
 

 
314 

 

 DOI: 10.33193/JALHSS.37.15 

دور محاسبة المسؤولية في تعزيز مقومات االصالح 

 االداري

الجامعات في عدد من  الوحدات المحاسبيةدراسة تحليلة آلراء اعضاء 

 االهلية في مدينة اربيل بأقليم كوردستان العراق

 
 

 

 

 

 

 

 الخالصة

من خالل معرفة طبيعة العالقة ولية و مقومات االصالح االداري محاسبة المسؤيهدف البحث الى تحديد مستويات 

من خالل االختبار الميداني لمتغيرات البحث و المستند على المنهج الوصفي التحليلي. و  همااالرتباطية و األثر بين

تمارة استبيان اعدت لهذا الغرض وزعت على عينة من سالبحث تم تصميم و تطوير ا و ألجل تحقيق أهداف

و بلغ عددهم الوحدات المحاسبية في عدد من الجامعات االهلية في مدينة اربيل بأقليم كوردستان العراق اعضاء 

 عالقة ارتباط ( عضواً و ذلك للتحقق من الفرضيات التي تم اعتمادها في البحث. توصل البحث الى وجود53)

, و تم وضع عدة مقترحات و ؤولية و مقومات االصالح االداريمحاسبة المسبين  معنوي و تأثير موجب

 في بمحاسبة المسؤولية االلتزام تعزيز على العملضرورة  توصيات ذات عالقة بالجانب التطبيقي و من اهمها

االعتماد على ممارسات الشفافية من تقييم االداء و وضوح االجراءات  خالل من اقليم كوردستان العراق جامعات

و التعليمات و في المساءلة االدارية و في العمليات اإلدارية الخاصة بتوفير المعلومات التي تساعد على رقابة 

 العمليات وتقويم األداء.
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ABSTRACT 
This study aims to determine the levels of Responsibility Accounting and the elements 

of administrative reform over determining the nature of the correlation and the impact 

between them through field-testing of study variables based on descriptive analytical 

methodology. In order to achieve the study objectives, a questionnaire prepared for 

this purpose and distributed to a sample of members of the accounting units (53) 

employees in a number of private universities in Erbil city in the Kurdistan Region of 

Iraq to verify the hypotheses that adopted in this study. The study found a positive 

correlation and a significant impact between the responsibility accounting and the 

elements of administrative reform. Several recommendations related to the field-

testing side presented such as the need to strengthen the commitment to accountability 

in the universities of the Kurdistan Region of Iraq through the adoption of 

transparency practices of performance evaluation and clarity of procedures and 

instructions and in administrative accountability and in the administrative processes of 

providing information that helps to control operations and evaluate performance. 
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 المقدمة: 
الرئيسية  المعلومات توفير في كبير و فعال دور من لها لما المنظمات ادارة عملية في كبيرة يةاهم ان المحاسبة لها

الخارجية  و الداخلية والجهات االفراد بتزويد تقوم حيث االدارية, القرارات توجيه في تساهم التي و االساسية

االهداف المطلوبة, و  نحو االدارية القرارات توجيه في االساسية القاعدة تشكل المالية التي بالمعلومات االدارية و

 محاسبية معلومات توفير و الهدف منها اإلدارية المحاسبة نظام منبثق من فرعي نظام المسؤولية محاسبة تعتبر

 في األقسام المسؤولين عمل على فعالة رقابة تحقيق على تعمل أداء تقارير بأشكال عديدة منها على شكل

ادارة  قبل من لهم الصالحيات الممنوحة من بها والنابعة المكلفين المسؤولية إطار ضمن أدائهم وتقويم واإلدارات

 المنظمة.

 ومن و المالي و دورها في االصالح االداري المسؤولية المحاسبة بمفهوم التعريف إلى الحالي البحث يسعى عليه

 منهجية البحث, األول تناول المحور فقد أهدافه, البحث يحقق أن محاور و ذلك من اجل أربعة استعراض خالل

 في البحث, بموضوع العالقة ايضاح الجانب النظري و توضيح المتغيرات ذات إلى تعرض فقد الثاني أما المحور

االستنتاجات و  أهم الرابع المحور تناول وأخيرا للبحث, التطبيقي الجانب إلى الثالث المحور تطرق حين

 .البحث إليها توصلت التي المقترحات

 

 األول المحور

 منهجية البحث 

 

 اوالً: مشكلة البحث:
 تكمن مشكلة البحث من خالل اثارة التساؤالت اآلتية:

من وجهة نظر للجامعات االهلية في مدينة اربيل بأقليم كوردستان العراق  المسؤوليةالمحاسبة  ماهي مستويات .1

 ؟االفراد عينة البحث

الجامعات االهلية في مدينة اربيل بأقليم كوردستان التي توصلت اليها  الداريما هي مستويات االصالح ا .2

 ؟ من وجهة نظر االفراد عينة البحث؟العراق 

 و االصالح االداري؟ المسؤوليةالمحاسبة هل هناك عالقة ارتباط وتأثير بين  .3

 

