدة طرت ييييدث طااطمل ت لمدا  د  ءد  ف  ف دل طااطميدث طرم تفيلا رولءث طرافميث
  سرتدل مدة يمودة ف دي ث ا لت يوفة  ة طر مفم  مة ف   ص طراوفميث، طرفااطا مع   ء 

 لمول يددددث ف لرتددددلر  ، طرمت لمددددال طرفادددداطا اددددي   اط  مددددة طرس مددددث طرمع فمددددلا م ددددر طرا ددددف 
 طااطميددث طرم ددتفيلا  اط  فت يددي   يددلو ءدد  ي ددلا  ممددل فطرم رددر طريع دد  ط اط  م ددر طرف ددف 
 )(0Hanau, 2017م  فريث ممو  رو  طرم ل رث تا ي  ف لرتلر  طرم ت يث
 فطرا دددث طرف دددفا: فم تدددل ط مدددفم  عددد  ءيتدددل يمطمدددر  ة يدددد  طرافميدددث طرت دددلميم ادددي  ف اميدددث

 م ددر تاتددفم ف ة م يتددل طارددس  ف ددتفرث طااطميددث طرم ددتفيلا فمشددلموث فطرا ددلا فطرمف ددفميث
 (Cox &other,1989) 0م لم ث  يل لا

  0لمحوافز فعال نظام: الخامس العنصر
 طرع ل دم  دل د  طرم د فريث مال د ث   دل  رتر يد  طرس مدث طرم فمدلا مدة طرادفطء    ل  يع م 

 م در  اميدث طرع يدل طااطمل تدامت  ة يدد  ر ادفطء  ءعل    ل  فرتا ي  ، ت لفال ت  طرت  ط  مم
 ءد  طرعدلم ية  دداط  يدمت ر طرفاال  ااط  تا ي  ف ة طرعلم ية  ف ط ءمطا  دااط  طرفاال  ااط 

  شدو  ي دت  فطرع دل  طرادفط  م داط فتر يد  طرعدلم ية تاييد  ءنة ف لرتلر  ، طرت ييييث طرم تفيلا
 ر ادددفطء  مدددلا    دددل  فف ددد  ، طرفادددال  اددداط  فتا يددد   طرم ددد فريث مال ددد ث  ددددلا ءددد  و يدددم
 0طرم دلريث مال د ث ر  دل  ط  ل ديث طرم دلا  مدة يعدا فطايدل يدث فطر د  يث طردملميث طف طريمايث

 ا  1997طرشيخ،)
 لتمدددل   دددممث م دددر فتشدددديعت  ط ءدددمطا  ددد فت رتفديددده   دددل  مدددة م دددلمل اددد  ممفمدددل فطرادددفطء  

  تدددا  طااطمل   ددد  مدددة طرماددداال ر تف يتدددلا فر  دددل طرمر دددف   لرشدددو  لرددديت  طرمفو دددث ط ممدددل 
   0طااطمل طااط  تا ي  ء  طرم لامث طرف ا  يو فءر طرمف ف  طرالء  م ر طرا ف 
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 :  منيا العادل الحوافز نظام في تتوافر أن يجب أساس مقومات وىناك 
شددمطت طرعددلم ية،  ددية طرعاطرددث تا يدد       طريددفم  فطردداء  طراددفطء ،   ددل  ف دد  ءدد  طرعددلم ية فط 

 0طرم ددددددممل طراددددددفطء    ددددددل  تاايددددددا فف ددددددفا ف ددددددتفرث طرمادددددداال، ر تف يتددددددلا ر  ددددددل ر عددددددلم ية
 (Ray,1977) ا ) 2000 طم ،)

   0(اإلنفاق مراكز) المالية المقاييس: 7/2-2
 طااطميدث طر يدلاطا  اط  فت دفي   يدلو مم يدث ءد  طرم دلريث مال د ث   دل  تر يد  ي لما 

 طر يددلال   ددلر ي ددمر مددل لرددر طراوفميددث طرفاددال ت  ددي  يموددة ايدد  طراوفميددث،  لرفادداطا
 اددي   ف طرع  ددم ادديط فت يددي   يددلو  تتر دد   يددلال م  ددم تمادد  طرتدد  طر  ددلر تاايددا   

 :يمى كما ذلك تناول ويمكن مسئولية مركز عمييا يطمق  قد والتي طر  رث،
 (:األولى القيادة نقطة)  األول المستوى

 وود  طراوفميدث طرفاال مايم م تفم فاف ط ف  طرم تفم  ف ط فرر طر  رث تما  اي  
 0طراوفميث ر فاال طرتم   مث تعت م فطرت 

 (: الثانية القيادة نقاط: )الثاني المستوى
 :  في تتمثل والتي الحكومية الوحدة مدير بعد الثاني المستوى في النقاط ىذه وتتمثل

 ا   )  رل  مايم  ف/  طرفاال فوي  -
 ا   )  رل  مايم  ف/طرفاال فوي  -
 ا   )  رل  مايم/  طرفاال فوي  -
   000فاويط -

 (:  الثالثة القيادة نقاط: )الثالث المستوى
 :في ويتمثل عام مدير رتبة  اإلدارة من المستوى او النقاط ىذه تمثل
   .ا 1 ) مل  مايم -
   .ا 2 ) مل  مايم -
 .ا 3ط)  مل  مايم -
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 000فاويط  -
 ا  1 )مل  مايم -
 ا  2 )مل  مايم -
 ا  3 ) مل  مايم -
   000فاويط -
   0ا 1 )مل  مايم -
   0ا 2 )مل  مايم -
  0ا 3 ) مل  مايم -
   000فاويط -

 (: الرابعة القيادة نقاط: )الرابع المستوى
 :في ويتمثل قسم مدير برتبة المستويات أقل تقريبا يمثل المستوى ىذاف

   0ا 11 )مايم      -
   0ا 21ط)مايم      -
   0ا 31 )مايم      -
   000فاويط -
   0ا 11 )مايم      -
   0ا21 )مايم      -
   0ا 31 )مايم      -
   000فاويط -
  0ا 11 )مايم      -
  0ا 21 )مايم      -
  0ا 31 )مايم      -
   000فاويط -

 

   دددلر تاايدددا اددد  طراوفميدددث  لرفاددداطا طااطميدددث طر يدددلاطا  اط   يدددلو ءددد  ط فردددر طر ردددفل لية
 ءتدد  طرال يددث طر رددفل  مددل طرمط دد ، طرم ددتفم فاتددر ط ف  طرم ددتفم مددة ت لفرتددل تدد  فطرتدد  طر يددلال
 ل د   طر يلايدث طرفاداطا ادي  م در ير د   ة فيمودة - طرمدلر  طرم يدلو – طا يل  ممطو  تاايا
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 ر  ددددل طا يددددل  ممطودددد  رميدددد  مددددة طااطميددددث طر يددددلاطا  اط   يددددلو فيددددت  ،"  طا يددددل  ممطودددد " 
 يددد  ل يددل  ممودد  ود   ة ممطمددلل مدد  ،  طراوفميدث طرفاددال اط دد   يدلال   رددث ودد  ا ت دل 

 طراوفميدث طرفادال مدة طردد   رتديط طا يل  مم يث ء  طرتاو  ء  طااطم  طر ل ا   رث يمطمر  ة
    0 طااطم  طااط  فت في   يلو لمول يث ف لرتلر  ، طااطميث طرم ل رث تتا    ة يموة اتر
 تقسؤؤيم األولؤؤى الخطؤؤوة"  مؤؤثال الجامعؤؤات"  الحكوميؤؤة الوحؤؤدات فؤؤي: المثؤؤال سؤؤبيل عمؤؤى  

 : وىى قيادية نقاط إلى الجامعة
 ر شددددد فة مددددداسا  ) طردلمعدددددث فويددددد :  طرادددددل   طرم دددددتفم ، طردلمعدددددث م ددددديو :األول المسؤؤؤؤؤتوى
 طرم ددتفم ،000 فاودديط ، طرع مدد  فطر ادد  طرع يددل ر امط ددلا مدداسا  )طردلمعددث فويدد  طرتع يميددث،

