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 الملخص
 

 لنجاا  مهماا   مطلبا   تعد والتي الحكومية المؤسسات في المالية لإلدارة التنظيمية العوامل واقع الدراسة تناولت     

 المؤسسااة داخاال المالياة اإلدارة لهيكاال المنظمااة العوامال لاارب  عملااي إطاار تقااديم خااالل ما  الحكوميااة المؤسساة

 أجال ما  الدراساة به انفردت ما وهو الحكومية المؤسسات في المالية اإلدارة واقع على الوقوف بغية،  الحكومية

 المالياة البيئاة لمتغيارات المساتمرة الحركياة إن للتطوير انطالقة تكون الممك  م  التي المؤشرات م  عدد تأشير

 والعوامل المالية المتغيرات بي  العالقة أهمية تبي  اذ، الدراسة مجتمع الحكومية المؤسسات أنشطة في وتأثيراتها

 مكاناة تعزياز إلاى ياؤدي ساوف العالقاة تلا  انعكاساات وأثار( والخارجياة الداخلياة) باالمتغيرات متمثلة التنظيمية

 البيئاة فاي وبخاصاة المتغيارات هاه  بي  العالقات تناولت التي الدراسات ولمحدودية ، المالية الناحية م  المنظمة

 دراسااة إلاى الوصاول أجال ماا  بمتغيراتهاا األبعااد هاه  الحاليااة دراساتها تضامي  إلاى الباحثااة ساعت فقاد العراقياة

 : اآلتية التساؤالت على اإلجابة محاولة بينها والتأثير العالقة

 صحيحة؟ بصورة النقدية التدفقات بيان احتساب في المالية اإلدارة لهيكل التنظيمية العوامل دور هو ما  

 ؟ المحاسبية البيانات في النقدية التدفقات بيان على المالية اإلدارة لهيكل التنظيمية العوامل اثر هو ما  

 ؟ المحاسبية البيانات تنظيم في المالية اإلدارة لهيكل التنظيمية العوامل دور هو ما 

 ما  مجموعاة إلى التوصل وتم إحصائية، أساليب مجموعة باستعمال وفرضياتها الدراسة أنموذج اختبار وتم     

 :أهمها كان االستنتاجات

 الحكومية المؤسسات في المالية اإلدارة لهيكل رصينة قاعدة بناء في فاعال دورا التنظيمية العوامل تلعب. 

 المحاسبية البيانات في النقدية والتدفقات المالية اإلدارة لهيكل التنظيمية العوامل بي  ارتباط عالقة وجود . 

 المحاسبية البيانات في النقدية التدفقات في المالية اإلدارة لهيكل التنظيمية للعوامل اثر عالقة وجود . 

 عاا  فضااال   ، الدراسااة مجتمااع للمؤسسااات الضاارورية والمقترحااات التوصاايات ماا  بجملااة الدراسااة اختتماات     

  -: االتي التوصيات اهم وم .  الحالية الدراسة موضوعات في مستقبال   للباحثي  المقدمة التوصيات

 المالياة البيئة مستوى على الحاصلة التطورات مع تتناغم التي والقواني  األنظمة تحديث على العمل ضرورة 

 . والمحلية العالمية

 الهياكال بنااء علاى قاادري  ليكوناوا،  الحكومية المؤسسات في العاملي  وقابليات إمكانيات تطوير على العمل 

 . الحكومية المؤسسة اهداف يحقق الهي بالشكل المالية

 ما  لالساتفادة،  الماالي الجاناب فاي المتطاورة البلادان مساتوى علاى تحاد  التاي التطاورات مواكبة ضرورة 

  .المحلي المستوى على تجاربهم
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Abstract  
 

The study deals with the reality of the organizational factors of financial management in government institutions, 

which is an important requirement for the success of the government institution by providing a practical framework 

for linking the factors regulating the structure of financial management within the government institution. This is in 

order to determine the reality of financial management in government institutions. It is unique to the study in order to 

indicate the number of indicators that could be a breakthrough for development.The continuous movement of the 

financial environment variables and their effects on the activities of government institutions in the study community. 

it shows the importance of the relationship between the financial variables and the organizational factors represented 

by the variables (internal and external) and the impact of the implications of that relationship will lead to 

strengthening the position of the organization in financial terms. There is limited number of studies that dealt with the 

relationships between these variables, especially in the Iraqi environment. The researcher sought to include in her 

current study these dimensions with its variables, in order to reach a study of the relationship and the effect between 

them to answer the following questions : 

- What is the role of the organizational factors of the financial management structure in correctly computing the 

statement of cash flows؟ 

- What is the effect of organizational factors of the financial management structure on the statement of cash flows 

in the accounting statements؟ 

- What is the role of the organizational factors of the financial management structure in organizing the accounting 

statement؟ 

The study model and its hypotheses are tested using a set of statistical methods, and a set of conclusions have been 

reached, the most important of which are: 

- Organizational factors play an effective role in building a solid base for the financial management structure in 

government institutions. 

- The existence of a correlation relationship between the organizational factors of the financial management 

structure and the cash flows in the accounting statement. 

- The existence of an impact relationship for the organizational factors of the financial management structure on the 

cash flows in the accounting statement. 

The study has reached  a set of recommendations that are necessary for the institutions of the study community, as 

well as  future researchers  :  

- The necessity to work on modernizing regulations and laws that are in harmony with developments at the global 

and local financial environment level. 

- Work to develop the capabilities and capabilities of workers in government institutions, to be able to build 

financial structures in a manner that achieves the goals of the government institution. 

- The necessity to keep abreast of developments occurring at the level of developed countries in the financial 

aspect, to benefit from their experiences at the local level..  
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 المقدمة

إن التطااور االقتصااادي الملمااوس خااالل القاارن الحااالي وعلااى      

األخااف فااي النصاان الثاااني منااه، أدى إلااى انتشااار شااركات عاادة 

عااابرة  القاااارات، أو الشااركات متعاااددة الجنساايات ذات األعماااال 

ما  وجاود صادى الضخمة، وأماام هاها التطاور الكبيار، كاان الباد 

مناساااب فاااي العلاااوم ذات العالقاااة ومااا  أهمهاااا اإلدارة المالياااة، 

والمحاسبة المالية، لظهور مشكالت عدة التي لم تك  معروفاة ما  

قبل، كان م  الضروري عالجهاا، وكيفياة التعامال معهاا لمساايرة 

. (2218)الزعبي، خداش، موقاع الكتروناي ،  التطور االقتصادي

والقرارات المالية م  الموضاوعات التاي تحتال  يُعدُّ الهيكل المالي

حيزا  مهما  ضم  اهتماماات منظاري الفكار الماالي، نظارا  لماا لهاا 

م  اهمية استراتيجية، بأن تتحدد على أساسها القرارات الوظيفياة 

المختلفاااة االخااارى ،  كماااا إن القااارارات المالياااة فاااي المؤسساااات 

لخصااائف التااي االقتصااادية خاصااة المؤسسااات الوطنيااة، وهااها ل

تتميااز بهااا هااه  المؤسسااات عاا  غيرهااا، وتتااأثر هااه  القاارارات و 

بعواماال عاادة سااوء تعلااق االماار بنشاااط المؤسسااة، أو حجمهااا، أو 

 جعال التطاور هاها إن. (29: 2215)معاذ واحماد،  هيكلها المالي

 ما  مجموعاة بمواجهاة مكانتهاا تعزياز إلاى تساعى المؤسساة

 جااءت لاهل  صاادر تمويال،م عا  البحاث التاي أهمهاا التحاديات

 أو التمويال بااالقترا  إماا الخيااري  لدراساة المالياة اإلدارة

 المؤسساة القارارات لهادف أهام يعاد ما  الاهي الممتلا  التمويال

 العناصار ماع التعامال علاى المؤسساة اعتمادت لقاد و الارئي،،

 ذات الصاالة القانونيااة، الماليااة االقتصااادية) للمحااي  المتغياارة

 االساتراتيجية باليقظاة التحلي المؤسسة على يقتضي ما (السياسية

 فانن وعلياه المعلوماات االساتراتيجية، تاوفر بدورها التي تقتضي

 تعتماد بالتاالي ينبثاق ما  رؤياة اساتراتيجية، االساتراتيجية تحدياد

االساتراتيجية  اختياار فاي سابيل قارارات عادة  علاى المؤسساة

 الجاناب يحاوز  لماا نظارا المالياة القارارات بينها م  لها المناسبة

 العالقاة الكتشااف يجعلنا نسعى المؤسسة، داخل أهمية م  المالي

 أسا، النهاو  إحادى هاو الاهي االساتراتيجي الجانب بي  و بينه

 المؤسساة فياه تساعى المنافساة، و تساود  عصار فاي بالمؤسساة

نظارا  لساعي . (57: 2212)خبيازة،  الساو  ما  حصاتها لزياادة

والمساتمر فاي البحاث عا  التمويال الاالزم لممارساة البنوك الادائم 

أعمالها ، وظهاور األدوات المالاةية بنوعيهاا األساساي و المشاتق، 

وما ترتب علياه ما  تلاةبية لهاه  االحتياجاات المتزايادة ما  تمويال 

وسااايولة لتسااايير األعماااال، و تاااوفير فااارت االساااتثمار المختلفاااة 

ألدوات المالياااة للمسااتثمري ، فضااال  عااا  زيااادة حجااام اسااتعمال ا

بشااكل ملحااوظ وأصاابأ لهااا أسااواقا  ماليااة كباارى، لااها كاناات أهميااة 

مناقشة ماهية األدوات المالية للتعرف على طبيعتها وما يصااحبها 

 (42:  2214م  مخاطر عند استعمالها .)عبد الوهاب، 

 

 مشكلة الدراسة

ضعن العوامل التنظيمية لهيكل اإلدارة المالية في المؤسسات      

لحكومياااة أ ساااهم فاااي عااادم بياااان التااادفقات النقدياااة فاااي البياناااات ا

 :المحاسبية وهه  االشكالية تطر  االسلة التالية 

ماا دور العواماال التنظيمياة لهيكاال اإلدارة المالياة فااي احتساااب  .1

 بيان التدفقات النقدية بطريقة صحيحة 

ماااا أثااار العوامااال التنظيمياااة لهيكااال اإلدارة المالياااة فاااي بياااان  .2

 التدفقات النقدية في البيانات المحاسبية 

مااا دور العواماال التنظيميااة لهيكاال اإلدارة الماليااة فااي تنظاايم  .3

 البيانات المحاسبية 

 فرضيات الدراسة

في ضوء العر  السابق للدراسات السابقة ومشاكلة الدراساة      

صاياغة الفار  العاام الارئي، للدراساة علاى النحاو يمك  للباحثة 

 : التالي

وجود عالقة ارتباط معنوية ذات  دالله إحصائية باي  العوامال  -

التنظيمية لهيكال اإلدارة المالياة والتادفقات النقدياة فاي البياناات 

 المحاسبية.