 ثانياً: أهداف البحث:
 وتتجلى في اآلتي:

  .اموأهميته االصالح االداريو  المسؤوليةالمحاسبة  مفهوم إيضاح .1

الجامعات االهلية في مدينة اربيل بأقليم و االصالح االداري في  المسؤوليةالمحاسبة تشخيص مستويات  .2

 .كوردستان العراق

 تحديد طبيعة العالقة وتأثير بين متغيرات البحث. .3

 اختبار فرضيات البحث واثبات صحتها ضمن الميدان المبحوث. .4

 

 البحث:ثالثاً: أهمية 
 ويتجسد باآلتي:

 و االصالح االداري. المسؤوليةالمحاسبة بأهمية اعضاء الوحدات المحاسبية تعريف أعضاء  .1

 يسهم البحث في تحديد العالقات االرتباطية والتأثير به بين المتغيرات. .2

 بناء أنموذج فرضي للدراسة ومحاولة اختبارها احصائياً. .3

 .في مدينة اربيل بأقليم كوردستان العراقوتقديم مقترحات لخدمة الجامعات االهلية  جاتالتوصل إلى أستنتا .4
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 رابعاً: أنموزج البحث االفتراضي

 
 ( أنموزج البحث االفتراضي1شكل )

 

 خامسا: فرضيات البحث:

 .االصالح االداريتعزيز مقومات و  المسؤوليةمحاسبة بين  موجبة ارتباط عالقة توجد :االولى الفرضية

االصالح و تعزيز مقومات  محاسبة المسؤوليةتوجد تاثير معنوي ذو داللة أحصائية بين  :الثانية الفرضية

 .االداري

 

 البحث سادسا: منهجية
 يتطلب موضوعه ان اذ هذا البحث, وتوجهات ينسجم الذي المنهج فهو التحليلي, الوصفي المنهج البحث اعتمد

 .للبحث الخاضع للمتغير النفسية االسس واستنباط النظرية, وتحليلها, الطروحات وعرض المفاهيم, وصف

 

 سابعا: طرق جمع المعلومات
المحاسبة  عن معلومات المتوافر من على دراسته من النظري بالجانب المتعلقة المعلومات جمع في البحث اعتمد

والنشرات و ابحاث  المجالتفي الكتب و البحوث المنشورة في  والمالي و االصالح االداريالمسؤولية 

 من ومكونه محكمة استبانه استمارة اعتماد تم فقد التطبيقي بالجانب المتعلقة البيانات جمع في المؤتمرات, أما

 و االخير الثاني الجزء أما ,فقرات فسرتها عشر المحاسبة المسؤولية فقرات األول الجزء تضمن ,جزئين رئيسين

 فقرات. ثمانفسرتها  و المالي االدارياالصالح  فقرات تضمن فقد
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 المحور الثاني

 الجانب النظري 

 

 حاسبة المسؤوليةم. 1

 :محاسبة المسؤولية: مفهوم  اوالً 

بأنها ذلك النظام الذي يتعرف على مختلف مراكز اتخاذ القرارات األمر الذي يحقق ربط  المسؤولية محاسبةتعرف 

الرقابة المحاسبية بالهيكل التنظيمي ويقوم بتقويم أداء المسؤولين عن تلك المراكز التي تسمى مراكز المسؤولية 

( المحاسبة 132, 2000, (, وعرف )حسين308 2009,استنادا إلى العوامل الخاضعة لرقابتهم )عبد اللطيف, 

و المسؤولية بأنها العمليات اإلدارية الخاصة بتوفير المعلومات التي تساعد على رقابة العمليات وتقويم األداء. 

 في اإلدارة لخدمة محاسبي رقابي أسلوب بأنه المسؤولية محاسبة ( نظام257, 1999واخرون,  يعرف )جمعة

و . التقارير خالل من إحداثها وأهداف بالتكاليف التزامه مدى حيث من داريةاإل المستويات المسئولين في أداء تقييم

 من والفعلية المخططة واإليرادات التكاليف وابالغ لتجميع نظام بأنها عبارة عن( Pandey, 1996, 523يعرفها )

 محاسبي تنظيم هو المسؤولية محاسبة إن (Anthony et al, 2004, 707عنها, و يرى ) المسئولين األفراد قبل

المسؤولية, و يعرف  مركز ومخرجات مدخالت بخصوص وفعلية مخططة محاسبية معلومات مع يتعامل إداري

مسؤولياتهم  مراكز لتشغيل المعلومات من المدراء الحتياجات وفقا مسؤولية مركز كل نتائج يقيس نظام بأنها

(Hansen & Mowen, 2005: 530) ,بأنة عبارة عن المسؤولية المحاسبة الباحثون يعرف تقدم لما واستنادا 

 اهداف مع االنسجام يتعزز لكي واألقسام األفراد أداء قياس لغرض االفراد قبل من تستعمل متنوعة وأدوات مفاهيم

 . المنظمة

 بأن عند تطبيق نظام محاسبة المسؤولية يشترط توفر المقومات التالية:( 425, 2004و بين )الحارس, 