 مميدددا ،ا 11 ) و يدددث مميدددا:  طرمط ددد  طرم دددتفم ، فاوددديط ،ا 2 ) ممدددلال ،ا 1 ) ممدددلال: طرالرددد 
  000فاويط ،ا 21ط)  و يث
  ل ددث ل يددل  فاددال: مادد  م ددتفم رودد  ر  ددل طا يددل  ممطودد  تاايددا ادد  طرال يددث طر رددفل  مددل 

 ففمش طرتامي يدددث  لردددافمطا  ل دددث ل يدددل  فادددال طرمتعل ددداية، طرتددداميو اي دددث  م دددل   ل تيدددلم
 فتردفيم  امط دث  ل دث ل يل  فاال فطرمال مية، طرمعياية  تعيية  ل ث ل يل  فاال طرعم ،

 طا ددتمطتيد ،  دلرت رير  ل ددث ل يدل  فاددال  دلردفال،  ل ددث ل يدل  فاددال طرامط ديث، طرم دممطا
 فاددال طرع ميددث، فطرممطددد   لروتدد   ل ددث ل يددل  فاددال طررس يددث،  ل  شددرث  ل ددث ل يددل  فاددال
 ل يدددل  فادددال طرع مددد ،  لر اددد   ل دددث ل يدددل  فادددال ر دلمعدددث، طرع ميدددث  لرمد دددث  ل دددث ل يدددل 
   000فاوي ط ولايم ، فطامشلا  لرتفديه  ل ث ل يل  فاال ، طرمدتم  مث  ا  ل ث
 يددت   ايدد  طااطميددث طر يددلاطا شدددمل لرددر طراوفميددث طرفاددال ت  ددي   ددس  مددة يرددت في تددم    

 طرتل عدددث، طا يدددل  فممطوددد  ط  دددلو طا يدددل  ممطوددد  تاايدددا ف  لرفادددال طااطميدددث طر يدددلاطا تاايدددا
 طا يدل  مم يدث ءد  طردتاو   د رث رايث طريم طا يل  ممو  اف ط  لو طا يل  ممو   ة اي 
 مموددد  ءددد  طردددتاو   دددر ث رايدددث فرددديو ء دددر يدددايم طردددر طرمموددد  ادددف طرتدددل   طا يدددل  مموددد   مدددل

 0ا1) م    لرداف  ومل طا يل  فممطو  طر يلال   لر  ية طرعس ث فت تم 0طا يل 
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 "اإلنفاق مراكز "المالي والمقياس القيادة نقاط بين العالقة( 1) رقم جدول
 مركز إنفاق تابع مركز أنفاق أساس نقاط القيادة المستوى

  إٔفاق ِشاوض فٟ اٌرحىُ عٍطح ٌٗ ِذ٠ش اٌٛحذج اٌحى١ِٛح األول

 

 الثاني

 (أ) لطاع ِذ٠ش أٚ/اٌٛحذج ٚو١ً

 (ب) لطاع ِذ٠ش أٚ/اٌٛحذج ٚو١ً

 (ج) لطاع ِذ٠ش أٚ/اٌٛحذج ٚو١ً

 000ٚ٘ىزا

 إٔفاق ِشاوض فٟ اٌرحىُ عٍطح ٌٗ

 0اخرصاصاذٗ حذٚد فٟ

 اٌٛحذج ِذ٠ش ِٓ

 اٌحى١ِٛح

 (األول المستوى)

 

 

 

 الثالث

 (1أ)  ػاَ ِذ٠ش

 ( 2أ) ػاَ ِذ٠ش

 000ٚ٘ىزا(  3أ) ػاَ ِذ٠ش

 (1ب)   ػاَ ِذ٠ش

 (2ب) ػاَ ِذ٠ش

 000ٚ٘ىزا(  3ب)ػاَ ِذ٠ش

 (1ج) ػاَ ِذ٠ش

 (2ج)ػاَ ِذ٠ش

 000ٚ٘ىزا( 3ج) ػاَ ِذ٠ش

 000ٚ٘ىزا

 ِشاوض فٟ اٌرحىُ عٍطح ٌٗ ٠ىْٛ لذ

 ِؼ١ٕٗ حذٚد فٟ إٔفاق

 اٌٛحذج ِذ٠ش ِٓ

 اٌحى١ِٛح

 (األول المستوى)

 اٚ/اٌٛحذج ٚو١ً ِٓ

 اٌمطاع ِذ٠ش

 (المستوى الثاني)

 

 

 

 

 

 

 الرابع

 (11أ)  لغُ ِذ٠ش

 ( 21أ)  لغُ ِذ٠ش

 000ٚ٘ىزا(  31أ)  لغُ ِذ٠ش

 (12أ)  لغُ ِذ٠ش

 (22أ)  لغُ ِذ٠ش

 000ٚ٘ىزا(  32أ) لغُ ِذ٠ش

 (11ب) لغُ ِذ٠ش

 (21ب) لغُ ِذ٠ش

 000ٚ٘ىزا( 31ب) لغُ ِذ٠ش

 000ٚ٘ىزا

 (12ب) لغُ ِذ٠ش

 (22ب) لغُ ِذ٠ش

 000ٚ٘ىزا( 32ب) لغُ ِذ٠ش

 000ٚ٘ىزا

 ِشاوض فٟ اٌرحىُ عٍطح ٌٗ ٠ىْٛ لذ

 ِؼ١ٕٗ حذٚد فٟ إٔفاق

 0اٌغٍطح ٘زٖ ٌذ٠ٗ ١ٌظ أٚ

 

 

 اٌٛحذج ِذ٠ش ِٓ

 اٌحى١ِٛح

 (األول المستوى)

 اٚ/اٌٛحذج ٚو١ً أِٚٓ

 اٌمطاع ِذ٠ش

 (الثاني المستوى)

 اٌؼاَ اٌّذ٠ش أِٚٓ

 (الثالث المستوى)

 

 

  0(اإلنفاق لمراكز انعكاسية مقاييس) اإلداري العمل نتائج مقاييس: 7/2-3
 :أىميا الحكومية لموحدة اإلنفاق مراكز أداء نتائج لقياس مقاييس عدة ىناك

 م دددر طا يدددل  ممطوددد   اط  تددددايم مدددام  ددده في  دددا"  العمؤؤؤالء رضؤؤؤاء مسؤؤؤتوى"  مقيؤؤؤاس  -1
 طرممطودد  اددي  ممدد   تددل   م ددر وملشددم طرممطودد  اددي  فطاط  توددفية مددة طرم ددتييال ط رددمط 

 ر  يدلاطا طااطم  طااط  م دتفم طرم يدلو اديط يعودو ايد  ، لاطميدث  دمطمطا مة تت ي  ءيمل
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  ف" طرعمددس  م ددل الرددث ءيدد  طرممطودد ،  تددي  تتع دد  لاطميددث  ددمطمطا مددة طت ددي ممددل طااطميددث
 طا يدل   ممود  طر ل دث طااطميث طر يلاطا  اط  طة يع ر ءتيط"  طر امث  اط  مة طرم تيياية

 طر دداملا طاط  مدة طرعمددس  م دل  يتا د  ردد  لي فطرعودو ، م ده طرغددم  فا د  مس د   اط 
   0طرمر ف  طرم تفم افة طااطميث طر يلاطا  اط   ة يع ر ءتيط طرم امث

 فطرويييدث  لرشدو  طرم امدث طر امدث  اط   ده ي  دا"  المقدمة الخدمة جودة مستوى"  م يلو -2
 و يدم  شدو  يدمت ر طرم يدلو فاديط طرعيدف ، مدة مموة اا ط   ء   ف ميف  ف س طرمر ف ث
 تا يد  يع در ءتديط ملريدث ددفال يطا طرم امدث طر داملا ول دا ءنيط طرعمس ، م ل   م تفم
   0 ايص فطرعوو طرعمس    م ل

 ر ددددفط ص ر  ددددل طا يددددل  ممطودددد  ممدددد   اط   دددده في  ددددا"  القؤؤؤؤانوني األداء مسؤؤؤؤتوى" م يددددلو -3
  تدل طرمعمدف  طر ل ف يدث طر  دف  مد  يت دلءر ا ف مدل طرممطو ، اي  رعم  طرم  مث فطر فط ية
   0طراوفميث  لرفااطا