وجااود عالقااة أثاار معنويااة ذات  داللااه إحصااائية بااي  العواماال  -

ة المالياة والتادفقات النقدياة فاي البياناات التنظيمية لهيكال اإلدار

 المحاسبية.

 اهداف الدراسة

تهاادف هااه  الدراسااة إلااى القاااء الضااوء علااى هيكاال اإلدارة      

المالية في المؤسساات الحكومياة والعوامال التنظيمياة التاي تسااهم 

فاااي تحقيقهاااا. أذذ ياااتم ذلااا  مااا  خاااالل تااادعيمها بالبياناااات المالياااة 

في رفد اإلدارة المالياة للوصاول بهاا لتحقياق  المالئمة والتي تسهم

 االهداف العامة للمؤسسة الحكومية. 

 أهمية الدراسة

تكم  اهمية الدراسة في ايجاد الحلول المناسبة م  خاالل رفاد      

اإلدارة المالية في المؤسسة الحكومية بالبيانات المالية التاي و تُعادُّ 

 ة المالية.م  أهم العوامل التنظيمية لهيكل اإلدار

 مجتمع الدراسة 

استعانت الباحثة بكال م  المانه  االساتقرائي واالساتنباطي، أذذ     

اعتمدت الباحثة على المنه  االستنباطي م  خاالل االطاالع علاى 

الكتب والدراسات واالبحا  ذات الصالة، واعتمادت الباحثاة علاى 
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الماانه  االسااتقرائي ماا  خااالل اسااتقراء الواقااع وتحديااد المشااكلة 

 بأر  الواقع في البيئة التطبيقية في العرا . 

لااهل  سااتقوم الباحثااة باعتماااد الماانه  المخااتل  ألجااراء بحااث      

ث كمي يعتماد علاى أسالوب نوعي يعتمد على أسلوب المقابلة وبح

 .االستبانة

 منهج الدراسة

 ي العرا  المؤسسات الحكومية ف

 عينة الدراسة

عينة عشوائية م  خبراء المحاسبة المجازي  في العرا  )استمارة 

 .استقصاء(

 .عينة م  محاسبي المؤسسات الحكومية في العرا  )مقابلة(

 أداة الدراسة 

  استبيان مع خبراء المحاسبة

 حدود الدراسة

تقتصااار حااادود الدراساااة علاااى اساااتعمال كااال مااا  العوامااال      

التنظيمياااة لهيكااال اإلدارة المالياااة والبياناااات المالياااة المالئماااة فاااي 

المؤسسات باعتبارهما أحد االساليب االدارية المهمة والتاي يمكا  

اسااتعمالها فااي بيئااة المحاساابة العراقيااة وذلاا  ماا  خااالل اسااتعمال 

جموعاة ما  خباراء المحاسابة استمارة االستبانة وتوزيعهاا علاى م

 في عدد م  المؤسسات الحكومية في العرا . 

 

 

 النظري االطار

 العوامل التنظيمية لإلدارة المالية  أوال :

تتأثر اإلدارة المالية كغيرها م  الوظائن االخرى داخل المؤسسة  

  : بعوامل عدة أهمها

التهديادات : ال تساتطيع اي مؤسساة مواجهاة العوامل الداخليةة  .1

واقتنات الفرت مالم تتاوفر لاديها اإلمكانياات الداخلياة لاهل ، 

ولهااها الساابب يجااب تقياايم امكانيااات المؤسسااة، وهااو مااا يطلااق 

عليه بتقيايم االداء الاداخلي للمؤسساة أي التعارف علاى أساباب 

  . ضعن وأسباب قوة المؤسسة

ة وتعاارف : تعنااي تحلياال البيئااة الداخليااة، إلقاااء نظاارة فاحصاا     

علااى التنظاايم ماا  الااداخل لتحديااد مسااتويات االداء، مجاااالت القااوة 

ومجاالت الضعن، فضال ع  القيود، إن مثل هها التحليل عادة ما 

يكاااون اكثااار جااادوى وفائااادة، فياساااا علاااى تحليااال المنافساااة نظااارا 

ألهميتااه فااي بناااء االسااتراتيجية، وكثاارة المعلومااات التااي يقاادمها 

م التحليل الداخلي معلومات تفصيلية والمجاالت التي يغطيها، ويقد

عاا  المبيعااات، واإلنتاااج، والتكااالين، والهيكاال والتنظيمااي، نماا  

ووفقاااا لهاااها التعريااان فااانن البيئاااة الداخلياااة تتكاااون مااا  . اإلدارة

مجموعااة ماا  المتغياارات تتمثاال فااي الهيكاال التنظيمااي، المااوارد، 

ط وثقافة المؤسسة، وتاؤثر بشاكل كبيار فاي نشااطها ما  خاالل نقاا

 القوة ونقاط الضعن التي تكتسبها.

وبهاادف التعااارف األحسااا  علااى الوضاااعية الحالياااة للمؤسساااة     

وعلى نقاط قوتهاا وضاعفها سانعتمد فاي مرحلاة أولاى علاى اعاداد 

 قائمة مختصرة للمراجعة الداخلية اإلدارية.

وم  خاالل هاه  القائماة يمكا  تلخايف اهام نقااط القاوة والضاعن 

 الجدول التالي:التي توصلنا اليها في 

 ( يبي  أهم نقاط القوة والضعن1جدول رقم )

 نقاط الضعن نقاط القوة

 المستوى التعليمي للعمال ضعين الكفاءة والثقة بي  العاملي 

  الس معظم العمال كبار  طاقة إنتاجية غير مستغلة

 االفتقار إلى تنشي  المبيعات الحوافز المادية والمعنوية

  قطع غيار نادرة وبتكلفة عالية سمعة وشهرة جيدة

 عدم استعمال التكنولوجيا بشكل كبير تغطية جغرافية واسعة

 .قوة بيعيه غير فعالة احترام آجال التسليم

 الوحدة تأثر العمال صحيا بالجو داخل اطارات كفؤة في الصيانة
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 تأخر العمال وكثرة الغيابات السرعة في جمع المعلومات واالتصال

 (. : موقع الكتروني 2215) عماري ،الهاشمي ، العزي، 

قااد أهااتم كتاااب عاادة بدراسااة البيئااة الداخليااة للمؤسسااة ماا  أذ     

مفهومها وعواملها  بوصفها تؤثر في بقااء المؤسساة واساتمرارها 

فااي مجااال التخطااي  واتخاااذ القاارارات  إذ إنع هاااتي  العملتااي  ال 

يكتااب لهمااا النجااا  دون مراعاااة ظااروف البيئااة الداخليااة والعماال 

علاااى الفهااام العمياااق لعوامااال هاااه  البيئاااة ، وهاااي عوامااال القاااوة 

يياار االسااتراتيجية التااي والضااعن التااي تعماال علااى تعزيااز أو تغ

 . ي  الهي يتم في إطار إنجاز العملتكون بمثابة المح

واعتمادا على ذل  يقدم هها المبحث تصورا عاماا عا  مفهاوم      

البيئة الداخلية وعواملها وذل  م  خالل االطالع علاى طروحاات 

 الكتاب. 

شامل : إن البيئة الداخلية للمؤسسة هي التاي ت مفهوم البيئة الداخلية

العاملي  فيها وموجوداتهاا المتداولاة والثابتاة و نشااطاتها المختلفاة 

 ضم  حدودها القانونية . 

إلى البيئة الداخلية علاى  (Samuel , et. al , 1995 :36)وينظر 

إنَّهااا القااوى التااي تعماال داخاال المؤسسااة مااع التطبيقااات الخاصااة 

بااندارة األداء المنظمااي  والتااي تنبثااق ماا  المؤسسااة نفسااها والتااي 

تعرف وبشكل جمعاي، النقااط المضاطربة التاي تحتااج إلاى تقوياة 

ماا  وتعزيااز وكااهل  القاادرات الجوهريااة التااي تااتمك  المؤسسااة 

ويشااار إلااى إنَّ البيئااة الداخليااة تعباار عاا  القااوى ائهااا. رعايتهااا وبن

نحاو مباشار ويكاون الداخلية التي تؤثر في المؤسسة وأدائهاا علاى 

على حي  يرى إن البيئة الداخلية هاي المجاال الاهي تأثيرها داخليا 

تتفاعل به الفعالياات واألنشاطة الداخلياة كافاة للنظاام وتتسام البيئاة 

لتغياارات تغياار ويسااهل الساايطرة علااى هااه  االداخليااة بأنهااا قليلااة ال

( David, et.al,1998:10)ويارى  الحاصلة ما  قبال المؤسساة.

بااااأن البيئااااة تتضاااام  متغياااارات )نقاااااط القااااوة والضااااعن داخاااال 

 المؤسسة( والتي تكون تحت سيطرة اإلدارة . 

إنَّ البيئاة الداخلياة تشاامل كال ماا يحااد  داخال حادود المؤسسااة     

ل وتتمثال باالنواحي الفنياة واإلجرائياة ألداء والتي تؤثر ما  الاداخ

 األعمال داخل المؤسسة.

بأن البيئة الداخلية تتضم  العوامل  (Daft , 2003 : 88)ويوضأ 

  التي تقع ضام  حادود المؤسساة والتاي يمكا  السايطرة عليهاا ما

واساتنادا علاى ماا تقادم يتفاق الباحثاة قبل اإلدارة العليا للمؤسساة . 

باأنَّ البيئاة الداخلياة هاي العوامال والفعالياات   Daft مع الزعبي و

التااي تقااع ضاام  حاادود المؤسسااة وتااتمك  المؤسسااة ماا  الساايطرة 

 عليها  .

فيمااا يتعلااق بالعواماال المكونااة للبيئااة عوامةةل البي ةةة الداخليةةة :  .2

الداخليااة فقااد اختلفاات وجهااات نظاار الكتاااب فااي تحديااد عواماال 

ف ناورد جادوال بوجهاات البيئة الداخلياة وفاي هاها اإلطاار ساو

نظر عدد م  الكتاب في تحديدهم لهاه  العوامال. اعتماادا علاى 

يااااارى  ما تقدم م  اراء الكتاب بخصوت البيئة الداخلية .