 السلطة والمسؤولية بشكل واضح ومحدد. تحديد نطاق .1

 تحديد معدالت األداء مقدماً. .2

 تدريب المديرين على استخدام نتائج التقارير. .3

 وجوب کون التقارير بين أيدي المديرين في الوقت المناسب. .4

 تناسب محتويات تقارير هذا األسلوب مع سلطة ومستويات المديرون. .5

 التي يجب أن ينتبه إليها المديرين.ضرورة أن تتضمن التقارير الجوانب  .6

 

 : المسؤولية محاسبة أهداف
 يمكن تلخيص اهم اهداف محاسبة المسؤولية بمايلي:

 .(451, 2000للرقابة )صالح,  القابلية مفهوم أساس على عنها بالمسؤولين النشاط عناصر ربط .1

 .(451, 2000)صالح,  والرقابة والتنظيم التخطيط وظائف االدارة في تقويم المساعدة .2

تساعد في عملية التخطيط وتخصيص الموارد المتاحة لغرض استخدامها كمؤشر ودليل للتخطيط وتخصيص  .3

الموارد المراكز المسؤولية واألقسام التي يتوقع أن تساهم في إنتاج مخرجات أكبر وتقديم خدمات ذات جودة أعلى 

(1007 :1996 .,Meigs et al.) 

التشغيلية ومعرفة مواطن القوة والضعف لمراكز المسؤولية ووضع المعايير تساعد على قياس العمليات  .4

 (.Meigs et al,. 1996: 1007مستقبال واتخاذ القرارات الموضوعية  )

 .(Rowe et al ,2008,:16التخطيطية ) والموازنات المعيارية التكاليف كنظام الرقابية للمعايير يحقق نظم .5

 والمعايير لتطويراالداء العكسية التغذية في والمساعدة االنحرافات على والوقوف المتابعة عملية يستعمل .6

 (.603, 1991والقيسي,  الحسون(الصحيحة  القرارات اتخاذ وفي مستقبال

 االتي: بمحاسبة المسؤولية  اهداف (248: 2003و من جانبة خلص )الفضل وشعبان ,

 تقسيم كل تنظيم الى وحدات فرعية لتحديد مساهماتهم. .1
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 تشكيل قاعدة لتحديد نوعية أداء مديري اإلدارات. .2

 لتحفيز مديري اإلدارات للعمل من خالل تقديم كل منظمة وفقا لألهداف. .3

 يهتم أسلوب محاسبة المسؤولية بإيجاد عالقة مباشرة بين التكاليف واإليرادات واألشخاص المسؤولين عنها. .4

المحاسبة المالية والتكاليف والتقارير في المستويات ترتبط محاسبة المسؤولية بمبادئ وأسس التنظيم ونظم  .5

 اإلدارية.

تسهيل عمليات الرقابة على األنشطة وتقويم األداء من خالل تعامل محاسبة المسؤولية مع التقرير عن  .6

 المعلومات.

 

 . االصالح االداري2

 واهميتها االداري : مفهوم االصالح اوالً 
 واختالف وفقاً الهتمامات التعاريف هذه تنوعت وقد عديدة, بتعاريف عادة اإلداري اإلصالح مفهوم يرتبط

 من العديد أشار وقد  اإلداري اإلصالح خاللها من, بحثوا التي المختلفة ومداخلهم والباحثين الكتاب نظر وجهات

 والتنمية اإلداري أخرى كالتطوير ومفاهيم والمالي اإلداري اإلصالح بين الخلط مشكلة إلى كتابتهم الباحثين في

اللغوية  بالداللة المرتبطة وزيادة المشكالت المستخدمة اللغة دقة عدم ذلك على ترتب مما اإلدارية

 من مجموعة تتضمن برنامج او خطة عن بأنه عبارة اإلداري اإلصالح تعريف ويمكن .(31, 2112)البحيري,

 وتقانات وادوات واساليب طرائق في والخلل القصور اوجه كافة معالجة تستهدف التي والتدابير االجراءات

 االدارية النشاطات ممارسة علي مقدرته عدم في تتبدي والتي السنين عبر المتشكلة االداري النظام ومهارات

 واالجتماعية االقتصادية التنمية عملية تخص التي  والبرامج الخطط وتنفيذ اعداد اجل من عالية بكفاءة المختلفة

( التغيير الى االحسن, وليس مجرد التغيير, 13, 2112(, كما عرف )الفرجاني,2115,22شمولي )الحاج,  بشكل

 ( لالصالح6, 2111وتحدث المشكلة عندما تتم االشارة الى أي تغيير علمي أنه االصالح. واشار )قرداغي,

 بقصد المتعددة اإلدارية المجاالت في الحكومية األجهزة في والشاملة والمخططة المستمرة التغيرات بأنه اإلداري

 من , ج( لالصالح االداري بنه سلسلة2111واإلجتماعية, ويرى )موسى, اإلقتصادية التنمية أهداف تحقيق

 األجهزة في العمل وآليات أساليب وتطوير الهيكل اإلداري, تنظيم بإعادة تبدأ التي والتحسينات, التغييرات