 طت ددلي ممطود  ءد  طر يدلاطا ليمدلة مدام  ده في  ددا"  العمؤل بقيمؤة اإليمؤان مؤدى"  م يدلو  -4
 ايدد  مددة مملف دديت  تدددل  يلاف تددل طرتدد   لرمملم ددلاا  طرم ت يددث طر يددلال   ددلر)  طر ددمطمطا
   0ت يييال فمتل عث طر رر فف   طر يل لا فم   تفديتت 

 ممودد  الردث ءد   يدت : طرمادل   د ي  م در طرمتعل داية طرتداميو اي دث  م دل  ط تيدلم الردث ءد  
  ل ددث ردددلة  تشددوي  دلمعددث ودد  ت ددف   دددة طرمتعل دداية، طرتدداميو اي ددث  م ددل  ط تيددلم ل يددل 
 طر ديم تو يدث ء  تتما  فطرت ا ل يل  ممو ) طا تيلم تولري  فتتام  فطرتعيية طا تيلم  عم يث
 ءدد  طا لمددث فتو يددث فغيماددل، ط ماة، طر ددفاطة، م ددم،: مادد  م تددل طا تيددلم  دديت  طرتدد  ر دداف 
  طردلمعدددث تتامددد  اددد  طر د دددث، م يتدددل تا ددد  طرتددد  طرادددفطء  لردددر ثل دددلء  لرافردددث، طري دددلا   ادددا

 م متدددد  مددددة طا ددددتيلال  ددددد  مددددة فاددددفطء ا ، معتدددد  طرمتعل ددددا طرتدددداميو اي ددددث  م ددددل  مفطتدددد 
ماطا ف  مطتت   0طرع م  طرتداي  مة ملر  م تفم م ر دلمعيية رس  فط 

 
 



 ..…  ية لتقييم أداء القياداتنظام محاسبة المسؤول بلتطوير أسلوإطار مقترح               شريف محمد عبد الحميد الشيخ0د

403 
 

 :طريق عن اإلداري األداء وقياس تقويم ويتم إنفاق مركز لدينا يكون وبالتالي
 ر شد فة طردلمعدث فويد "  مداس " ط ف  طرم يلو" طا يل  ممو "  مة طرم لف    رث تاايا -

 طرتدددداميو اي ددددث  م ددددل  ط تيددددلم رد ددددث ف م ددددل  م دددديو  ل تيددددلم ي ددددف  فطردددديم" طرتع يميددددث
  ددف  فمت يددث م ميددث   ددو م ددر طر د ددث ف م ددل  م دديو ط تيددلم ءددنة ف لرتددلر  طرمتعل دداية،

     0م ت  س طااطم  طرعم   اط  ء  و يمط افمط ره يوفة
 رد ددث م دديو"   دديوفة طرالرددث اددي  فءددر" طا يددل  ممودد  لاطمل" مددة طرم ددلف   دد رث تاايددا -

 اي دددث  م ددل  ط تيددلم ءدد  ف م ددل ال طر د ددث  ممددل  مددة م ددلا يوددفة فطردديم ،"طا تيددلم
    0طرمتعل اية طرتاميو

 يردت فيتماد " طا يدل  ممطود  ط عول دلا"  طرال   طرم يلو"  طااطم  طرعم   اط   تل   تاايا -
 :ء 

  (0ا طرمع فملا فتف ي  طرتاميو اي ث  م ل  مم   اط  مة: طر ميدية م ل   يلو 
 ا  طرااياث طرتاميو رم  فط ت اط  ر رس  ت ا  طرت  طرتع يميث طرعم يث  دفال م تفم) فءر 
 0ا طردلمعيث فطر فط ص  لرتع يملا طارت ط  م تفم)  فءر   

  لمدا اد  ،" طا يدل  ممود  ل شدل   اطيدث"  طر اطيدث مدة طر د دث ف م ل  م يو ط تيلم  ا ة ءنيط
 م دددر تددداميو اي دددث  م دددل  م دددر طرا دددف  طر تيددددث  دددتوفة يدددد  ومدددل مم تدددل  دددداط  طر د دددث
  و يددددلا طرعمدددد   اط  يدددد عوو ممددددل طرويددددل ل مددددة مددددلر  م ددددتفم فم ددددر متميدددد  م مدددد  م ددددتفم
    ت   ددت ، مدددل  ءدد  طرمتددلمل مددة مددلر  م ددتفم م ددر رددس  ت ددمي  ف لرتددلر  طردلمعددث،

 .  طرعم   ف  طاتيلدلا ر ا ملا ث م مدلا ت اي 
ي ، ف م ل ال طا تيلم رد ث ط تيلم يا ة ر  لي طآل م طردل   فم ر  طر د دث ادي  تدلام ر  فط 
 يد عوو ممدل طرم دتفم افة تداميو اي ث  م ل  م ر طرا ف  طر تيدث توفة يد  ومل افمال
  ددف  م ددر يدد عوو ممدل م ميددل مددلا ية غيدم  ددميدية فت دداي  طرتع يميدث طرع ميددث م مدددلا م در
 .طرعم 
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 الميدانية الدراسة 7/3
 طرعم يددددث  لرمم وددددث طراوفميددددث طرفادددداطا ءدددد  طرامط ددددث مدتمدددد  يتمادددد : الدراسؤؤؤؤة مجتمؤؤؤؤع -1

   .طر عفايث
 ف عدد  طرملريددث ف طمل ءدد  تما ددا طرتدد  طرمدتمدد  مددة طرامط ددث مي ددث   ددي تدد : الدراسؤؤة عينؤؤة -2

   0طر عفايث طردلمعلا
 رتدميدد  طا ددت يل لا فط دد ف  طرش  دديث طرم ددل سا   دد ف  ط ددت اط  تدد : الدراسؤؤة أسؤؤاليب-3

 م ددر طرا ددف  فتدد  ل ددت يل ث 75مدداا لم ددل  تدد  فر ددا طرمياط يددث، ر امط ددث طرس مددث طر يل ددلا
 ف دمم ،%46    د ث ط دت يل ث 34 م در طردما يدت  فرد %  54 ي  د ه ط ت يل ه 41 عاا مافا
 رعددددا  ط ددددت ل لا 9 ط ددددت علا فتدددد  طاا ددددل  ، طرتا يدددد   غددددمط  م ل دددد ث طر  دددد ث اددددي   ة

      0ل ت ل ث 32 طرتا ي  م يتل ت  طرت  طا ت ل لا ماا فولة  سمتت ،
 طاا ددل   ر تا يدد  spss  م ددلم  ط ددت اط  تدد : المسؤؤتخدمة اإلحصؤؤائي التحميؤؤل أسؤؤاليب-4

 فطريدم  طر دلمو اتدر ط ف  مة  ل    ث ط ف  طريم  ي ت  اي  0 طرامط ث ريمف 
 مشددم، طرمط دد  اتددر طرعلشددم طر ددلط  مددة طرالردد  فطريددم  طرتل دد  اتددر طر ددلاو مددة طراددل  

 مدددة طر دددلمو فطريدددم  ملشدددم، طرتل ددد  اتدددر ملشدددم طر دددلمو طر دددلط  مدددة طرمط ددد  فطريدددم 
 فطرعشدمفة طر دلمو طر دلط  مدة طر دلاو فطريدم  فطرعشدمفة، طرمط د  اتر طرعشمفة طر لط 
   0فطرعشمفة طرتل   اتر

 االحصائية التحميالت نتائج
 :  التالية النتائج اإلحصائية التحميالت نتائج اظيرت وقد
 0الدراسة اداة وثبات صدق اختبار نتائج -1

 م دددر رردل ددث طا ددت يلة طاطل م دددر طمتمدداا طرامط ددث ادددي    دد ، مددة طريدددث طاشددلمل تدد  ومددل    
  دددا م دددر تاتدددف  طا دددت ل ث ادددي . ر امط دددث طرتر ي ددد  طردل ددد  تماددد  فطرتددد  طرامط دددث ت دددللاا
 طر لاد   دل  ء مطا م ر طرمالفم اي  تاف  اي  طر ا ، ءم يلا ريا  م   ث مالفم