الباحثااة إن عواماال البيئااة الداخليااة تشاامل كاال مااا يحااد  داخاال 

المؤسسااة ماا  قااوى مااؤثرة منهااا مااا يتعلااق بالجانااب الهيكلااي 

اد والجواناااب االخااارى وخدماااة والعمليااااتي والماااالي واألفااار

ألغرا  الدراسة الحالية ونظارا لوجاود قادر ما  االتفاا  فاي 

تحدياااد الكتااااب لعوامااال البيئاااة الداخلياااة والمتمثلاااة بالتااادريب 

واالتصاالت ومرونة الهيكل التنظيمي فقاد تامَّ اعتمادهاا بهادف 

دراساااة تأثيرهاااا فاااي االباااداع التقناااي فاااي شاااركاتنا الصاااناعية 

 : يأتي شر  موجز لكل م  هه  العوامل العراقية وفيما

  مرونة الهيكل التنظيمي 

إنَّ مروناااااة الهيكااااال  (Ivancevich , 1997 :491)يااااارى      

التنظيمااي تتطلااب االسااتجابة للمتغياارات وعاادم الثبااات علااى هيكاال 

ثابااات. إنَّ الهيكااال التنظيماااي هاااو عباااارة عااا  البنااااء الاااهي يباااي  

الوحدات واالقسام التي تتألن منها المؤسسة فهو عبارة ع  البنااء 

الااهي يظهاار مااا تتااألن منااه المؤسسااة ماا  ادارات وأقسااام وشااعب 

الهيكاال التنظيمااي هااو البناااء او االطااار الااهي يحاادد .وينظاار إلااى 

االدارات او االجزاء الداخلة فيها، فهاو يباي  التقسايمات التنظيمياة 

والوحاادات التااي تقااوم باألعمااال واألنشااطة التااي تتطلبهااا تحقيااق 

اهاااداف المؤسساااة. كماااا إناااه يحااادد خطاااوط السااالطة والصاااالحية 

إنَّ مروناااة الهيكااال ومواقاااع اتخااااذ القااارارات االدارياااة وتنفياااهها. 

التنظيمي هي قدرة المؤسسة للتغيير واالستجابة لضغوط تواجههاا 

ووضع تصميم للهيكل التنظيمي بماا يالئام التغيار. وباهل  تساتطيع 

المؤسسااة أنذ تكااون مرنااة وتغياار منتجاتهااا ماا  الساالع والخاادمات 

واستنادا إلاى ت الزبائ  وبجودة عالية نسبيا . لتلبية حاجات ورغبا

دم يارى الباحثاة إن مروناة الهيكال التنظيماي تتمثال فاي قادرة ما تق

المؤسسة  على اتخاذ القرارات في التغيرات التي تواجه المؤسسة 

 واالستجابة للضغوط البيئية لتلبية حاجات ورغبات الزبائ  .

  االتصاالت 

إنَّ االتصاالت عبارة ع  القدرة على إرسال أفكار أو مشاعر      

أو اتجاهاااات بأسااالوب شااافوي او غيااار شااافوي مااا  المرسااال إلاااى 

 Bedeian , 1993)المرسل اليه بطريقاة يساهل فهمهاا . ويشاير 

إلى االتصاالت هي العملية التي تنتقل م  خاللهاا البياناات  (524:

 بي  شخصي  أو أكثر. 

( إنع  االتصااالت هاي العملياة التاي 252 :1998ويرى )عبيادات، 

يااتمع ماا  خاللهااا ارسااال رسااالة معينااة ماا  المرساال إلااى المسااتقبل 
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وباستعمال أكثر م  أسلوب وم  خالل وسائل االتصاال المحاددة. 

واالتصاالت ال تخرج ع  عملية مستهدفة ياتمع ما  خاللهاا ارساال 

أكثر م   رسالة معينة م  مرسل إلى مستقبل مستهدف وباستعمال

أسااالوب ومااا  خاااالل وساااائل اتصااااالت محاااددة وبهااادف إنجااااز 

األعمال وتحقيق األهداف المحددة مقادما بفاعلياة . إن االتصااالت 

عملياااة تتضااام  نقاااال وتباااادال لقفكاااار عااا  طرياااق نظاااام دفياااق 

للمعلومااات المرتاادة بهاادف توجيااه الساالوك واالنفعااال نحااو تحقيااق 

 أهداف التنظيم . 

( أنَّ االتصااالت تشاير إلاى Harrim , 2003 : 5ويارى )     

عملياااة تباااادل األفكاااار وإصااادار األوامااار مااا  اإلدارة العلياااا إلاااى 

العاااملي  وإيصاااال المقترحاااات واألفكاااار ماا  قبااال العااااملي  إلاااى 

اإلدارة باسااتعمال االتصاااالت الصاااعدة والنازلااة فااي المؤسسااة . 

ي عمليااة واسااتنادا إلااى مااا تقاادم ياارى الباحثااة إنَّ االتصاااالت هاا

إيصال األفكار وتبادلها بي  العاملي  داخل المؤسسة بأسلوب سهل 

 يمك  تلفيها م  قبل الجميع .

  التدريب 

( بأن التدريب يتكاون ما    Brickely ,et.al,1997:410يرى )

مراحل عدة تتمثل في تحديد األسباب وتحليال المشاكالت واختياار 

السبب واعداد تقاارير باألساباب وكيفياة معالجتهاا تحات الظاروف 

العملياة والرقابياة التاي تتبعهااا المؤسساة . إنع التادريب عباارة عاا  

أي نشاااط مصاامم لتحسااي  اداء العاااملي  فااي مجااال محاادد لغاار  

ي تتلقاى التادريب كفاءاتهم ومهاراتهم وعدد م  العناصر التزيادة 

( إلاى Comez,et. al , 1998: 237وينظار) وهام المتادربون .

أنَّ التاادريب هااو الجهااد المبااهول لتزويااد العاااملي  بالقاادرات التااي 

 ستحتاجها المؤسسة في المستقبل .

( إلى أنَّ التدريب هاو دراساة Gvaffin , 1999 : 28ويرى )    

 .في وظائفهم الحالية والمستقبلية تياجات العاملي  م  المهاراتاح

تعماال التكنولوجيااا علااى احاادا  تغياار فااي حياااة  التكنولوجيةةا : .2

األفااااراد وكااااهل  حياااااة المؤسسااااات اإلداريااااة ماااا  أذ البقاااااء 

واالسااتمرارية ومواكبااة المساااتجدات فااي البيئااات الخارجياااة، 

ل التكنولوجيااا خاصااة وإننااا نعااي  ثااورة المعلوماتيااة فاسااتعما

يعااود بالفائاادة علااى الفاارد والمنظمااة معااا، وهااي ضاارورة ماا  

ضروريات العمل في المنظمة، وبالرغم م  ذلا  اال إن هنااك 

خوفا  حاصال  عند الموظن نتيجة استعمال التكنولوجيا الحديثة 

فااي العماال وهااها ينبااع ماا  المخاااوف الموجااودة لااديهم حااول 

يعاة عملهاام أو نقلهام لعماال االساتغناء عا  خاادماتهم أو تغيار طب

أخاار، أذذ تسااود لاادى مجموعااة كبياارة ماا  الناااس بااأن اسااتعمال 

وياؤدي إلاى قتال  التكنولوجيا الحديثة سايزيد ما  نساب البطالاة

:  2219الرو  المعنوية لدى الموظفي  . )باو عفاي  وهاادف، 

147) 

وتكنولوجيا العمل تعني مادى اساتعمال األسااليب التكنولوجياة      

فااي العماال وتحديثااه ماا  أذ اآلخاار، تُعاادُّ التكنولوجيااا ماا   الحديثااة

العناصر الهامه في المناخ التنظيمي، فنذا كانت التكنولوجياا  تقاوم 

على التشغيل اآللي بشكل كبير، فانن ذلا  ياؤدي إلاى تكاوي  منااخ 

تنظيمي غير مشجع على التفكير وهها ال يعني أنَّ العمل اإلبداعي 

ليدوي، بل إن المقصود هو إن يكون هنااك ال يكون إال في العمل ا

مجاال لتقااديم االقتراحاات التااي يمكا  إن تسااهم فاي التطااوير وهااي 

إمكانية تواجد في التنظيمات التي ال تقوم كليا على التشاغيل اآللاي 

 ( 28:  2218: )فتيحة ، فاطمة، 

هااي مختلاان األساااليب والطاار  المعتماادة فااي  والتكنولوجيةةا :

المؤسسااات لتحقيااق األهااداف، ويتاادرج تحتهااا العديااد ماا  األنااواع 

كتكنولوجيااا اإلنتاااج حسااب الطلااب وتكااون وفقااا للمواصاافات التااي 

يطلبهااا الزبااون، وتكنولوجيااا اإلنتاااج المسااتمر التااي تلتاازم بمباادأ 

وجياااا االساااتمرارية ، وعلاااى المؤسساااات إن تلتااازم بناااوع التكنول

المناسااااب لطبيعااااة اعمالهااااا والمنسااااجم مااااع اهاااادافها، وتعماااال 

التكنولوجيااا علااى شاامولية األداء ألنهااا تغطااي جوانااب متعااددة ماا  

القدرة التنافسية وخفا  التكاالين والمخااطرة والتنوياع باإلضاافة 

 (18: 2016إلاااى زياااادة األرباااا  والحصاااة الساااوقية. ) فرحاااات،

علااى قاادرة المنظمااة علااى  وتعتماد اعااادة هندسااة عمليااات االعماال

اسااتعمال تقنيااات المعلومااات بشااكل فعااال يسااهم فااي تحقيااق التميااز 

والتغير االساسي او الجهري في الطار  واالسااليب جميعهاا التاي 

تتعلق بعمليات المنظمة مما يجعلها في موقع إبداعي متميز ضام  

زا  مفهوم إعادة الهيكلة للعمليات التنظيمية وهها بحد نفسه يُعادُّ حااف

رئيسيا  وتشجيعيا  لمعظم العاملي  فاي هاه  المنظماات علاى تحقياق 

  .األداء العالي الهي يسهم بسمعة عالية للمنظمة

ويعد بعد تكنولوجياا المعلوماات ما  األبعااد التاي ترتكاز علاى      

اسااتعمال تكنولوجيااا المعلومااات المتطااورة وبشااكل أساسااي كااأداة 

وإعااادة هندسااتها، والعماال علااى  لبناااء العمليااات التنظيميااة الجدياادة

دعم تنفيه عمليات إعادة هندسة االعمال ، بدال ما  االعتمااد علاى 

العمليات القائمة على النظام المعلومااتي أو التكنولاوجي القاديم، إذ 

إن المنظمااات التااي تعماال فااي بيئااة متسااارعة التغياار تقااوم بننهاااء 

ق نموذج مثاالي العمليات التقليدية وذل  ببناء افضل المعلومات وف

 (.58 :2019للعمليات الحديثة . )الهبحاوي، شعإلن ، 

تُعادُّ البيئاة السياساية والقانونياة  : العوامل السياسية والقانونية .4

مااااا  العناصااااار الهاماااااه ذات التاااااأثير الكبيااااار فاااااي تصاااااميم 

االسااااتراتيجية، وتتكااااون هااااه  البيئااااة ماااا  مؤسسااااات النظااااام 

الحكومي وسياسات الدول المتعلقة باالساتثمار الخاارجي، كماا 

تشااامل ايضاااا التشاااريعات والقااارارات االدارياااة وأداء الحااااكم 

  . المنظمة للعمليات واللوائأ واالجراءات

ال تعماال المنظمااات فااي معاازل عاا  تااأثيرات مختلاان القااوى     

السياسااية والقانونيااة للدولااة والمنظمااات كبياارة الحجاام معنيااة اكثاار 
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بهها االمر، فأما فيما يخف العوامل السياسية فنجاد ماثال القادرات 