ً االصالح االداري بأنه مجموعة1 ,2113عرفها )دمحم, كما, اإلدارية  منظمات بناء في تتمثل عمليات ( ايضا

 فيه ويتفاعل الدستور يكفله "موجه أو حر اقتصاد ظل في للمواطنين األساسية تلبي المتطلبات فاعلة اقتصادية

 .العام والخاص القطاعان

 أمام تقف عائقاً  التي المعوقات من العديد هنالك إن إال ,و المالي اإلداري اإلصالح عمليات أهمية من الرغم وعلى

 (2, 2113ومنها: )دمحم, تحقيقها,

 .شمولية خطط وجود عدم اإلبتكار, فقدان المؤهلة, اإلدارية القيادات :إدارية معوقات .1

 .إستغاللها وعدم والخبرات العقول تراكم المواطن, وعي ضعف إجتماعية: عوقاتم .2

 .اإلداري الفساد إنتشار والمجهود, باإلنتاج األجور ربط عدم البشرية: بالموارد مرتبطة معوقات .3

 العمل أولويات تشخيص عدم الضرورية, المادية الموارد توافر عدم: المادية بالموارد مرتبطة معوقات .4

 .بدقة التنموية

 .وتواكبها العالمية التطورات مع تنسجم ال متقادمة قوانين :والتشريعات بالقوانين مرتبطة معوقات .5

 

 اإلداري اإلصالح ثانياً: أهداف
 :يلي بما تتمثل اإلداري اإلصالح أهداف أن إلى (25, 2111)موسى, اشار

الجهاز  كفاءة ورفع البشري, العنصر إصالح طريق عن والمادية البشرية للموارد األمثل االستخدام تحقيق .1

 .إهدارها دون والحيلولة المتاحة اإلمكانات استغالل على قادرة وسلوكية تنظيمية أنماط وتطوير اإلداري,
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واالجتماعية,  االقتصادية التنمية لمتطلبات اإلداري الجهاز ومواكبة مسايرة إلى يؤدي اإلداري اإلصالح .2

 على وقادًرا ومدربًا مؤهالً  اإلداري الجهاز يكون أن يستلزم واالجتماعية االقتصادية المواضيع في السريع فالتغير

 .التغييرات تلك كل استيعاب

 نظام رقابي ووضع الموازنات, إعداد أثناء موضوعي بشكل االحتياجات تحديد خالل من اإلنفاق في الترشيد .3

 .والخبرة النزاهة من كبير قدر وعلى كفؤ مالي

 خالل من دوره يؤدي بأن الخاص للقطاع الفرصة وإتاحة االقتصادية, األنشطة على اإلدارية القيود تخفيف .4

 .وقواه السوق ألليات وفقًا واإلنتاج االستثمار

حكومية  المنظمات داخل فهناك إصالحي, هدف هو الدولة ألجهزة الرقابي الدور فتفعيل :الرقابة فعالية زيادة .5

 االزدواجية لتجنب بينها فيما والتنسيق الرقابي, دورها تفعيل من بد فال ومالية, اقتصادية, إدارية, رقابة أجهزة

 .والتضارب

 اإلداري, اإلبداع على يساعد مما الحكومية, اإلدارية األجهزة في واستخدامها التكنولوجيا من االستفادة .6

االقتصادية  التنمية برامج على إيجابًا مماينعكس الوقت, واختصار المادية, الكلفة وتقليل العمل, إجراءات وتبسيط

 .واالجتماعية

 

 ثالثاً: خصائص االصالح االداري
 (2, 2111) القرداغي,: في تتمثلاالداري  االصالح خصائص وأهم

 .شاملة عملية االداري االصالح .1

 .االدارية العملية أستمرار مع مستمرة عمليةاالداري  االصالح .2

 .تعاونية جماعية عملية أي الواحد الفريق روح تتطلباالداري  االصالح .3

 والتقاليد والقيم والثقافة في عملية االصالح االداري.يرتبط بالبيئة حيث تؤثر العادات االداري االصالح  .4

 

 الجانب التطبيقي :المحور الثالث
 اإلحصائية المعالجات خالل الفروض من اختبارو  للنتائج وعرضا للبيانات تفصيليا تحليال المحور هذا يتضمن

 النتائج. ومناقشة تحليل ثم ومن البحث عينة على أجريت التي

 

 البحث:اوال: ثبات اداة 
لغرض حساب ثبات اداة البحث. أذ تعتمد  Split-Half Coefficientتم االعتماد على طريقة التجزئة النصفية 

هذة الطريقة على تجزئة الفقرات المراد قياس الثبات لها الى نصفين, النصف االول يمثل الفقرات ذات االرقام 

(, ومن ثم يتم 134, 2007وجية )البطش, و ابوزينة, الفردية و النصف الثاني يمثل الفقرات ذات االرقام الز

 Spearman-Brownحساب معامل االرتباط بين النصفين و تعديلة من خالل حساب معامل سبيرمان براون )