 ط دددت اط  تددد  يردددت، طردددر  لا دددلءث. مت يدددية طف طودددلايميية   دددمط    ددد  مدددة تاويمتدددل  نمددداطاال
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ا 2) ددداف . طا ددت يلة فا ددلا  ددا  ر يددلو Cronbach's Alpha ومف م ددل  طريددل تا يدد 
 ء ددمطا رودد  ومف م ددل  طريددل معلمدد   يمددث طة ي تددم ايدد  ومف م ددل ، طريددل تا يدد   تددل   ي تددم

 طامتمددلا يموددة طا دت يلة ءدد  طردفطمال طري ددمطا طر دف  يموددة ف لرتدلر .  0.928  يمددث طا دت يلة
 .  طرمرمفاث طرت للاا م ر فطادل ث طرامط ث ءم يلا ا ت لم م يتل

Reliability Statistics (2)جدول رقم   
Cronbach's Alpha N of Items 

.928 29 
 

 نتائج اختبار فرضبات الدراسة -2
 ي تددلم طة يموددة ايدد  طرامط ددث، ت ددللاا م ددر رردل ددث طءتمط ددلا  ددتث طرامط ددث اددي  ت ددم ا

 ا ت دلم. دداط مفطءد  غيدم طرر يشيم 1ف داط مفطء  5 يما  اي  1طرر 5 ية مة طرم تدي 
  م دلم  م در ف لامتمدلا طريم ديث ادي  ا ت دلم طرف دي  طا د ف  ط دت اط  ت  طريم يلا اي 
(SPSS فطا ادددمط  طرا دددل   طرف ددر ط دددت اط  فتدد  ط ل ددد   شدددو . طا ت ددلمطا  تدددي  ر  يددل ا 

 ادي  ط دتعمط  تد   ل  دي  طرم فيدث فطر  د  طرتودمطمطا فوديط طريم ديلا، ادي  رياد  طرمعيلم 
 .ءم يث و  م ر   ل    طا ت لمطا

     تؤؤأثير لؤؤو يكؤؤون أن يمكؤؤن المسؤؤئولية محاسؤؤبة نظؤؤام أن"  تيتددم  :االولؤؤى الفرضؤؤية نتؤؤائج
 يف ددصا 3) م دد  ددداف  ،" الحكوميؤؤة بالوحؤؤدات اإلداريؤؤة القيؤؤادات أداء مسؤؤتوى قيؤؤاس فؤؤي
 طة ر تودمطمطا طر م دلم   تدل     تدما ومل طاف ، طرمافم ء مطا مة ء مل رو  طا ت لمطا  تل  

  يدددلو ءددد  طرم ددد فريث مال ددد ث   دددل  ط دددت ا  م دددر%ا 66.87)    ددد  ث  يفطء دددفة طرم ادددفاية
%ا 25.62) طر  د ث  غ دا طرماليدافة  مل ، طراوفميث  لرفااطا طااطميث طر يلاطا  اط  م تفم

 طافرددر طريم دديث   ددف  طرددر طرددداف  يشدديم طدمددلا ،%ا . 7.5) مفطء ددفة غيددم  ة اددية ءدد  ،
 طرم اددفايية طة طرماددفم رتدديط - طراساددث تعددام فطردديم -ا 3.91)  طرعددل  طرمتف ددر ط تددم ايدد 

 طااطميددث طر يددلاطا  اط  م ددتفم  يددلو ءدد  طرم دد فريث مال دد ث   ددل  ط ددت ا  طة م ددر يفطء ددفة
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    72332. مدددة يتدددمطفا معيدددلم  ف  ادددمط  0طر دددعفايث طرعم يدددث  لرمم ودددث  طراوفميدددث  لرفاددداطا
     1.13548 لرر

Descriptive Statistics األولى الفرضية اختبار نتائج( 3)  رقم جدول   

Description N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
 اٌؼشت١دح تاٌٍّّىدح اٌحى١ِٛدح تاٌٛحدذاخ ٠ٛجذ

 اٌغددٍطاخ ٠ٛظدد  ذٕظ١ّددٟ ١٘ىددً اٌغددؼٛد٠ح

 ِدٓ تذا٠دح إداسٞ ِغدرٜٛ ٌىدً ٚاٌّغؤ١ٌٚاخ

 0إداسٜ ِغرٜٛ ألً إٌٝ اٌٛحذج ِذ٠ش

32 2.00 5.00 4.2187 .90641 

 اٌّٛاصٔدداخ ٔظدداَ اٌحى١ِٛددح اٌٛحددذاخ ذطثددك

"  ػ١ٍٙددا ٠طٍددك أْ ٠ّىددٓ ٚاٌرددٟ اٌرخط١ط١ددح

 ذمدذ٠ش٘ا ٠درُ ٚاٌردٟ"  ٌٍذٌٚدح اٌؼاِح اٌّٛاصٔح

  اٌٛحددددذاخ  ذمددددذ٠شاخ خدددد ي ِددددٓ  عدددد٠ٕٛا

 ِشعددَٛ ٚإصددذاس اػرّاد٘ددا ٚحرددٝ  اٌرٕف١ز٠دح

 0اٌرٕف١ز تغشض تٙا ٍِىٟ

32 3.00 5.00 4.1563 .72332 

 اٌؼشت١دح تاٌٍّّىدح اٌحى١ِٛدح تاٌٛحدذاخ ٠ٛجذ

 ِرطدٛس ِحاعدثٟ ِؼٍِٛداخ  ٔظداَ اٌغؼٛد٠ح

 ٠ٙددذ  ٚاٌددزٜ"  اٌحى١ِٛددح اٌّحاعددثح ٔظدداَ"

 ٚاٌما١ٔٛٔدددددح اٌّا١ٌدددددح اٌشلاتدددددح ذحم١دددددك إٌدددددٝ

 ٚذددددددٛف١ش اٌؼاِددددددح اٌّٛاصٔددددددح الػرّدددددداداخ

 فدٟ اٌّغداػذج إلِىا١ٔح اٌّحاعث١ح اٌّؼٍِٛاخ

 0ٌٍٍّّىح اٌؼاِح اٌّٛاصٔح ذمذ٠ش

32 2.00 5.00 3.8125 1.06066 

 اٌؼشت١دح تاٌٍّّىدح اٌحى١ِٛدح تاٌٛحدذاخ ٠ٛجذ

 ذمد١ظ ٚاٌردٟ اٌّا١ٌدح ٌٍرمداس٠ش ٔظاَ اٌغؼٛد٠ح

 ذمدددداس٠ش: ِٕٚٙددددا"  اٌّدددداٌٟ األداء ِغددددرٜٛ

 عددد٠ٕٛح ٚذمددداس٠ش   شدددٙش٠ح ذمددداس٠ش ١ِٛ٠دددح 

 0" ٌٍذٌٚح اٌخراِٟ اٌحغاب ذغّٝ ٚاٌرٟ

32 2.00 5.00 3.8750 .90696 

 ٔظددداَ تاٌٍّّىدددح اٌحى١ِٛددح تاٌٛحدددذاخ ذٛجددذ

 ٚاٌّؼ٠ٕٛح اٌّاد٠ح ٌٍحٛافض
32 1.00 5.00 3.5312 1.13548 

Valid N (listwise) 32     

General Mean    3.91  
 

 ان يمكؤن إنفؤاق مراكؤز إلؤى الحكوميؤة الوحؤدات تقسيم أن"  تيتدم   :الثانية الفرضية نتائج
 ف ، "الحكوميؤؤة الوحؤؤدات بيؤؤذه اإلداريؤؤة القيؤؤادات أداء مسؤؤتوى قيؤؤاس عمؤؤى تؤؤأثير لؤؤو يكؤؤون
  تدل     تدما ومدل  طرادل  ، طرمادفم ء دمطا مدة ء دمل رود  طا ت دلمطا  تل   يف صا 4) داف 