السياسااية يحضاار اسااتيراد بعاا  المنتجااات األجنبيااة والتااي يناات  

ساايع فااي الطاقااة اإلنتاجيااة للمؤسسااات المحليااة وبالتااالي عنهااا تو

زيااادة منتجاتهااا لعاادم وجااود منافسااة أجنبيااة، لكاا  ال تخلااو هااه  

القرارات م  السلبيات كصعوبة الحصول على مدخالت العمليات 

بالمثال ما  طارف اإلنتاجية المتوافرة في بلادان أجنبياة ) المعاملاة 

المتعلقة بزيادة نسبة الضرائب كما نجد القدرات  الدول األجنبية (.

لين والرسوم المفروضة على بع  الواردات وبالتالي ارتفاع تكا

هنااك عوامال سياساية تتعلاق بتشاجيع العملية اإلنتاجياة للمؤسساة. 

المساتثمري  ورجاال االعماال علااى إنشااء مؤسساات جديادة وذلاا  

باإلعفاء م  الضرائب لمادة معيناه، وتساهيل االعماال علاى إنشااء 

سساااات جديااادة وذلااا  باإلعفااااء مااا  الضااارائب لمااادة معيناااة، مؤ

وتساهيل الحصاول علاى ماوارد اإلنتااج وغيرهاا ما  االمتيااازات، 

ولعل العامل األهم واألكثر تأثيرا ضم  البيئة السياسية والقانونياة 

م  أذ عادم قادرة النظاام السياساي علاى تحقياق التحاوالت بانتظاام 

غيار الساريع فاي الحكوماات وبصفة عادية وسليمة، وهها بسبب الت

وفشلها في تحقيق نتائ  مرضية للمجتمع، هاها االخيار يجاب علاى 

الحكومة امتصات غضبه، وهه  المؤشرات وغيرهاا تجعال بيئاة 

األعمال بيئة مخاطر وعادم التأكاد والخاوف بالنسابة للمساتثمري ، 

وبالتااالي تهااب  ماا  عاازائمهم وقااراراتهم حااول االسااتثمار فااي ظاال 

كمااا إن التخطااي  الحكااومي يكااون قصااير الماادى هااه  الظااروف، 

وغير مستديم مما يجعل المستقبل مجهوال أمام رجال االعمال هها 

م  جهة، والتمرد والعصيان والتخريب والسطو م  طارف فئاات 

 المجتمع والتي تم، بمصالأ هؤالء المستثمري  . 

وفيمااا يخااف العواماال القانونيااة فتتعلااق بتلاا  القااواني  المااؤثرة  

فة مباشرة في عمل المؤسسة، أذ نجد القاواني  المتعلقاة بالبيئاة بص

ماااا  أذ الحفاااااظ علااااى نظافتهااااا والمحافظااااة عليهااااا ماااا  التلااااو  

واالستغالل الالعقالناي للماوارد المجلوباة ما  الطبيعاة، كماا نجاد 

القواني  المتعلقة بتنظيم العالقات بي  ماالك المؤسساات والعااملي  

أماا  . المجتمع، وباي  المنظماة والدولاةفيها وبي  المؤسسة وأفراد 

فيماااا يخاااف عالقاااات ماااالك المؤسساااات بالعااااملي  فيهاااا، فهنااااك 

القواني  والتشريعات التي توفر الحماية القانونياة لهاؤالء العااملي  

م  تعسن المالك وضمان حقوقهم ، كما توضأ وتحدد توصايات 

راد العاااملي  اتجااا  المؤسسااة ، فيمااا يخااف عالقااات المؤسسااة بااأف

ما  مختلان ما   القواني  الخاصة بحماية المساتهل المجتمع فنجد 

التصرفات الخاطئة المختلفة لبع  المؤسسات كاالغ  التجااري، 

وتقااديم منتجااات تضاار بصااحة المسااتهل ، وامااا القااواني  المتعلقااة 

بتنظااايم عالقاااة المؤسساااة بالدولاااة فهاااي تلااا  المرتبطاااة بالنظاااام 

مؤسساات، والقاواني  المرتبطاة االقتصادي ككال كقاواني  إنشااء ال

بتنظيم العملياات التجارياة داخال الدولاة، والقاواني  الخاصاة بمناع 

 . االداري الفاسد في المؤسسات ... الخ

إنع  كثاارة وتعاادد القااواني  الضااابطة والصااارمة تحااد ماا  حريااة     

التوسااع واالبتكااار وظهااور مؤسسااات جدياادة ... الااخ، لهااها يطلااق 

الكبير م  القواني  والتشريعات اسم التلاو  بعضهم على هها الكم 

وماا  المعااروف إن . : موقااع الكترونااي( 2222.) نبياال، القااانوني

االسااااتقرار السياسااااي أو عدمااااه، يُااااؤثر فااااي ُممارسااااة األنشااااطة 

والفعاليات المؤسسية المختلفة، أليع مشروع تجااري أو صاناعي، 

القانونياة فاي وكهل  تُؤثر فلسفة النظام السياسي القائم، وتشريعاته 

دولة ُمعيعنة، في نوعياة الفعالياات واألنشاطة المؤسساية المختلفاة ، 

 التي م  الُممك  ممارستها ِم  قِبَل تِلَ  المشروعات.

على سبيل المثال إن الُدول الرأسامالية تَعطاي للمؤسساة أهمياة     

ُمتميااازة، وتمااانأ فُرصاااا  كبيااارة لُممارساااته، ولكااا  فاااي اإلطاااار 

هاة المسمو  به، مِ    قِبَل التشريعات القانونية، واإلنظار اآلن موجَّ

نحاااو الااادول الشااارقية المختلفاااة )التاااي كانااات تُطب اااق الشااايوعية(، 

لمعرفة اتجا  التغيير، في الهياكال القانونياة والسياساية فيهاا، وبماا 

 يتناسب مع اقتصاد السُّو ، الهي يُحاولون تطبيقه.

 رهةةةةا فةةةةي أنشةةةة ة مةةةةا العوامةةةةل السياسةةةةية والقانونيةةةةة وت ثي

 المؤسسة؟

ومااا  العوامااال السياساااية والقانونياااة التاااي تاااؤث ر فاااي أنشاااطة     

 المؤسسة ما يلي:

ر فااي      يتااأثر النشاااط المؤسسااي بحجاام اإلنفااا  الُحكااومي الُمقاارع

الميزانيااة العامااة، وبااالمعرو  ماا  النقااد وبُمعاادعالت الضاارائب 

باا ن حجاام اإلنفااا  السااائدة، وفااي هااها المجااال ال بُاادَّ ماا  التااهكير 

الُحكااومي فااي األُردن، سااينخف  بساابب فلساافة اقتصاااد السااو ، 

وإعطاااء القطاااع الخااات الاادور األكباار فااي عمليااات االسااتثمار 

 واإلنفا .

ر علاى      ويتأثر النشاط المؤسسي بحجم اإلنفاا  الُحكاومي الُمقارع

المشروعات الهادفة، إلى تخفي  ُمعدعالت البطالة، وحماياة البيئاة 

محلية م  التلو  م  جهة، واستغالل فئات الُمستهلكي  المختلفاة ال

ويتااأثر النشاااط  ر االبتاازاز والجشااع ماا  جهااة أُخاارى.، ماا  صااو

ر للقطاااع  المؤسسااي بحجاام اإلعالنااات أو الاادَّعم الُحكااومي الُمقاارع

الزراعي، وهها األمر سيتأثر أذذ سيتولى القطاع الخات مساؤولية 

 اإلنفا  في هها المجال.

يتأثر النشاط المؤسسي باألنظمة الُحكومية والقواني  الُمرتبطاة     

بحماياااة الُمساااتهل ، مااا  أذ وجاااوب تعاااديل المااازي  المؤسساااي، 

للمشروعات التجارياة والصاناعية، بماا يتناساب ماع تلا  األنظماة 

والقواني ، وبِما يُحقعق مصالحة الطارفي ، الُمنات  والُمساتهل  معاا ، 

ك اتجاا  العمال  أذذ تقوم الجمعية الوطنية لحماياة الُمساتهل ، باالتحرُّ

على وضع األنظمة والتشريعات المختلفة الهادفة، لعمل حالاة ما  

التااااوازن بااااي  البااااائعي  والُمشااااتري ، وتحاااات رعايااااة األجهاااازة 

المركزيااة المعنيااة، كمااا إنااهُ ماا  الُمتوقااع إصاادار تشااريع خااات 
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بُمواجهاة هلكي  لحماية الُمساتهل ، وذلا  بماا يضام  ُحقاو  الُمسات

ويتأثر النشاط المؤسسي بالقواني  الهادفة، إلى  األطراف األُخرى.

تنظيم هيكل الُمنافسة في صناعات ُمعيعنة، مثل فر  حماياة علاى 

االع، وذلاا  لحمايااة الصااناعات المحليااة، التااي تَنااتِ  تلاا   بعاا  الس 

ااالع محلياااا ، إذ إنَّ قاااواني  مناااع االحتكاااار وتشاااجيع الُمنافساااة  الس 

ات والشركات والدَّخل، أدعت وستؤدعي إلى إعادة النظر في والمبيع

 الهياكل التنظيمية.