Coefficient( و من ثم حساب معامل جتمان )Guttman Split-Half Coefficient للتجزئة النصفية, و )

 جة ذلك.( يوضح نتي1الجدول ادناة رقم )

 ( 1جدول رقم )

 معامل الثبات )بطريقة التجزئة النصفية(

معامل االرتباط قبل  عدد الفقرات المتغيرات

 التعديل

معامل االرتباط بعد 

 التعديل

معامل جتمان 

 للتجزئة النصفية

 982. 982. 967. 10 المحاسبة المسؤولية

 988. 987. 978. 8 االصالح االداري و المالي

 988. 989. 975. 18 االستبانة جميع فقرات

 االستبيان استمارة نتائج ضوء فين يالجدول من اعداد الباحث
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( لفقرات 967.اذ كانت ) نسبيًا, كبير( ان جميع معامالت االرتباط قبل التعديل 1يتضح من خالل الجدول )

لجميع فقرات االستبانة. كما بلغت ( 975., و )و المالي ( لفقرات االصالح االداري978., و )المحاسبة المسؤولية

( لفقرات 987., و )المحاسبة المسؤولية( لفقرات 982.(, و )989.معامل االرتباط بعد التعديل لالستبانة ككل )

. كما يتضح من خالل الجدول ان المعامالت المعدلة باستخدام طريقة جتمان للتجزئة والمالي االصالح االداري

و بشكل  المحاسبة المسؤولية( لفقرات 982.و ) والمالي ( لفقرات االصالح االداري988.النصفية تراوحت بين )

(, ومن خالل ذلك يتضح بان فقرات البحث تتمتع 988.عام لالستبانة بلغت قيمة معامل جتمان للتجزئة النصفية )

عميم النتائج على مجتمع بدرجة عالية جدا من الثبات, و بالتالي يمكن االعتماد على هذة البيانات و تحليلها و ت

 البحث.  

 

  :وصف وتشخيص متغيرات البحث: ثانيا  
 اختبار للعينة استخدام و االهمية النسبية, و تم المعيارية الحسابية واالنحرافات األوساط تم استخراج قيم 

 أفراد أن بمعنى ايجابية الفقرة وتكون االستبانة, فقرات كل فقرة من لتحليل  T (One Sample T test) الواحدة

 النسبي والوزن 0.05 من أقل المعنوية ومستوى  3اكبر المحسوبة t قيمة  كانت إذا محتواها على يوافقون العينة

 المحسوبةt كانت قيمة  إذا محتواها على يوافقون ال العينة أفراد أن بمعنى سلبية الفقرة وتكون , %60من أكبر

 إذا محايدة الفقرة في العينة آراء وتكون , %60 من أقل النسبي والوزن 0.05 من أقل المعنوية ومستوى أصغر

 .0.05 من  أكبر المعنوية مستوى كان

 

 :محاسبة المسؤولية فقرات. وصف و تشخيص 1
و االهمية النسبية لفقرات محاسبة  المعيارية الحسابية واالنحرافات األوساط قيم (2) رقم الجدول يوضح   

اعضاء الوحدات المحاسبية في عدد من الجامعات االهلية في مدينة اربيل بأقليم  نظر وجهة المسؤولية من

وسط حسابي عالي وبأهمية نسبية  ( وهو4.003بلغ ) عاًما حسابيًا وسًطا الجدول يعكس اذ ,كوردستان العراق

 وجود يؤكد مما(, 000.( عند مستوى معنوية )T( )5.977%(, وبلغ المعدل العام لقيمة  )80.02عاما بلغ )

محاسبة المسؤولية يتمتع بها الجامعات االهلية في مدينة اربيل بأقليم كوردستان العراق من وجهة نظر افراد عينة 

  البحث.

يوجد ( اكبر نسبة اتفاق بين االفراد المستجيبين و الذي ينص على ان )X1اما بالنسبة للفقرات فقد حقق العبارة )

 الحسابي قيم الوسط ذلك ويدعم( واضحة تبين مفهوم نظام محاسبة المسؤولية لدى الجامعة سياسات ادارية

في حين كانت اقل نسبة اتفاق بين االفراد المستجيبين على  .التوالي على (0.926)( 4.33) المعياري واالنحراف

( من اعضاء الوحدات المحاسبية في عدد من الجامعات االهلية في مدينة اربيل بأقليم 73.8%اذ يرى ) X7الفقرة 

تعتمد الجامعة نظاما واضحا للحوافز يحث العاملين على تحقيق االداء المخطط لمراكز كوردستان العراق بان )

 .التوالي على (0.920) (3.69) المعياري واالنحراف الحسابي قيم الوسط ويدعم ذلك( المسؤولية
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  (2) جدول

لفقرات محاسبة  المعنوية وقيم مستوى (T)وقيم  واالهمية النسبية المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط

 المسؤولية

Test Value = 3     N=53  )) 

 االستبيان استمارة نتائج ضوء في ونالجدول من اعداد الباحث

 