 ت  دددددي   ة طة م دددددر%ا 62.5)    غدددددا    ددددد ث يفطء دددددفة طرم ادددددفاية طة  ر تودددددمطمطا طر م دددددلم 
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 طااطميددددث طر يددددلاطا  اط  م ددددتفم  يددددلو م ددددر ي ددددلما ل يددددل  ممطودددد  لرددددر طراوفميددددث طرفادددداطا
    ددد ث طرماليدددافة  مدددل%ا  6.25)     ددد ث مفطء دددفة غيدددم  ة ادددية ءددد  طراوفميدددث،  لرفاددداطا

 طرعددل  طرمتف ددر   تددم ايدد  طرال يددث طريم دديث   ددف  طرددر طرددداف  يشدديم طدمددلا ،%ا . 31.25)
  اط  ت يدددي  ءددد  طا يدددل  ممطوددد  ط دددت اط  م دددر يفطء دددفة طرم ادددفايية طةا 3.74) طرمادددفم رتددديط

   0طر عفايث طرعم يث  لرمم وث طراوفميث  لرفااطا طااطميث طر يلاطا
 
 

Descriptive Statistics الثانيت الفرضيت اختبار نتائج(  4) رقم جذول     

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 اٌرٕظ١ّدٟ ا١ٌٙىدً فدٟ اإلٔفداق ِشاودض ٌرحذ٠ذ

 ٔمداغ  إٌٝ اٌحى١ِٛح اٌٛحذج ذمغ١ُ أٚال ٠جة

 اٌّغددرٜٛ ِددٓ تذا٠ددح"  اٌم١ددادج ٔمدداغ"  ذغددّٝ

 اٌّغدددر٠ٛاخ ٚحردددٝ" اٌٛحدددذج ِدددذ٠ش" األٚي

  0 اٌذ١ٔا

32 1.00 5.00 3.8750 .87067 

 عددٍطح ٌدٗ"  اٌم١دادج ٔمطددح" إداسٞ لائدذ ٕ٘دان

 اٌحاٌددح ٘ددزٖ فددٟ اإلٔفدداق ػ١ٍّددح فددٟ اٌددرحىُ

  0"  أعاط إٔفاق ِشوض"  ٠غّٝ
32 1.00 5.00 3.7188 .88843 

 ٌددٗ ٌدد١ظ"  اٌم١ددادج ٔمطددح" إداسٞ لائددذ ٕ٘ددان

 ٘ددزٖ فددٟ اإلٔفدداق ػ١ٍّددح فددٟ اٌددرحىُ عددٍطح

 0"  ذاتغ إٔفاق ِشوض"  ٠غّٝ اٌحاٌح
32 2.00 5.00 3.6875 .78030 

 ٔمطددح"   إداسٞ ِغددلٛي وددً أداء ذم١دد١ُ ٠ددرُ

 األعدداط اإلٔفدداق ِشوددض خدد ي ِددٓ"   ل١ددادج

  0 اٌراتغ اإلٔفاق ِشوض خ ي ِٓ ١ٌٚظ
32 2.00 5.00 3.6875 .99798 

Valid N (listwise) 32     

General Mean    3.74  

 
 اإلداري القائؤد أداء مسؤتوى بؤين طرديؤة عالقؤة توجؤد"    ده تيتدم   :الثالثؤة الفرضؤية نتائج
 دداف  ف "العمؤالء أو المتعؤاممين رضؤاء ومسؤتوى الحكومية بالوحدة األساس اإلنفاق لمركز

 طر م دلم  تا يد    تدم ومدل ، طرالرد  طرمافم ء مطا مة ء مل رو  طا ت لمطا  تل   يف صا 5)
 ءدد  ،%ا23.43)     دد ث فطرماليددافة ،%ا 69.53)    دد ث يفطء ددفة طرم اددفاية طة ر توددمطمطا

 ايد  طرالرادث طريم ديث   دف  طرر طرداف  يشيم طدملا ،%ا . 7.03)    يث مفطء فة غيم اية
 مس دددث ا دددلت طة م دددر يفطء دددفة طرم ادددفايية  ةا 3.90) طرمادددفم رتددديط طرعدددل  طرمتف دددر   تدددم
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 فم دددتفم طراوفميدددث  لرفادددال ط  دددلو طا يدددل  رمموددد  طااطم  طر ل دددا  اط  م دددتفم  دددية رمايدددث
 0طرعمس   ف طرمتعلم ية م ل 

 
 

Descriptive Statistics الثالثت الفرضيت تحليل نتائج(  5) رقم جذول  

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

 ِغددؤٚي"  اٌم١ددادج ٔمطدح"  اإلداسٞ اٌمائددذ ٠ؼرثدش

 فددٟ اإلٔفدداق ػ١ٍّددح ػددٓ اٌّرشذثددح إٌرددائ  ػددٓ

 تّغددرٜٛ ٠خددر  ف١ّددا  األعدداط اإلٔفدداق ِشوددض

 اٌٛحددددذج ِددددغ اٌّرؼددددا١ٍِٓ اٚ اٌؼّدددد ء سظدددداء

 0 اٌحى١ِٛح

32 2.00 5.00 4.0938 .77707 

 اٌحى١ِٛددح تاٌٛحددذج اإلداسٞ اٌمائددذ اداء ِغددرٜٛ

 ػٍدٝ ذدثي١ش ٌٗ ٠ىْٛ  األعاط اإلٔفاق ِشوض فٟ

 وداْ فىٍّدا اإلٔفداق ِشوض ِغ اٌّرؼا١ٍِٓ سظاء

 األداء ِغدرٜٛ ػدٓ اٌّرؼا١ٍِٓ ِٓ سظاء ٕ٘ان

 اٌمائدددددذ أداء ِغددددرٜٛ اسذفددددداع ػٍددددٝ رٌدددده دي

 0 اإلداسٞ

32 2.00 5.00 4.0313 .86077 

 ػدٓ اٌّرؼدا١ٍِٓ ِدٓ سظاء ػذَ ٕ٘ان واْ وٍّا

 دي  اٌحىددددِٟٛ اإلداسٞ ٌٍمائددددذ األداء ِغددددرٜٛ

 اإلداسٞ اٌمائذ أداء ِغرٜٛ  أخفاض ػٍٝ رٌه

32 2.00 5.00 3.7188 1.05446 

  اإلٔفدداق ِشوددض ِددغ اٌّرؼددا١ٍِٓ شددىاٜٚ  اسذفدداع

  أخفداض ػٍدٝ د١ٌدً(  اٌشظداء ػذَ) اٌحىِٟٛ

 اإلٔفدددداق ٌّشوددددض اإلداسٞ اٌمائددددذ أداء ِغددددرٜٛ

 0 األعاط

32 2.00 5.00 3.8437 .95409 

  اإلٔفداق ِشودض ِدغ اٌّرؼدا١ٍِٓ شىاٜٚ أخفاض

 ِغدرٜٛ  اسذفداع ػٍٝ د١ًٌ(  سظاء) اٌحىِٟٛ

 0األعاط اإلٔفاق ٌّشوض  اإلداسٞ اٌمائذ أداء

32 1.00 5.00 3.8438 .98732 

Valid N (listwise) 32     

General Mean    3.90  

 اإلداري القائؤد أداء مسؤتوى بؤين طرديؤة  عالقؤة توجؤد"  ط ه تيتم   :الرابعة الفرضية نتائج
 أو لممتعؤاممين المقدمؤة الخؤدمات جؤودة ومسؤتوى الحكوميؤة بالوحدة األساس اإلنفاق لمركز

 ،ومددل طرمط دد  طرماددفم ء ددمطا مددة ء ددمل رودد  طا ت ددلمطا  تددل   يف ددصا 6) ددداف .  ،"  العمؤؤالء
 ،%ا 73.12)     ددد ث يفطء دددفة طرم ادددفاية طة ر تودددمطمطا طاا دددل   طر م دددلم   تدددل     تدددما