 ثانيا : اإلدارة المالية 

  وم اإلدارة الماليةمفه -

: هي أدارة التدفقات النقدية للمشروع بهدف تحقيق  اإلدارة المالية

أربا  للمالك، ويقصد بالمشروع أو الشركة أي منظمة أعمال لها 

تحقيق أربا  ) صناعي، زراعي، تجاري، بنا ،  إلىنشاط يهدف 

تحقياااق أرباااا  مثااال مشاااروعات  إلاااىفناااد ( أو نشااااط ال يهااادف 

الخاااااادمات االجتماعية)حمايااااااة األساااااارة، حمايااااااة الطفولااااااة( أو 

وم  األهداف الرئيسة لإلدارة المالية فاي  .المشروعات الحكومية 

المشااروعات، خاصااة فااي األجاال القصااير، هااو مقابلااة احتياجااات 

دور المدير الماالي يتضام   ننَّ التشغيل الحالية والمتوقعة، ولهل  ف

تطااوير وتطبيااق ومتابعااة السياسااات والقاارارات الخاصااة بنشاااط 

 :   المشروع

 تجهيز فواتير العمالء .1

 .االستثمار في األورا  المالية .2

ني الثابتاة( )اآلالت، ، ااالستثمار في األصول الرأسمالية )المبا .3

     .األراضي(

     .سداد االلتزامات الخاصة بالشركة  .4

 .توفير مصادر التمويل طويلة األجل  .5

  -يام بمهام اإلدارة المالية :قوم  اإلدارات التي تتولى ال

 .دارة الموردي  )سداد التزامات الموردي ، أورا  الدفع(إ .1

دارة تخطاااااي  قااااارارات االساااااتثمارات )االساااااتثمارات فاااااي إ .2

 .األصول طويلة األجل(

المديناااة للعماااالء، أورا   العماااالء )تحصااايل الحسااااباتدارة إ .2

         .القب ( 

دارة التخطاااي  الماااالي ) تخطاااي  التااادفقات النقدياااة الداخلاااة إ .4

 .والخارجة(

ويختلن التنظيم الداخلي لإلدارة المالية ووظائفها م  مشروع      

يمكاا  إن نجااد بعاا  الوظااائن تاارتب  وتتكاماال مااع  أذذ ، إلااى آخاار

: 2222)اإلنصاااري،.المحاساابة داخاال بعاا  المشااروعاتدارة إ

مفهوم اإلدارة المالية واسع وال يقتصر على الناواحي  إنَّ  (21-22

مجااالت التمويال واالساتثمار،  إلاىاإلجرائياة فحساب، وإنماا يمتاد 

يتطلاااب ذلااا  مااا  مراجعاااة للمساااتندات،  يود الدفترياااة، ومااااقفاااال

فااال المساااتندات حساااابات األساااتاذ المختلفاااة، وح إلاااىوالترحيااال 

ما  مهاام  ا  جازء ويٌعاد  بطريقة تساعد على الرجوع اليهاا بساهولة، 

مهامها أيضا النشااط الخاات بالتمويال، ما   إنَّ  ذذ إاإلدارة المالية، 

تقاادير األمااوال المطلوبااة وتحديااد مصااادر التموياال المختلفااة  حيااث

وتحديااد تكلفااة كاال مصاادر والمفاضاالة بينهااا وفقاا  للتكلفااة والعائااد، 

تقرير توزياع األرباا  واالحتفااظ بهاا، ومادى االهتماام  على دةزيا

بحجااز االحتياطااات والمخصصااات وتحقيااق التااوازن بااي  حقااو  

اإلدارة المالية تقوم بالعمليات الخاصاة  وأنَّ الملكية وحقو  الغير، 

دارة األصااول ماا  الناحيااة الماليااة فقاا  مثاال تحديااد إباالسااتثمار و

ن الخاصاة ااالئتما مادةرصيد النقدية الواجب االحتفاظ به، وتحديد 

يماااة االساااتثمار الخاااات باااالمخزون السااالعي، قباااالعمالء وتحدياااد 

 (18: 2212،)السنفييام بعملية التحليل المالي.قباإلضافة إلى ال

ية هي النشاط اإلداري وزمالئه اإلدارة المال Keownويعرف     

 يمة االقتصادية أو الثروة.قالهي يهتم بخلق والحفاظ على ال

 بأنهاااااإلدارة المالياااة  Brighamet Grapensteوعرفهاااا     

الوظيفة الخاصة بوضاع خطا  التمويال والحصاول علاى الماوارد 

المالية واستعمالها بالطريقة التي تاؤدي إلاى زياادة فعالياة عملياات 

ممكاااااا . )مرسااااااي  وإنجااااااازات المؤسسااااااة إلااااااى أقصااااااى حاااااادع 

 (12: 2222،واللحلأ

مااا  المدرساااة الحديثاااة إن اإلدارة المالياااة   Johnsonويااارى     

لمااالي وإدارة األصااول ومواجهااة تلعااب دورا مهمااا فااي تخطااي  ا

تجهياز  زياادة علاىنشأة من استمرار الااالستثنائية لضم تالمشكال

 وسائل الدفع. 

واإلدارة الماليااة هااي جميااع أوجااه النشاااط اإلداري أو الوظيفااة     

المتعلقاة بتنظايم حركاة األماوال الالزماة لتحقياق  جميعهاا اإلدارياة

والوفاء بالتزاماته المساتحقة أهداف المشروع بكفاية إنتاجية عالية 

 (. 22: 1997،)السامرائي  عليه في مواعيدها.

تنطوي اإلدارة المالية على كل ما يتعلق باألموال في المنشااة و    

ماا  تخطيطهااا والحصااول عليهااا واالسااتعمال األمثاال لهااا، وهااها 

النشاط الماالي يبادأ فاي المنشااة ما  وقات التفكيار فاي إنشاائها إلاى 

للمنشااأة  األهميااة نفساها  حياتهاا، كماا إنااه نشااط لاه خار لحظاه مااآ

الحاااالت أو ثبااات، تبنااى فااو   انكماااشسااواء فااي حالااة توسااع أو 

، وتوجااد بصاافة دائمااة الحتياجااات ماليااة ينبغااي إشااباعها جميعهااا

  بطريقة مناسبة.

تعااد كاال  \ساايد الهااواري ))حسااب الاادكتور ساايد الهااواري: وي    

وضيفة م  وظاائن اإلدارة العلياا مساؤولة عملياة الحصاول علاى 
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فاااإلدارة الماليااة فااي  ،االمااوال الالزمااة والتخطااي  ومتابعااة ذلاا 

(. ) موقاااع الكتروناااي : (ي مشاااروع مااا  منضاااور ماااالي أدارة إ

2218 ) 

مااوال الالزمااة تااوفير األ إلااىاإلدارة الماليااة لاا  تعااد تسااعى  إنَّ     

لبية احتياجات المنشأة ونشاطها االقتصادي وحسب وإنماا هادفها لت

ليشمل تنظيم مجرى األموال والتخطي  لها والرقابة عليها ووضع 

هااداف أالقاارارات االداريااة الختيااار البااديل المناسااب  الااهي يحقااق 

 . طراف المتعددة للمنشأةاأل

 خل إدارة السيولة )إدارة الخصوم(مد .1

اكتساابت الوظيفااة الماليااة أشااكالها الوصاافية فااي بدايااة العااام      

، وقد انحصرت مهام الوظيفة المالية بأشكالها الوصافية أي 1920

بالمعالجااات المحاساابية والقانونيااة لتأسااي، الشااركات، كمااا عمقاات 

دور  1929 ماألحادا  االقتصااادية خااالل أزماة الكساااد الكبياار عااا

ة الالزماة لتجااوز أزماات التمويال اإلدارة المالية في توفير السيول

علااااى موضااااوعات اإلفااااالس وإعااااادة تنظاااايم  موتركااااز االهتمااااا

الشركات التاي شاهدتها حقباة الثالثيناات، باختصاار تمحاور هادف 

اإلدارة المالية ضام  هاها المادخل باتجاا  تاوفر السايولة )قارارات 

 التمويل(.

 مدخل إدارة الموجودات )األصول( .2

األربعينااااات وأمتااااد حتااااى أواخاااار ظهاااار هااااها الماااادخل فااااي      

المسائل الوصافية   الخمسينات، وتميزت هه  المرحلة باالبتعاد ع

المسااائل الكميااة كالتحلياال المااالي والتخطااي   ىوبَااَدأ التركيااز علاا

الساتعمال الماوارد المالياة بماا فيهاا عملياة التخطاي  لالسااتثمارات 

لمفكااري  الرأساامالية وإدارة األنشااطة االسااتثمارية تركااز اهتمااام ا

بدراساااة الموازناااات الرأسااامالية ومعرفاااة التااادفقات الناجماااة عااا  

، ففاي ظال االساتثماراتاالستثمارات طويلاة اآلجال وجادوى هاه  

ظهااور أجيااال الحاسااوب وتقنيااة المعلومااات ونظمهااا، يالحاال إن 

الواجهااة الرئيسااة لهااها الماادخل تركاازت حااول قاارارات االسااتثمار 

 بالربحية.وتمثل الهدف الرئي، لهها المدخل 

 مدخل إدارة الهيكل المالي: .2

تمياازت هااه  المرحلااة التااي باادأت مااع منتصاان السااتينات ماا       

 modiglianالقرن العشري  بالثورة المعرفية التاي أثارتهاا مقالاة

and miller   (1958حول كلفة التمويل والهيكال الماالي، وما )ا 

( ألساا، نظريااة المحفظااة الحديثااة،  1959)  markowitzقدمااه

األسوا  المالية بشكل خاات وظهاور مفااهيم كفااءة  رونمو وتطو

السااو  الماليااة ونماااذج تسااعير األصااول الرأساامالية، نتيجااة ذلاا ، 

الماااالي فاااي قيماااة  لتمحااور هاااها المااادخل حاااول دور وأثاار الهيكااا

الشركة واعتماد مبدأ المبادلة بي  العائد والمخاطرة وكيفياة تعظايم 

ثاااروة المسااااهمي ، شاااكلت قااارارات التمويااال واالساااتثمار ومااادى 

انعكاسااها علااى ثااروة المساااهمي  الواجهااة الرئيسااة للفكاار المااالي، 

وتحولت النظرة نحو حملاة األساهم وأثار قارارات توزياع األرباا  

 ت االساتثمار والتمويال فاي القيماة الساوقية للشاركة .بجانب قرارا

يمثال هاها المادخل ربا  بااي  المفهاوم المعرفاي والمفهاوم التحليلااي 

                                                       -لوظيفة اإلدارة المالية م  خالل تحقيق اآلتي:

يكاال االسااتعمال االفضاال للمااوارد الماليااة )الماازي  األمثاال لله .1

 المالي(.