 . وصف و تشخيص فقرات االصالح االداري والمالي:2
 من المعيارية و االهمية النسبية لفقرات االصالح االداري واالنحرافاتالحسابية  األوساط قيم (3) الجدول يوضح

 اذ اعضاء الوحدات المحاسبية في عدد من الجامعات االهلية في مدينة اربيل بأقليم كوردستان العراق, نظر وجهة

%(, 77.425وسط حسابي عالي وبأهمية نسبية عاما بلغ ) ( وهو3.871بلغ ) عاًما حسابيًا وسًطا الجدول يعكس

( Y3. اما بالنسبة للفقرات فقد حقق العبارة )(000.( عند مستوى معنوية )T( )5.718وبلغ المعدل العام لقيمة )

تعتمد ادارة الجامعة على مبداء الثواب و العقاب اكبر نسبة اتفاق بين االفراد المستجيبين و الذي ينص على ان "

( 4.31) المعياري واالنحراف الحسابي قيم الوسط ذلك ويدعم "صرين.لمكافاء المتميزين في االداء و محاسبة المق

في حين كانت اقل نسبة اتفاق بين اعضاء الوحدات المحاسبية في عدد من الجامعات االهلية  .التوالي على (920.)

تسعى "( من االفراد المستجيبين بان 73.8%اذ يرى ) Y7في مدينة اربيل بأقليم كوردستان العراق على الفقرة 

, "ادارة الجامعة الى تدريب و تطوير الموارد البشرية لرفع مستوى االداء و زيادة المهارات و اكتساب الخبرات

 .التوالي على (856.) (3.69) المعياري واالنحراف الحسابي قيم الوسط ويدعم ذلك

 

 

 

 

 

 

 الفقرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية 

  % النسبية
 (T)قيم  

 مستوى

 المعنوية
 الترتيب

X1 4.33 .926 86.6 8.641 .000 1 

X2 4.25 1.131 85 6.633 .000 2 

X3 4.19 .951 83.8 7.538 .000 3 

X4 3.96 1.218 78.8 4.654 .000 6 

X5 4.17 1.000 83.4 7.000 .000 4 

X6 3.94 .984 78.8 5.759 .000 7 

X7 3.69 .920 73.8 4.528 .000 10 

X8 4.00 1.042 80 5.758 .000 5 

X9 3.72 .882 74.4 4.914 .000 9 

X10 3.78 1.072 75.6 4.353 .000 8 

  000. 5.977 80.02 1.012 4.003 المعدل العام
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  (3رقم ) الجدول

لفقرات االصالح  المعنوية وقيم مستوى (T)وقيم  النسبيةو االهمية  المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط

 االداري 

Test Value = 3   N=53  ) ) 

 
 االستبيان استمارة نتائج ضوء فين يمن اعداد الباحثالجدول 

 

 

 :ثالثاً: تحليل عالقة االرتباط بين متغيرات البحث
ينص الفرضية االولى بأنه "هنالك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين محاسبة المسؤولية و االصالح      

بين محاسبة المسؤولية و االصالح االداري ارتباط  معامالت استخراج تم الفرضية هذه على لإلجابةاالداري". 

 وجود يشير الى والذي( 4( و كما في الجدول )Pearson Correlationباستخدام معامل االرتباط بيرسون )

االرتباط  معامل قيمة بلغت حيثمحاسبة المسؤولية و االصالح االداري  بين موجبة عالية و معنوية ارتباط عالقة

789.)الكلي 
**

 . (0.000) و بلغ المستوى المعنوية (

 

 ( 4جدول )

 معامل االرتباط بين محاسبة المسؤولية و االصالح االداري 

 (.Sigمستوى المعنوية ) االصالح االداري  

 محاسبة المسؤولية

 

.789
**

 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 الفقرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 االهمية النسبية

%  
 (T)قيم  

 مستوى

 المعنوية
 الترتيب

Y1 3.84 .920 76.8 5.252 .000 3 

Y2 3.83 .941 76.6 5.313 .000 4 

Y3 4.31 .920 86.2 8.512 .000 1 

Y4 3.81 .920 76.2 5.252 .000 6 

Y5 3.82 1.028 76.4 4.863 .000 5 

Y6 3.92 .841 78.4 6.540 .000 2 

Y7 3.69 .856 73.8 4.868 .000 8 

Y8 3.75 .874 75 5.147 .000 7 

المعدل العام لفقرات 

 االصالح االداري 
3.871 .9125 77.425 5.718 .000  
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 التأثير بين متغيرات البحثرابعاً: تحليل عالقات 
هنالك عالقة تأثير ذات داللة احصائية ( اختباراً للفرضية الثانية والتي تنص على أن )5يمثل مضمون الجدول )

(, إذ تبين عند تحليل البيانات وجود تأثير معنوي ذات لمحاسبة المسؤولية في تعزيز مقومات االصالح االداري

( وهي قيمة 546.699( المحسوبة )F, ويدعمه قيمة )ية في االصالح االداري لمحاسبة المسؤولداللة إحصائية 