 يشددددديم طدمدددددلا ،%ا . 6.87)  مفطء دددددفة غيدددددم  ة ادددددية ءددددد   ،%ا 20)    ددددد ث فطرماليدددددافة
 طةا 3.91) طرمادددفم رتددديط طرعدددل  طرمتف دددر   تدددم ايددد  طرمط عدددث طريم ددديث   دددف  طردددر طردددداف 
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 رمموددد  طااطم  طر ل دددا  اط  م دددتفم  دددية رمايدددث  مس دددث تفددددا ط ددده م دددر يفطء دددفة طرم ادددفايية
 0 طرعمس   ف ر متعلم ية طرم امث طر املا دفال فم تفم طراوفميث  لرفاال ط  لو طا يل 

 

Descriptive Statistics   الرابعت الفرضيت تحليل نتائج( 6) رقم جذول     

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

"  اٌم١دددددادج ٔمطدددددح"  اإلداسٞ اٌمائدددددذ ٠ؼرثدددددش

 ػ١ٍّدددح ػدددٓ اٌّرشذثدددح إٌردددائ  ػدددٓ ِغدددؤٚي

 ف١ّددا  األعدداط اإلٔفدداق ِشوددض  فددٟ اإلٔفدداق

 اٌّمذِدددح اٌخددذِاخ جدددٛدج تّغددرٜٛ ٠خددر 

 . اٌحى١ِٛح اٌٛحذج ِغ اٌّرؼا١ٍِٓ اٚ ٌٍؼّ ء

32 2.00 5.00 4.0938 .73438 

 تاٌٛحدددددددذج اإلداسٞ اٌمائدددددددذ اداء ِغدددددددرٜٛ

 ٠ىدْٛ  األعداط اإلٔفداق ِشوض فٟ اٌحى١ِٛح

 اٌّمذِدددح اٌخدددذِاخ جدددٛدج ػٍدددٝ ذدددثي١ش ٌدددٗ

 وأددد فىٍّددا اإلٔفدداق ِشوددض ِددغ ٌٍّرؼددا١ٍِٓ

 ػا١ٌددددددح جددددددٛدج راخ اٌّمذِددددددح اٌخددددددذِاخ

 أداء ِغرٜٛ اسذفاع ػٍٝ رٌه دي ٌٍّرؼا١ٍِٓ

 0 اإلداسٞ اٌمائذ

32 3.00 5.00 4.1563 .72332 

 جدددٛدج راخ اٌّمذِدددح اٌخدددذِاخ وأدددد وٍّدددا

  أخفداض ػٍدٝ رٌده دي ٌٍّرؼا١ٍِٓ ِٕخفعح

 0 اإلداسٞ اٌمائذ أداء ِغرٜٛ

32 2.00 5.00 3.8438 .98732 

 ِشوددددض ِددددغ اٌّرؼددددا١ٍِٓ شددددىاٜٚ  اسذفدددداع

 جدٛدج ِغرٜٛ الٔخفاض) اٌحىِٟٛ  اإلٔفاق

 أداء ِغرٜٛ  أخفاض ػٍٝ د١ًٌ(  اٌخذِاخ

 0 األعاط اإلٔفاق ٌّشوض اإلداسٞ اٌمائذ

32 2.00 5.00 3.7500 .87988 

 ِشودددض ِدددغ اٌّرؼدددا١ٍِٓ شدددىاٜٚ أخفددداض

 جددٛدج ِغددرٜٛ السذفدداع) اٌحىددِٟٛ  اإلٔفدداق

 أداء ِغدرٜٛ  اسذفداع ػٍدٝ د١ٌدً(  اٌخذِاخ

 0األعاط اإلٔفاق ٌّشوض  اإلداسٞ اٌمائذ

32 1.00 5.00 3.7188 .95830 

Valid N (listwise) 32     

General Mean    3.91  
 

 اإلداري القائؤد أداء مسؤتوى بين طردية عالقة توجد"  ط ده تيتم   :الخامسة الفرضية نتائج
 يف دصا 7) دداف  ف  "القؤانوني األداء ومسؤتوى الحكوميؤة بالوحؤدة األسؤاس اإلنفاق لمركز
 ر تودمطمطا  طر م دلم   تدل     تما ،ومل طر لمو طرمافم ء مطا مة ء مل رو  طا ت لمطا  تل  
  ة اددية ءدد  ،%ا22.5)    دد ث طرماليددافة ف ة ،%ا 65.62)    دد ث يفطء ددفة طرم اددفاية طة
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 ايد  طر لم دث طريم ديث   دف  طردر طردداف  يشديم لدمدلا ، ،%ا11.87)      ث مفطء فة غيم
 مس دددث ا دددلت طة م دددر يفطء دددفة طرم ادددفايية طةا 3.71) طرمادددفم رتددديط طرعدددل  طرمتف دددر ط تدددم

 فم دددتفم طراوفميدددث  لرفادددال ط  دددلو طا يدددل  رمموددد  طااطم  طر ل دددا  اط  م دددتفم  دددية ايدددثرم 
   0طر ل ف   ط اط 

Descriptive Statistics     الخامست الفرضيت تحليل نتائج( 7) رقم جذول     

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

"  اٌم١ددددادج ٔمطددددح"  اإلداسٞ اٌمائددددذ ٠ؼرثددددش

 ػ١ٍّددح ػددٓ اٌّرشذثددح إٌرددائ  ػددٓ ِغددؤٚي

 ف١ّددا  األعدداط اإلٔفدداق ِشوددض  فددٟ اإلٔفدداق

 ٌٍٛحدددذج اٌمدددأٟٛٔ األداء تّغدددرٜٛ ٠خدددر 

  0 اٌحى١ِٛح

32 1.00 5.00 3.9062 .92838 

 تاٌٛحددددددذج اإلداسٞ اٌمائددددددذ اداء ِغددددددرٜٛ

 ٠ىْٛ  األعاط اإلٔفاق ِشوض فٟ اٌحى١ِٛح

 اٌمدددأٟٛٔ األداء ِغدددرٜٛ ػٍدددٝ ذدددثي١ش ٌدددٗ

 األداء ِغددرٜٛ ودداْ فىٍّددا اإلٔفدداق ٌّشوددض

 اسذفدددداع ػٍددددٝ رٌدددده دي  ِ ئددددُ اٌمددددأٟٛٔ

  0 اإلداسٞ اٌمائذ أداء ِغرٜٛ

32 2.00 5.00 3.9063 .81752 

 غ١دددش  اٌمدددأٟٛٔ األداء ِغدددرٜٛ وددداْ وٍّدددا

 أداء ِغرٜٛ  أخفاض ػٍٝ رٌه دي  ِ ئُ

 0 اإلداسٞ اٌمائذ

32 1.00 5.00 3.5625 1.13415 

 ِشودددض ِدددغ اٌّرؼدددا١ٍِٓ شدددىاٜٚ  اسذفددداع

 ِغددرٜٛ ِ ئّددح ٌؼددذَ)اٌحىددِٟٛ  اإلٔفدداق

  أخفدددداض ػٍددددٝ د١ٌددددً(  اٌمددددأٟٛٔ األداء

 اإلٔفداق ٌّشودض اإلداسٞ اٌمائذ أداء ِغرٜٛ

  0 األعاط

32 1.00 5.00 3.5937 .97912 

 ِشودددض ِدددغ اٌّرؼدددا١ٍِٓ شدددىاٜٚ أخفددداض

 األداء ِغدرٜٛ السذفاع) اٌحىِٟٛ  اإلٔفاق

 أداء ِغددرٜٛ  اسذفداع ػٍدٝ د١ٌدً( اٌمدأٟٛٔ

  0األعاط اإلٔفاق ٌّشوض  اإلداسٞ اٌمائذ

32 2.00 5.00 3.6250 .90696 

Valid N (listwise) 32     

General Mean    3.71  
 

 اإلداري القائؤد أداء مسؤتوى بين طردية  عالقة توجد"  ط ه تيتم  :السادسة الفرضية نتائج
ا 8) ددداف  ف " العمؤؤل بقيمؤؤة اإليمؤؤان ومسؤؤتوى الحكوميؤؤة بالوحؤؤدة األسؤؤاس اإلنفؤؤاق لمركؤؤز
 طر م دلم   تدل     تدما ومدل ، طر دلاو طرمادفم ء دمطا مدة ء دمل رو  طا ت لمطا  تل   يف ص