 قدرة الموارد المتاحة على تغطية حجم الفرت االستثمارية.  .2

قدرة عوائد االستثمار على تعزيز المركاز االئتمااني للمؤسساة  .2

 م  حصول تدفقات نقدية كافية لتغطياة فوائاد الادي  ما  جاناب

 (5-4: 2218) عباس، وأقناع حملة السهم م  جانب آخر.

 همية الهيكل التنظيميأ .5

كبيار دور  دور الهيكل التنظيمي في المنظمة يشبه إلاى حاد   إنَّ      

الااهي يتمثاال بمساا  ودعااام  اإلنسااانالهيكاال التنظيمااي فااي جساام 

 أداريااهداة أعضاااء الجساام االخاارى، لااها فالهيكاال التنظيمااي يعااد أ

هااداف عاا  طريااق تنظاايم مهمااة تساااعد المنظمااة علااى تحقيااق األ

العالقات وتحديد المسؤوليات، وعليه فنن غياب الهيكال التنظيماي 

المالئم يعني "إن العمليات التنظيمية ستقع في فوضى، وينت  عا  

معنويات العاملي ، هاها فضاال  عا  زياادة  فيذل  آثار سلبية تؤثر 

  (49-47 :2222)اللوزي، النفقات والصراعات التنظيمية 

تشاااكل اهمياااة الهيكااال   عااادة (  عناصااارPettinger)وقاااد حااادد 

 : التنظيمي والتي منها

الهيكل التنظيمي يضم  للمنظماة كفااءة وفاعلياة النشااطات  إنَّ  .1

 وفقا  لقهداف المرسومة .

 .في تخصيف الصالحيات والمسؤوليات يساعد  .2

 .على العمل لإلشرافتحديد الوسائل الالزمة  .2

و اآللااي أوإن كفاااءة وفاعليااة التنظاايم سااواء النمااوذج العضااوي     

ترتب  بالبيئة المحيطة، فهناك عالقة واضحة باي  البيئاة المساتقرة 

يااد قيااد الهيكاال التنظيمااي، وهااها التعقوالبيئااة المتحركااة ودرجااة تع

يتطلااب درجااة عاليااة ماا  الالمركزيااة حتااى تمكاا  المنظمااة ماا  

همياااة الهيكااال أهناااا يتباااي   االساااتجابة للتغيااارات المحيطاااة، مااا 

 التنظيمي كالتالي :

 .العالقات داخل المنظمةترتيب   -

حدى االدوات االدارية التي تساعد التنظيم على الوصاول إ عدُّ يُ  -

 .هدافهأإلى 
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وبنااااء  علاااى ذلااا  يشااابه الهيكااال التنظيماااي بالهيكااال العظماااي      

، اإلنساانالفرعياة المختلفاة لجسام  باألنظماةكونه يتمسا   لإلنسان

قسام المختلفاة وحادات منعزلاة تبقى الدوائر واأل البنيانفبدون هها 

الهيكااال التنظيماااي  يقلااال .(12: 2212، )منصاااورعااا  بعضاااها 

ساس وأالغمو  للموظن ويساعد على التفسير والتنبؤ بالسلوك، 

ر  المنظماااة والماااواد غاااالهيكااال التنظيماااي هاااو الموائماااة باااي  

الماوارد  عملبسرعة هي التي تسات المنظمات التي تنموو ،الالزمة

  .داريااة المتمياازةدارة الكااوادر اإلإفضاال بمااا فااي ذلاا  أاسااتعماال  

(Tran & Tian, 2013:230) 

وتمثاااال البنيااااة التنظيميااااة الخارطااااة الرساااامية الااااهي تحتااااوي     

تقساايمات التنظاايم الداخليااة، وآليااات العماال المعتماادة فااي المنظمااة 

ق أعلاااى درجاااات التنسااايق والتاااي تساااعى مااا  خاللهاااا إلاااى تحقيااا

التعاون والعمل المشاترك باي   ضمانوالتراب  الفعال الهادف إلى 

  .كل وحدات المنظمة االدارية والعاملي  فيها

قد نالت البنية التنظيمية حظهاا ما  اهتماام البااحثي  والمهتماي      

الزمنية التي واكبات المراحال  حقببنظرية المنظمة وتحديدا في ال

 ي، ونشوء علم اإلدارة، إال إن هه  التغييارات لام تماأِ األولى لتأس

ذ مااتزال الهياكال التنظيمياة التاي تباي  إدور  وأثر  في المنظماة، 

شاااكل وخارطاااة البنااااء التنظيماااي أداة رئيساااة تعتمااادها منظماااات 

االعمااال فااي تحقيااق أهاادافها، وتجديااد نااوع العالقااات التنظيميااة، 

وسيلة المنظمة في تشاخيف نها وأوخطوط االتصال السائدة فيها، 

فااراد وتحااادد ماااا يوكااال الاايهم مااا  أدوار ومهاااام ومساااؤوليات، األ

 نذ أوبالتالي مقدار ونوع الصالحيات التاي تمانأ لهام والتاي ينبغاي 

تتوافااق وطبيعااة عملهاام، ومركاازهم الااوظيفي، فضااال عاا  الاادور 

الواضأ في تشخيف العالقات التي توثق الصالت والارواب  باي  

تهااا الخارجيااة الحاضاانة لهااا، ونااوع وماادى التااأثير المنظمااة وبيئ

 (125:  2218، )العكيدي.المتبادل بينهما

  مراحل إعداد الهيكل التنظيمي 

تحديااااد األهااااداف األساسااااية للمنشااااأة: وتساااااعد فااااي تحديااااد   .1

 االحتياجات التنظيمية وإعداد الهيكل التنظيمي. 

 تحديااد مااا يجااب عملااه: دراسااة المهمااة الخاصااة بالوحاادة وهااي .2

 بمثابة الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق.

تخصاايف وتوزيااع األعمااال: هااي تقرياار كياان ساايتم تقساايم  .2

األعماااال الواجاااب القياااام بهاااا وتجمياااع األنشاااطة فاااي وحااادات 

 تنظيمية مناسبة لموارد المنشاة وإمكاناتها.

تحديااد اختصااات كاال وحاادة تنظيميااة والقيااام بنعااداد الوصاان  .4

التنظيمياة: يتطلاب هاها تحدياد الوظيفي لكل وظيفة فاي الوحادة 

   .المهام والمسؤوليات المنوطة بكل وظيفة

الالزمااة: ماا  خاللهااا يااتمع تحديااد حجاام الساالطة  ةتقرياار الساالط .5

 المفوضة للمرؤوس.

إعااداد الخريطااة التنظيميااة للمنشااأة: كياان يااتم إعااداد الخريطااة  .2

التنظيميااة : ماا  أكثاار الطرائااق شاايوعا  فااي إعااداد الخريطااة 

 (29-28:  2218)شرارة،  التقسيم التنظيمي. التنظيمية هي

 

 الهيكل التنظيمي  أنواع 

عدة  تختلان عا  أنواعا للهيكل التنظيمي  دراسات عدة إلى أن    

التااي تتواجااد فيهااا،  للبياناااتبعضااها فااي وظائفهااا وفااي مالئمتهااا 

 وتتمثل بما يأتي :

ول م  اقتر  هها الهيكل هو العالم فردريا  أالهيكل الوظيفي:  .1

هاها الناوع  ادارة الورش ويسمىع  هشار اليه في كتابأذ إتايلور، 

سافل إلاى بالبيروقراطية التنظيمية ويتم تجميع الوظائن ما  األ

كثااار فاعلياااة عنااادما تكاااون الخبااارة والكفااااءة أعلاااى، وهاااو األ

هل  عناصاار بالغااة االهميااة فااي تحقيااق االهااداف التنظيميااة وكاا

 في المنظمة . الساندعندما يكون التسلسل الهرمي الرأسي هو 

و أبهيكاال المنتااوج  أحيانااا   و الشااعب: ويساامىع أقسااام هيكاال األ .2

عمااااال االسااااتراتيجية، ويصاااالأ للمنظمااااات ذات وحاااادات األ

تصاااابأ االقسااااام  ذذ إالخطااااوط اإلنتاجيااااة المتنوعااااة الصااااناعة 

حاادات معيناااة، إلااى و ثانويااا  متعااددة، فالمنظمااة تقساام تقسااايما  

و أويجااري التنساايق بااي  الوحاادات التنظيميااة المركااز الاارئي، 

 الموقع الوظيفي االعلى المتمثل بالمدير .

و أهها النوع فاي صاناعة الفضااء  عمالالهيكل المصفوفي: است .2

الصناعات الحربياة فاي الوالياات المتحادة، ثام ماا لبثات بعا  

و صاافقات أت اسااتعملته لتنفيااه اتفاقااا نذ أالمنظمااات الصااناعية 

و لتطااوير مناات  معااي ، لااهل  وجااد هااها الهيكاال لحاال أإنتاجيااة 

بع  القضايا، فهو يجمع بي  الهيكل الوظيفي وهيكال الشاعب 

كثر ما  شاخف، اال أوالقصد منه التركيز على العمل م  قبل 

نه يخلن وضع ازدواجية االوامر ويتطلب كفاءة شخصية م  أ

 قبل العاملي  .

ثاال بوجااود تنظاايم مركاازي صااغير يعتمااد الهيكاال الشاابكي: ويتم .4

كالدراساات  األنشاطةبابع   للقياامعلى منظمات اخرى غير  

 إمكانيااةوالبحااو  واإلنتاااج والتوزيااع والنقاال، وماا  مميزاتااه 

ياة ماوارد خارجياة تحتاجهاا المنظماة ما  ماواد خاام أاستعمال 

و قااد تلجااأ إلااى تحسااي  الجااودة ماا  أوعمالااة ماا  خااارج الاابالد 

خالل استعمال خبراء فنياي  متخصصاي  فاي تحساي  الجاودة، 

 فااإلدارةعليه فتمثال بعادم وجاود رقاباة مباشارة  واهم ما يؤخه

 العليا ال تمل  السيطرة المباشرة على العملياات داخال المنظماة

عمااال المنظمااة ماا  أكااهل  ارتفاااع المخاااطرة علااى و، جميعهااا
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تزام المتعاقادي  ماع المنظماة بتنفياه ماا تام االتفاا  خالل عدم ال

 عليه .

و التنظيم االفتراضي هو مصطلأ أالهيكل االفتراضي: الهيكل  .5

نااات  عاا  التطااورات التكنولوجيااة،  1982قاادم ألول ماارة فااي 

ويشار به للمنظمات التي تعتمد اعتمادا  كبيرا  على التكنولوجياا 

بارة ع  شبكة مؤقتاه ما  ي بنى مادية، فهو عأوالتي ال تمتل  

مستقلة ترتب  م  خالل التكنولوجيا، لتاوفير المهاارات  كيانات

سوا  المختلفة فالمنظمة االفتراضية ولسهولة الوصول إلى األ

هي منظمة مؤقتاه تتاألن ما  منظماات متعاددة تتشاكل لغار  

 محدد .