, وهذا االصالح االداري%( من التباين الحاصل في 76.8التي بلغت )محاسبة المسؤولية معنوية, وفسرت قيمة 

Rما اوضحته قيمة معامل التحديد )
2

محاسبة  في( إلى أن التغيير 0.875( والتي بلغت )ß(, وتشير قيمة معامل )

( 0.875بمقدار )االصالح االداري في الجامعات المبحوثة بوحدة واحدة سوف يؤدي إلى تغيير في المسؤولية 

( إلى تحقيق 058.( البالغة )C(, وهي قيمة معنوية, فيما تشير قيمة ثابت )27.761( المحسوبة )tوكانت قيمة )

 فراً. صمحاسبة المسؤولية حتى لوكانت قيمة االصالح االداري 

 

 (5الجدول )

 االصالح االداري في تعزيز مقومات حاسبة المسؤولية تأثير م 

 االصالح االداري تعزيز مقومات  

C- β F Rالثابت  
2

 Sig. F 

Change 

 058. محاسبة المسؤولية

t (.411) 

.875 

t (27.761) 

546.699 .768 .000 

 

 

 المحور الرابع

 االستنتاجات والتوصيات 

 

 االستنتاجات:اوال: 
لفقرات محاسبة المسؤولية من وجهة نظر افراد عينة عالي  مستوى على الوصفي التحليل نتائج أوضحت .1

 وبدرجة اعضاء الوحدات المحاسبية في عدد من الجامعات االهلية في مدينة اربيل بأقليم كوردستان العراقالبحث 

لخصائص محاسبة المبحوثة  الجامعات االهليةالمتالك  الداللة يعطي مما المستجيبين إجابات في جيدة انسجام

سياسات ادارية واضحة في الجامعات االهلية المبحوثة لمفهوم نظام محاسبة وجود و من اهمها  المسؤولية

 .المسؤولية.

اعضاء الوحدات المحاسبية في  المستجيبينان مستوى االصالح االداري في المنظمة المبحوثة و حسب اراء  .2

ايجابي وبدرجة مرتفعة, مما يمكن القول بأن  عدد من الجامعات االهلية في مدينة اربيل بأقليم كوردستان العراق

 تنظيم بإعادة بقصد المتعددة اإلدارية المجاالت في والمخططة المستمرة تقوم بالتغيرات الجامعات االهلية المبحوثة

 .و المحاسبية اإلدارية األجهزة في العمل وآليات أساليب ويروتط الهيكل اإلداري,

يوجد نظام محاسبة تكاليف واضح و محدد لتجميع التكلفة على اساس بأنة  الوصفي التحليل نتائج أوضحت .3

اعضاء الوحدات المحاسبية في عدد من الجامعات االهلية في من وجهة نظر افراد عينة البحث  مراكز المسؤولية

يشترك العاملون في مختلف مراكز المسؤولية في اعداد مدينة اربيل بأقليم كوردستان العراق باالضافة الى انة 

 معايير االداء المخططة.

و االصالح محاسبة المسؤولية  بين ارتباط موجبة و عالية عالقة بوجود اإلحصائي التحليل نتائج دلت .4

صالح اال تعزيز مقومات في للمحاسبة المسؤولية معنوي تأثير بوجود المتعدد االنحدار نتائج أثبتت, و قد االداري

 االداري على المستوى الكلي.
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 ثانيا: التوصيات
االعتماد على  خالل اقليم كوردستان من جامعات في بمحاسبة المسؤولية االلتزام تعزيز على ضرورة العمل .1

و في العمليات وضوح االجراءات و التعليمات و في المساءلة االدارية ات الشفافية من تقييم االداء و ممارس

 .اإلدارية الخاصة بتوفير المعلومات التي تساعد على رقابة العمليات وتقويم األداء

و  مفهومة بطريقة وصياغتها االجراءاتو  و التعليمات القوانين بصياغة النظر ضرورة العمل على إعادة .2

الوقت  الفساد و االنحراف عن الواجبات, و التي بدورة يؤدي الى توفير الحد من ظواهر إلى تؤدي التي  بدورها

 الجهود و تحقيق اهداف المنظمة. وتقليص االنجاز, وسرعة

للرقابة  القابلية مفهوم سأسا على عنها بالمسؤولين النشاطات المحاسبية و المالية عناصر ضرورة ربط .3

 والرقابة المالية و االدارية. والتنظيم التخطيط وظائف االدارة في تقويم والمساعدة

و النزاهة لتصبح سلوكا معتادا لدى جميع العاملين في المنظمات و ذلك  المسؤوليةضرورة ترسيخ مباديء  .4

 من خالل وضع القوانين و التشريعات للمساءلة تكون معروفة من قبل جميع االفراد العاملين.