 ،%ا 29.37)    د ث طرماليدافة ف ة ،%ا 61.87)     د ث يفطء دفة طرم ادفاية طة ر تودمطمطا
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 طريم ددديث   دددف  طردددر طردددداف  يشددديم طدمدددلا ،%ا. 8.75)    ددد ث مفطء دددفة غيدددم  ة ادددية ءددد 
 طة م ددر يفطء ددفة طرم اددفايية طةا3.73)  طرماددفم رتدديط طرعددل  طرمتف ددر   تددم ايدد  طر لا ددث

 طراوفميدث  لرفادال ط  لو طا يل  رممو  طااطم  طر ل ا  اط  م تفم  ية رمايث  مس ث ا لت
    0طرعم    يمث طايملة فم تفم

 
 

Descriptive Statistics  الفرضيت تحليل نتائج( 8) رقم جذول   السادست  

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

 ِغدؤٚي"  اٌم١ادج ٔمطح"  اإلداسٞ اٌمائذ ٠ؼرثش

  فددٟ اإلٔفدداق ػ١ٍّددح ػددٓ اٌّرشذثددح إٌرددائ  ػددٓ

 تّغدرٜٛ ٠خدر  ف١ّا  األعاط اإلٔفاق ِشوض

  0 اٌحى١ِٛح تاٌٛحذج  اٌؼًّ تم١ّح اإل٠ّاْ

32 3.00 5.00 4.0000 .62217 

 اٌحى١ِٛدح تاٌٛحذج اإلداسٞ اٌمائذ اداء ِغرٜٛ

 ذددثي١ش ٌددٗ ٠ىددْٛ  األعدداط اإلٔفدداق ِشوددض فددٟ

 ٌّشوددض   اٌؼّددً تم١ّددح اإل٠ّدداْ ِغددرٜٛ ػٍددٝ

 تم١ّدددح اإل٠ّددداْ ِغدددرٜٛ وددداْ فىٍّدددا اإلٔفددداق

 ِغددرٜٛ اسذفدداع ػٍددٝ رٌدده دي  ػدداٌٟ اٌؼّددً

  0اإلداسٞ اٌمائذ أداء

32 1.00 5.00 3.7188 1.02342 

   اٌؼّددددً تم١ّددددح اإل٠ّدددداْ ِغددددرٜٛ ودددداْ وٍّددددا

 أداء ِغرٜٛ  أخفاض ػٍٝ رٌه دي  ِٕخفط

 0اإلداسٞ اٌمائذ

32 1.00 5.00 3.5313 .87931 

  اإلٔفداق ِشودض ِدغ اٌّرؼا١ٍِٓ شىاٜٚ  اسذفاع

 تم١ّددح اإل٠ّدداْ ِغددرٜٛ الٔخفدداض) اٌحىددِٟٛ

 أداء ِغدددرٜٛ  أخفددداض ػٍدددٝ د١ٌدددً(  اٌؼّدددً

  0األعاط اإلٔفاق ٌّشوض اإلداسٞ اٌمائذ

32 2.00 5.00 3.5000 .84242 

  اإلٔفاق ِشوض ِغ اٌّرؼا١ٍِٓ شىاٜٚ أخفاض

 تم١ّدددح اإل٠ّددداْ ِغدددرٜٛ السذفددداع) اٌحىدددِٟٛ

 اٌمائدذ أداء ِغدرٜٛ  اسذفداع ػٍٝ د١ًٌ( اٌؼًّ

  0األعاط اإلٔفاق ٌّشوض  اإلداسٞ

32 2.00 5.00 3.9375 .84003 

Valid N (listwise) 32     

General Mean    3.73  
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 نتائج الدراسة الميدانية
 :التالية النتائج الميدانية الدراسة أظيرت
 طااطميدث طر يدلاطا  اط  م دتفم  يلو ء  تدايم ره طرم  فريث مال  ث   ل   ة:" األولى النتيجة

 0%ا 66.87)       ث  يفطء فة طرم افاية فطة 0" طراوفميث  لرفااطا
 م ددتفم  يددلو م ددر تدددايم ردده ل يددل  ممطود  لرددر طراوفميددث طرفادداطا ت  ددي   ة: الثانيؤؤة النتيجؤؤة

   غددددددا    دددددد ث يفطء ددددددفة طرم اددددددفاية فطة0طراوفميددددددث طرفادددددداطا  تددددددي  طااطميددددددث طر يددددددلاطا  اط 
 0%ا 62.5)

 طا يدددل  رمموددد  طااطم  طر ل دددا  اط  م دددتفم  دددية رمايدددث مس دددث ا دددلت  ة :"الثالثؤؤؤة النتيجؤؤؤة
 يفطء ددفة طرم اددفاية فطة 0طرعمددس   ف طرمتعددلم ية م ددل  فم ددتفم طراوفميددث  لرفاددال ط  ددلو
 0%ا 69.53)      ث

 طا يدددل  رمموددد  طااطم  طر ل دددا  اط  م دددتفم  دددية رمايدددث  مس دددث ا دددلت  ة :الرابعؤؤؤة النتيجؤؤؤة
 0طرعمدددددس   ف ر متعدددددلم ية طرم امدددددث طر ددددداملا ددددددفال فم دددددتفم طراوفميدددددث  لرفادددددال ط  دددددلو
  0%ا 73.12)      ث فطرمفطء فة
 طا يدددل  رمموددد  طااطم  طر ل دددا  اط  م دددتفم  دددية رمايدددث مس دددث ا دددلت  ة :الخامسؤؤؤة النتيجؤؤؤة
    ددددددد ث يفطء دددددددفة طرم ادددددددفاية ف ة 0طر دددددددل ف   ط اط  فم دددددددتفم طراوفميدددددددث  لرفادددددددال ط  دددددددلو

 0%ا 65.62)
 طا يددل  رممودد  طااطم  طر ل ددا  اط  م ددتفم  ددية رمايددث  مس ددث ا ددلت  ة :السادسؤؤة النتيجؤؤة
       ددد ث يفطء دددفة طرم ادددفاية فطة 0طرعمددد    يمدددث طايمدددلة فم دددتفم طراوفميدددث  لرفادددال ط  دددلو

 %ا  61.87)
   العامة والتوصيات الخالصة

 ر  يدددددلاطا طااطم  ط اط  فت يدددددي   يددددلو م دددددر ي ددددلما   ددددد ف  ط تدددددمطا م ددددر طرامط دددددث مودددد ا 
 ت  ددي  ف دملة طرم ل دث مم يدث ءد  ي دلما  ايد  طر دعفايث، طرعم يدث طرمم ودث ءد  طراوفميدث
 طءدددمطا رولءدددث طرس مدددث طر ددداملا ت ددداي  ي دددمة فطرددديم ط ماددد  طرت  دددي  طا ت دددلايث طرمدددفطما
 مال دد ث   ددل  م ددر طرم تددما طارددلم فيعتمددا 0فطرشدديلءيث طرعاطرددث يا دد  طردديم  لرشددو  طرمدتمدد 
 طرعددلا  طر يددلو رتا يدد  مس مددث  لمددال تعت ددم   ل دديث فم فمددلا ءددمف  مددة ءيدده  مددل طرم دد فريث
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 ويييدث م در طرتمويد  مد  طر دعفايث طرعم يدث طرمم وث ء  طراوفميث طرفااطا ء  طااطميث ر  يلاطا
 طرتدا  يا د   مدل طر دايص طرتفديها طا يل  ممطو )  طرملريث طرمفطما  تفديه طااطم  طر ل ا  يل 
  عد  ط تدمطا لردر ل دلءث 0  دل م وممطود  فريو تو يث وممطو  طر تليث ء  ت    اي  م تل

اطمل طرملريددث طرمددفطما  تفددده طااطم  طر ل ددا  يددل   تددل   ت دديو  ة يموددة طرتدد  طرملشددمطا  طرفاددال فط 
 مدة طرعمدس  م ل  م تفم  يلو: فم تل طرمياط يث طرامط ث  واتتل فطرت  م  فريلتتل يتفرر طرت 