ي مااا  الهياكااال أ: قاااد ال يصااالأ  الهيكااال الهجاااي  )المخاااتل ( .2

بقة الااهكر بالنساابة للمنظمااة فتقااوم بننشاااء هيكاال التنظيميااة السااا

كثااار مااا  ناااوع مااا  الهياكااال الساااابقة أهجاااي  باالعتمااااد علاااى 

لالسااتفادة ماا  نقاااط القااوة فيهااا ولتجنااب نقاااط الضااعن تبعااا  

الحتياجات المنظمة وهاو يصالأ للمنظماة التاي تعمال فاي بيئاة 

 ( .94 -92 : 2212سريعة التغيير)مروة، 

 االطار العملي

 أوالً: اختبار عالقة االرتباط

 الفرضية الرئيسة األولى -

بغية التحقق م  صحة هاه  الفرضاية وفرضاياتها الفرعياة، تام     

( SPSS23اختبارهاااا إحصاااائيا  باساااتعمال البرناااام  اإلحصاااائي )

 ( يوضأ تل  النتائ . 1والجدول )

 

 والتدفقات النقدية القانونيةعالقات االرتباط بي  العوامل  (1الجدول )

Y التدفقات الداخلة 
 القرار

 التدفقات الخارجة
 القرار

X R Sig t R Sig T 

العوامل 

 القانونية
0.731* 0.001 3.029 

قباااااااااااااااااااول 

فرضاااااااااااااية 

 الوجود

0.803* 0.005 3.469 

قباااااااااااااااااول 

فرضاااااااااااية 

 الوجود

 

 N                                         0.05* معنوي عند مستوى 

= 100 

( م  نتائ  تحليال االرتبااط البساي  باي  1تشير معطيات الجدول )

والتدفقات النقدياة ) الداخلاة والخارجاة ( إلاى إن  القانونيةالعوامل 

هناك عالقة ارتباط معنوية موجبة بينهماا وعلاى مساتوى المؤشار 

 الكلي.

( 0.05( عند مساتوى معنوياة )2.721إذ بلغ معامل االرتباط )    

والتااادفقات النقدياااة الداخلاااة فاااي البياناااات  القانونياااةباااي  العوامااال 

( عناد مساتوى معنوياة 2.822تباط )بلغ معامل االر والمحاسبية . 

الخارجااة فااي  والتاادفقات النقديااة القانونيااة( بااي  العواماال 0.05)

واستدل ما  معاامالت االرتبااط وجاود عالقاة  البيانات المحاسبية.

( والتادفقات النقدياة ) القانونيةمعنوية موجبة بي  كل م  )العوامل 

( المحساااوبة لعالقاااة tيماااة )قالداخلاااة والخارجاااة ( ، وقاااد بلغااات 

والتااادفقات النقدياااة الداخلاااة فاااي  القانونياااةالعوامااال االرتباااط باااي  

( الجدوليااة tيمااة )قكباار ماا  أ( وهااي 2.229)  البيانااات المحاساابية

%( وهااها يعنااي رفاا  5( عنااد مسااتوى معنويااة )1.822البالغااة )

فرضااية العاادم وقبااول فرضااية الوجااود التااي تاانف علااى )وجااود 

 القانونياةة ذات داللاة إحصاائية باي  العوامال عالقة ارتباط معنويا

المنظمااة إلدارة هيكاال اإلدارة الماليااة فااي المؤسسااات الحكوميااة 

 والتدفقات الداخلة في البيانات المحاسبية ( .

العواماال ( المحسااوبة لعالقااة االرتباااط بااي  tيمااة )قوقااد بلغاات     

)  والتااادفقات النقدياااة الخارجاااة فاااي البياناااات المحاسااابية القانونياااة

( عناد 1.822( الجدولياة البالغاة )tيماة )قكبر ما  أ( وهي 2.429

%( وهااها يعنااي رفاا  فرضااية العاادم وقبااول 5مسااتوى معنويااة )

على )وجود عالقة ارتباط معنوية ذات  فرضية الوجود التي تنفع 

مة إلدارة هيكل اإلدارة المنظ القانونيةداللة إحصائية بي  العوامل 

المالية في المؤسساات الحكومياة والتادفقات الخارجاة فاي البياناات 

 المحاسبية ( 
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 عالقات االرتباط بي  العوامل التكنلوجية والتدفقات النقدية (2الجدول )

Y  الداخلةالتدفقات 
 القرار

 التدفقات الخارجة
 القرار

X R Sig T R Sig T 

العواماااااااااااااال 

 التكنولوجية
0.694* 0.013 2.726 

قباااااااااااااااااول 

فرضاااااااااااية 

 الوجود

0.718* 0.015 2.82 

قباااااااااااااااااول 

فرضاااااااااااية 

 الوجود

 

 N = 100    0.05* معنوي عند مستوى 

ما  نتاائ  تحليال االرتبااط البساي  ( 2تشير معطيات الجادول )    

بااي  العواماال التكنلوجيااة والتاادفقات النقديااة ) الداخلااة والخارجااة ( 

إلى إن هناك عالقة ارتبااط معنوياة موجباة بينهماا وعلاى مساتوى 

 المؤشر الكلي.

( 0.05( عند مستوى معنوية )2.294إذ بلغ معامل االرتباط )     

النقديااة الداخلااة فااي البيانااات بااي  العواماال التكنولوجيااة والتاادفقات 

( عناد مساتوى معنوياة 2.718بلاغ معامال االرتبااط )والمحاسابية .

( بي  العوامل التكنولوجياة والتادفقات النقدياة الخارجاة فاي 0.05)

 البيانات المحاسبية.

واسااتدل ماا  معااامالت االرتباااط وجااود عالقااة معنويااة موجبااة     

فقات النقديااة ) الداخلااة بااي  كاال ماا  )العواماال التكنولوجيااة( والتااد

( المحساوبة لعالقاة االرتبااط باي  tيماة )قوالخارجة ( ، وقد بلغت 

 والتدفقات النقدية الداخلة فاي البياناات المحاسابية القانونيةالعوامل 

( عناد 1.822( الجدولية البالغة )tيمة )قكبر م  أ( وهي 2.722) 

ل %( وهااها يعنااي رفاا  فرضااية العاادم وقبااو5مسااتوى معنويااة )

على )وجود عالقة ارتباط معنوية ذات  فرضية الوجود التي تنفع 

داللااة إحصااائية بااي  العواماال التكنولوجيااة المنظمااة إلدارة هيكاال 

اإلدارة الماليااة فااي المؤسسااات الحكوميااة والتاادفقات الداخلااة فااي 

 البيانات المحاسبية ( .

العوامااال ( المحساااوبة لعالقاااة االرتبااااط باااي  tيماااة )قوقاااد بلغااات 

)  التكنولوجية والتادفقات النقدياة الخارجاة فاي البياناات المحاسابية

( عنااد 1.822( الجدوليااة البالغااة )tيمااة )قكباار ماا  أ( وهااي 2.82

%( وهااها يعنااي رفاا  فرضااية العاادم وقبااول 5مسااتوى معنويااة )

على )وجود عالقة ارتباط معنوية ذات  فرضية الوجود التي تنفع 

ولوجيااة المنظمااة إلدارة هيكاال داللااة إحصااائية بااي  العواماال التكن

اإلدارة الماليااة فااي المؤسسااات الحكوميااة والتاادفقات الخارجااة فااي 

 البيانات المحاسبية ( .

 

 عالقات االرتباط بي  العوامل الداخلية والتدفقات النقدية (2الجدول )

Y التدفقات الداخلة 
 القرار

 التدفقات الخارجة
 القرار

X R Sig t R sig T 

العواماااااااااااااال 

 الداخلية
0.703* 0.011 2.795 

قباااااااااااااااااول 

فرضاااااااااااية 

 الوجود

0.771* 0.005 3.122 

قباااااااااااااااااااول 

فرضاااااااااااااية 

 الوجود

 

 N = 100             0.05* معنوي عند مستوى 

( ما  نتاائ  تحليال االرتبااط البساي  2معطيات الجادول )تشير     

بي  العوامل الداخلية والتدفقات النقدية ) الداخلاة والخارجاة ( إلاى 

بينهماااا وعلاااى مساااتوى إن هنااااك عالقاااة ارتبااااط معنوياااة موجباااة 

( عنااد مسااتوى 2.722إذ بلااغ معاماال االرتباااط ) المؤشاار الكلااي.

لتدفقات النقدية الداخلة في ( بي  العوامل الداخلية وا0.05معنوية )

( عناد مساتوى 2.771بلغ معامل االرتبااط )والبيانات المحاسبية . 

( بي  العوامال الداخلياة والتادفقات النقدياة الخارجاة 0.05معنوية )

 في البيانات المحاسبية.

واسااتدل ماا  معااامالت االرتباااط وجااود عالقااة معنويااة موجبااة     

لتااادفقات النقدياااة ) الداخلاااة باااي  كااال مااا  )العوامااال الداخلياااة( وا

( المحساوبة لعالقاة االرتبااط باي  tيماة )قوالخارجة ( ، وقد بلغت 

 العوامل الداخلية والتدفقات النقدية الداخلاة فاي البياناات المحاسابية

( عناد 1.822( الجدولية البالغة )tيمة )قكبر م  أ( وهي 2.795) 

%( وهااها يعنااي رفاا  فرضااية العاادم وقبااول 5مسااتوى معنويااة )

)وجود عالقة ارتباط معنوية ذات فرضية الوجود التي تنف على 

داللة إحصائية بي  العوامل الداخلية المنظمة إلدارة هيكال اإلدارة 

ات الداخلااة فااي البيانااالماليااة فااي المؤسسااات الحكوميااة والتاادفقات 
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( المحساوبة لعالقاة االرتبااط بااي  tيماة )قوقاد بلغات  .المحاسابية (

العوامااال التكنولوجياااة والتااادفقات النقدياااة الخارجاااة فاااي البياناااات 

( الجدوليااة البالغااة tيمااة )قكباار ماا  أ( وهااي 2.122)  المحاساابية

%( وهاها يعناي رفا  فرضاية 5( عند مستوى معنوياة )1.822)

)وجااود عالقااة علااى  التااي تاانفع العاادم وقبااول فرضااية الوجااود 

ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بي  العوامال الداخلياة المنظماة 

إلدارة هيكاال اإلدارة الماليااة فااي المؤسسااات الحكوميااة والتاادفقات 

 .الخارجة في البيانات المحاسبية (

وبهل  وجدنا المسوغ فاي الحكام علاى قباول الفرضاية الرئيساة     

علاى )توجاد عالقاة ارتبااط معنوياة ذات داللاة  األولى التاي تانفع 

حصاائية باي  العواماال التنظيمياة إلدارة هيكاال اإلدارة المالياة فااي إ

 المؤسسات الحكومية و التدفقات النقدية في البيانات المحاسبية(.