أة الموارد البشرية و بمنحهم الصالحيات و ضرورة العمل على تبسيط االجراءات في العمل و رفع مستوى كف .5

 و ذلك لغرض تعزيز الثقة بين االدارة و العاملين.  اسبة السلطة المن

 

 المصادر
(, أسس الشفافية اإلدارية وعالقتها بمكافحة الفساد اإلداري, مجلة اإلدارة 2008أسيل هادي محمود, ) .1

 (.71واالقتصاد, العدد )

لتدريب وتقييم (, مداخل اإلصالح اإلداري: التطوير التنظيمي وا2011البحيري, سامي محمود أحمد , ) .2

 المملكة المتحدة. –األداء, رسالة ماجستير غير المنشورة, األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي, لندن 

( مناهج البحث العلمي: تصميم البحث و التحليل االحصائي, عمان: دار 2007البطش, دمحم و ابوزينة, سعيد ) .3

 المسيرة للنشر و الوزيع.

المتقدمة, الطبعة  التكاليف محاسبة (1999إبراهيم, ) خالد , والطراونة هللا عطا , خليل و حلمي احمد , جمعة .4
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 الملحق

 استمارة االستبانة
 

  ...تحية وتقدير

يطيب لنا أن نقدم لكم هذا االستبيان الذي صمم خصيصا للحصول على بعض البيانات, والذي نقوم به لغرض 

, دراسة تحليلة آلراء اعضاء الوحدات ي تعزيز مقومات االصالح االداريدور محاسبة المسؤولية ف)دراسة 

نرجو مساعدتنا لإلجابة على  (.كوردستان العراق المحاسبية في عدد من الجامعات االهلية في مدينة اربيل بأقليم

البحث العلمي علًما إن اإلجابة تتصف بطابع  لمسيرةاألسئلة الموجودة في االستبانة بالمعلومات المطلوبة خدمة 

 مع التقدير السرية التامة .شاكرين تعاونكم معنا ...
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( درجات وصوال الى غير موافق 5الموافق بشدة  تعني )( في المكان المتفق مع اجاباتكم, علما أن ✓الرجاء وضع اشارة )

 بشدة وتعني درجة واحدة.

 محاسبة المسؤوليةاسئلة  ت
اتفق 

 تماما
 ال اتفق محايد اتفق

الاتفق 

 تماما

يوجد لدى الجامعة سياسات ادارية واضحة تبين مفهوم نظام محاسبة  1

 المسؤولية.

     

      لتطبيق نظام محاسبة المسؤولية.يوجد لدى الجامعة سياسات مكتوبة  2

يوجد نظام محاسبة تكاليف واضح و محدد لتجميع التكلفة على اساس مراكز  3

 المسؤولية

     

يشترك العاملون في مختلف مراكز المسؤولية في اعداد معايير االداء  4

 المخططة.

     

المخطط لتحديد االنحرافات في كل مركز  يتم مقارنة االداء الفعلي باالداء 5

 المسؤولية.

     

تقوم الجامعة بالرقابة على اداء مراكز المسؤوليةعن طريق الربط بين االداء  6

 الفعلي و المخطط لكل مركز مسؤولية

     

تعتمد الجامعة نظاما واضحا للحوافز يحث العاملين على تحقيق االداء  2

 المخطط لمراكز المسؤولية

     

اسلوب اداء العمل في الجامعة يتوافق مع ما تصبوا الية من اهداف محددة في  2

 الخطط و االسترتيجيات 

     

يوفر نظام محاسبة المسؤولية قاعدة معلومات محاسبية لالغراض االدارية  9

 يهدف الى تعزيز مقومات االصالح االداري و المالي

     

 نظام بيقتط نجاح خطاوات أولى التنظيمي الهيكل يعد 11

 بمراكز المخططة األداء معدالت ربط إلى تسعى والتي المسؤولية محاسبة

 .األداء لمتابعة المراكز بنفس الفعلي األداء معدالت ربط ثم محددة مسؤولية

     

  االصالح االدارياسئلة : ثانيا

تعمل ادارة الجامعة على تبسيط اجراءات العمل لغرض ضمان سرعة  1

 االستجابة للمطلبات العمل.

     

االفراد العاملون في الجامعة من )اعضاء هيئة التدريس و يتم اشراك  2

 في اتخاذ القرارات و تنفيذها. الموظفين(

     

المتميزين في االداء  تعتمد ادارة الجامعة على مبداء الثواب و العقاب لمكافاء 3

 و محاسبة المقصرين.

     

تعمل ادارة الجامعة على التخفيف من المركزية االدارية و االعتماد على  4

 .الالمركزية االدارية

     

االفراد تعمل ادارة الجامعة الى نشر ثقافة االصالح االداري و التحسين مابين  5

 .التدريس و الموظفين(العاملون في الجامعة من )اعضاء هيئة 

     

تعمل ادارة الجامعة على اجراء تعديالت و تحسين مستمر و جذري في  6

 اساليب تقييم االداء.

     

تسعى ادارة الجامعة الى تدريب و تطوير الموارد البشرية لرفع مستوى  2

 .االداء و زيادة المهارات و اكتساب الخبرات

     

االفراد العاملون في الجامعة من )اعضاء هيئة التدريس يتم محاسبة و مساءلة  2

 .في حالة عدم االلتزام بتطبيق االنظمة و القوانين المعمول بها و الموظفين(

     

 