  ددلر فط ية طارتدد ط  مدام  يددلو وديرت طرم امددث، طر امددث ددفال م ددتفم ف يدلو طرم امددث، طر داملا
 ط ممددل    يمددث طااطم  طر ل ددا ليمددلة مددام م ددر طرتعددم  لرددر ل ددلءث ر عمدد ، طرم  مددث فطر ددفط ص

   0 تل ي ف  طرت 
   دل   تر يد  طر دعفايث طرعم يدث طرمم ودث ءد  طراوفميدث طرفاداطا  يدل   داميث طرامط ث فتف ر 

 ءل دال مدة رتدل رمدل طرامط دث ت لفرتتدل طرتد  ط  ل ديث طرم فمدلا  دل  ف شدو  طرم تفريث مال  ث
 ءد  ي دت   مدل طااطميدث ر  يدلاطا طف ر فادال  فط ط طااطم  ط اط  فت يي  طرم ل ث تا ي  ء  و يمل
   0طرع يل طر  رلا     مة طرمف فمث ط ااط  تا ي 

   العممية المراجع
    عممية ومؤتمرات ومراجع مجالت: أوال

 ط دتدد ل ءدد  طرم دد فريث مال دد ث   ددل  تر يدد  لمول يددث مددام امط ددث ،1993 طهلل، م ددا طرم يدد ،
  770 طرعاا ، العامة اإلدارة مجمة ، طر عفايث طرعم يث طرمم وث ء  طراوفميث

 افردددث ءددد  طراوفميدددث طرفاددداطا  اط  م دددر طرم ل دددث تردددفيم ،1995 طرعدددس،   دددف مامدددا طررادددلة،
 لالقتصؤاد العمميؤة المجمؤة ، طرم دلريث مال د ث    ف   ل ت اط  طرمتاال طرعم يث طاملمطا
  0شمو مية دلمعث – طرتدلمل و يث ،والتجارة

 وتقيؤيم المسؤؤلية محاسؤبة مؤدخل اإلدارية المحاسبة ،1997 والردث، فد مي  م فطة ا لة،
   0ط ماة مملة، فطرتف ي ، ر  شم طرا لءث اطم موت ث – ط فرر طرر عث ، األداء

 طري  دددري يث طر ددد رث مل  دددلا ءددد  طرملريدددث طااطمطا  اط  ت دددفي  ،2005 ل دددمطاي ،  ودددم  امدددلا،
 االسؤؤتثمار مؤؤرمؤؤؤت ، غدد ل  رددل  ءدد  طراوفميددث طرددف طمطا مددة مدداا م ددر تر ي دد   ادد 
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 طردلمعدث – طرتددلمل و يدث ،المعاصؤرة والتحؤديات التنميؤة آفؤاق بؤين فمسؤطين فى والتمويل
 0 غ ل طا سميث،

 ءدددد  طرم ددددلريث مال دددد ث تر يدددد  لمول يددددث  يددددلو ،2004  امددددا، طرعمددددمم، ا ددددية،  شددددلممث،
 -20 مد ددددا ،اليرمؤؤؤؤوك أبحؤؤؤؤاث مجمؤؤؤؤة مياط يددددث، امط ددددث – ط ما يددددث طراوفميددددث ط دتدددد ل

   0 -1طرعاا
 طااطميدددث طرفادداطا ءدد  طرم دددلريث مال دد ث   ددل  تيعيدد  ، 2002 طر ددديا،  ددعا دمددل   رددل ،

 لالقتصؤؤؤؤاد العمميؤؤؤؤة طرمد ددددث مياط يددددث، امط ددددث – طراوددددفم  ط اط  ويددددل ل رمءدددد  طراوفميددددث
  0شمو مية دلمعث ، طرتدلمل و يث – طرمط   طرعاا ، والتجارة

 طااطمل معتددا ،اآللؤؤي الحاسؤؤب تطبيقؤؤات مؤؤع اإلداريؤؤة المحاسؤؤبة ،2000 مامددا،  امددا  طمدد ،
   0طرال   طرد   – طرعلمث

 طر ددد لميث طرعلمدددث طرم دددلامث طرشدددمولا ءددد  طرم دددلفريث مال ددد ث   دددل  ،2003ل دددمطاي ، ميدددال،
 فطر ل ف يددددددث، طا ت ددددددلايث ر ع ددددددف  امشدددددد  دلمعددددددث مد ددددددث فتر عددددددلا، فط دددددد  – ط ما يددددددث
   0طرال   ،طرعاا19طرمد ا

   عممية رسائل: ثانيا
 ودددداطل طرم دددلفريث مال ددد ث   دددل  تر يددد  لمول يدددث  يدددلو ،2007ل دددمطاي ، ا دددة م دددر طردايدددث،

 م ددددددلرث مياط يددددددث، امط ددددددث – طري  ددددددري يث طراوفميددددددث ط دتدددددد ل ءدددددد  ط اط  فت يددددددي  ر م ل ددددددث
   0طا سميث طردلمعث -ملد تيم
 الوحؤؤدات أداء لتقيؤؤيم المسؤؤؤلية محاسؤؤبة نظؤؤام اسؤؤتخدام ،1997 مامددا، ا ددية طرشديخ،اام

  شمو مية دلمعث ،والتميفزيون اإلذاعة اتحاد في تطبيقية دراسة الخدمية االقتصادية
 العامؤؤؤة المسؤؤؤاىمة الشؤؤركات فؤؤؤي المسؤؤؤؤلية محاسؤؤبة ،1999 ا دددية، طهلل م ددا د مي ، ل دد 

   . طرمال  ث ء  ملد تيم م لرث ميدانية، دراسة - األردنية الصناعية
      المسؤؤؤؤئولية محاسؤؤؤؤبة نظؤؤؤؤام لتطبيؤؤؤؤق األساسؤؤؤؤية المقومؤؤؤؤات ،1983   ددددمم،  دددميم مفو،

 دلمعددث – طرتدددلمل و يددث ملد ددتيم، م ددلرث ،الصؤؤناعية التكؤؤاليف عمؤؤى الرقابؤؤة مجؤؤال فؤؤي
   .ر رل
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 كفؤاءة ورفؤع لمرقابؤة كأسؤاس المسؤؤليات محاسؤبة ،1988 مامدا، مامدا م ر طرمامة، م ا
 م دددلرث ،الجؤؤؤامعي الحسؤؤؤين مستشؤؤؤفى عمؤؤؤى بؤؤؤالتطبيق الطبيؤؤؤة الخؤؤؤدمات بقطؤؤؤاع األداء

  .ط  ام دلمعث ملد تيم،
 وتقيؤؤيم لرقابؤؤة المسؤؤؤلية لمحاسؤؤبة اإلسؤؤالمي المؤؤنيج ،1989 ء دديص، طرمدد ع  م ددا ، طهلل م ددا

  . طر لامل دلمعث اوتفمط ، م لرث ،االقتصادية الوحدات في األداء
 وتكؤؤؤاليف إيؤؤؤرادات عمؤؤؤى لمرقابؤؤؤة كؤؤأداة المسؤؤؤؤلية محاسؤؤؤبة ،1986 مامددفا،  دددلميث مريددث،

 دلمعددث ملد ددتيم، م دلرث ،لمسؤؤياحة مصؤؤر شؤؤركة عمؤؤى التطبيؤؤق مؤؤع السؤؤياحية الخؤؤدمات
   .شمو مية
 الشؤؤؤركات فؤؤؤي المسؤؤؤؤلية محاسؤؤؤبة مقومؤؤؤات تؤؤؤوفر مؤؤؤدة ،2005 غدددس ،  ودددم   دددف غدددس ،

   .ط ماة مملة، طر يا، آ  دلمعث ملد تيم، م لرث ،الميبية الصناعية
 الجامعؤؤات فؤؤي المسؤؤئولية محاسؤؤبة تطبيؤؤق إمكانيؤؤة قيؤؤاس ،2007 مم ددلة،  امددا ممتدددر،

 . غ ل طا سميث، طردلمعث ملد تيم، م لرث ،ميدانية دراسة – الفمسطينية
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