 : اختبار عالقة األثر ثانيا

 الثانيةالفرضية الرئيسة  -

ها الفرعياة، تام بغية التحقق م  صحة هاه  الفرضاية وفرضايات    

( SPSS23اختبارهاااا إحصاااائيا  باساااتعمال البرناااام  اإلحصاااائي )

 ( يوضأ تل  النتائ .4والجدول )

 

 والتدفقات النقدية القانونيةعالقات االثر بي  العوامل  (4الجدول )

Y  الداخلةالتدفقات 
 القرار

 التدفقات الخارجة
 القرار

X R2 sig F R2 sig F 

العوامااااااااااال 

 القانونية
0.534 0.000 9.175* 

قباااااااااااااااااااول 

فرضاااااااااااااية 

 الوجود

0.645 0.002 12.034* 
قبااول فرضااية 

 الوجود

 

 N = 100                  0.05* معنوي عند مستوى 

 -( اتضأ االتي :4م  الجدول )

Rإن قيمة معامل التفسير) . أ
2

( لنموذج االنحادار الخطاي البساي  

للعواماال القانونيااة والتاادفقات الداخلااة فااي البيانااات المحاساابية 

%( ماااا  52.4(، ممااااا يعنااااي أنَّ مااااا نساااابته )2.524بلغاااات )

التغيرات التي تطرأ على التدفقات الداخلاة يمكا  تفسايرها ما  

%( 42.2اما النسبة المتبقياة والبالغاة) خالل العوامل القانونية،

فهي تعود إلى متغيرات اخرى غير داخلة في الدراسة الحالية. 

Rوبلغاات قيمااة معاماال التفسااير)
2

( لنمااوذج االنحاادار الخطااي 

البساااي  للعوامااال القانونياااة والتااادفقات الخارجاااة فاااي البياناااات 

%( 24.5( ، مما يعني أن ما نسابته )2.245المحاسبية بلغت )

التغيرات التي تطرأ على التدفقات الخارجة يمك  تفسايرها م  

ااااااا النساااااابة المتبقيااااااة  ماااااا  خااااااالل العواماااااال القانونيااااااة ، أمَّ

%( فهي تعود إلى متغيرات اخارى غيار داخلاة 25.5والبالغة)

 في الدراسة الحالية.

( المحساااوبة لنماااوذج االنحااادار الخطاااي البساااي  Fإن قيماااة ) . ب

اخلااة فااي البيانااات المحاساابية للعواماال القانونيااة والتاادفقات الد

بلغاات ) 
 

( الجدوليااة البالغااة F( وهااي أكباار ماا  قيمااة )9.175

( 8-1%( وبدرجااة حريااة )5( عنااد مسااتوى معنويااة )5.22)

( وهاااي اقااال مااا  2.222( قاااد بلغااات )Fوإن مساااتوى داللاااة )

مستوى المعنوية وهها يادل علاى وجاود عالقاة اثار ذات داللاة 

والتدفقات الداخلاة فاي البياناات  احصائية بي  العوامل القانونية

المحاسبية. مما يدل على رف  فرضاية العادم وقباول فرضاية 

)وجاود عالقاة اثار معنوياة ذات داللاة الوجود التي تنف على 

إحصائية بي  العوامل القانونية والتدفقات الداخلاة فاي البياناات 

( المحساوبة لنماوذج االنحادار Fالمحاسبية( . كما بلغات قيماة )

الخطاااي البساااي  للعوامااال القانونياااة والتااادفقات الخارجاااة فاااي 

البيانات المحاسبية بلغت ) 
 

( F( وهي اكبر م  قيمة )12.224

%( وبدرجاة 5( عند مساتوى معنوياة )5.22الجدولية البالغة )

( وهاي 2.222( قاد بلغات )F( وإن مستوى داللة )8-1حرية )

معنوية وهها يدل على وجود عالقة اثار ذات أقلُّ م  مستوى ال

داللااة احصااائية بااي  العواماال القانونيااة والتاادفقات الداخلااة فااي 

البيانات المحاسبية. مما يدل على رف  فرضاية العادم وقباول 

فرضية الوجود التي تنف على )وجود عالقة أثر معنوية ذات 

فاي  داللة إحصائية باي  العوامال القانونياة والتادفقات الخارجاة

 البيانات المحاسبية( .
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 ثر بي  العوامل التكنلوجية والتدفقات النقديةعالقات األ (5الجدول )

Y التدفقات الداخلة 
 القرار

 التدفقات الخارجة
 القرار

X R2 Sig F R2 sig F 

العواماااااااااااااال 

 التكنولوجية
0.482 0.003 7.431* 

قبول فرضاية 

 الوجود
0.516 0.006 7.952* 

قبااااااااااااااااااول 

فرضااااااااااااية 

 الوجود

 

 N = 100                        0.05* معنوي عند مستوى 

 -( اتضأ االتي :5م  الجدول )

Rإن قيمة معامل التفسير) . أ
2

البساي  ( لنموذج االنحادار الخطاي 

للعوامل التكنلوجياة والتادفقات الداخلاة فاي البياناات المحاسابية 

%( مااا  48.2( ، مماااا يعناااي أن ماااا نسااابته )2.482بلغااات )

التغيرات التي تطرأ على التدفقات الداخلاة يمكا  تفسايرها ما  

اااااااا النسااااااابة المتبقياااااااة  خاااااااالل العوامااااااال التكنلوجياااااااة، أمَّ

ى غيار داخلاة %( فهي تعود إلى متغيرات اخار51.8والبالغة)

Rفااي الدراسااة الحاليااة. كمااا بلغاات قيمااة معاماال التفسااير)
2

 )

لنموذج االنحدار الخطي البسي  للعوامل التكنلوجية والتادفقات 

( ، مماا يعنااي 2.512الخارجاة فاي البيانااات المحاسابية بلغاات )

%( م  التغيرات التي تطرأ على التادفقات 51.2إن ما نسبته )

الل العواماال التكنلوجيااة، أمااا الخارجااة يمكاا  تفساايرها ماا  خاا

%( فهااي تعااود إلااى متغياارات 48.4النساابة المتبقيااة والبالغااة)

 اخرى غير داخلة في الدراسة الحالية.

( المحساااوبة لنماااوذج االنحااادار الخطاااي البساااي  Fأن قيماااة ) . ب

للعواماال القانونيااة والتاادفقات الداخلااة فااي البيانااات المحاساابية 

بلغاات ) 
 

( الجدوليااة البالغااة F)( وهااي أكباار ماا  قيمااة 7.421

( 8-1%( وبدرجااة حريااة )5( عنااد مسااتوى معنويااة )5.22)

( وهاااي أقااالُّ مااا  2.222( قاااد بلغااات )Fوإن مساااتوى داللاااة )

مستوى المعنوية وهها يادل علاى وجاود عالقاة اثار ذات داللاة 

إحصاااائية باااي  العوامااال التكنلوجياااة والتااادفقات الداخلاااة فاااي 

  فرضاية العادم وقباول البيانات المحاسبية. مما يدل على رف

فرضية الوجود التي تنف على )وجود عالقة اثر معنوية ذات 

داللة إحصائية بي  العوامال التكنلوجياة والتادفقات الداخلاة فاي 

( المحساوبة لنماوذج Fالبياناات المحاسابية( . كماا بلغات قيماة )

االنحدار الخطي البسي  للعوامل القانونياة والتادفقات الخارجاة 

المحاسابية بلغات )  في البيانات
 

( وهاي أكبار ما  قيماة 7.952

(F( الجدولياااة البالغاااة )5( عناااد مساااتوى معنوياااة )5.22 )%

( قااااد بلغاااات F( وإن مسااااتوى داللااااة )8-1وبدرجااااة حريااااة )

( وهي أقل م  مستوى المعنوية وهها يدل على وجود 2.222)

عالقاااة اثااار ذات داللاااة إحصاااائية باااي  العوامااال التكنلوجياااة 

خلة في البيانات المحاسبية. مما يدل على رفا  والتدفقات الدا

فرضية العدم وقبول فرضية الوجاود التاي تانفع علاى )وجاود 

عالقة أثر معنوية ذات داللة إحصائية بي  العوامل التكنلوجياة 

 والتدفقات الخارجة في البيانات المحاسبية( .
 

 ثر بي  العوامل الداخلية والتدفقات النقديةعالقات األ (2الجدول )

Y التدفقات الداخلة 
 القرار

 التدفقات الخارجة
 القرار

X R2 Sig F R2 sig F 

العوامااااااااااااال 

 الداخلية
0.494* 0.000 7.812 

قبااول فرضااية 

 الوجود
0.594 0.002 9.747* 

قبول فرضاية 

 الوجود

 

 N                                         0.05* معنوي عند مستوى 

= 100 

 -( اتضأ االتي :2م  الجدول )

Rأنَّ قيمة معامل التفسير) . أ
2

( لنموذج االنحادار الخطاي البساي  

للعواماال الداخليااة والتاادفقات الداخلااة فااي البيانااات المحاساابية 

%( مااا  49.4( ، مماااا يعناااي أنع ماااا نسااابته )2.494) بلغااات

التغيرات التي تطرأ على التدفقات الداخلاة يمكا  تفسايرها ما  

%( 52.2خالل العوامل الداخلية، اما النسابة المتبقياة والبالغاة)

فهي تعود إلى متغيرات اخرى غير داخلة في الدراسة الحالية. 

Rكما بلغت قيمة معامال التفساير)
2

نحادار الخطاي ( لنماوذج اال

البساااي  للعوامااال الداخلياااة والتااادفقات الخارجاااة فاااي البياناااات 
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%( 59.4( ، مما يعني إن ما نسابته )2.594المحاسبية بلغت )

م  التغيرات التي تطرأ على التدفقات الخارجة يمك  تفسايرها 

ااااااا النساااااابة المتبقيااااااة  ماااااا  خااااااالل العواماااااال الداخليااااااة، أمَّ

غيرات اخارى غيار داخلاة %( فهي تعود إلى مت42.2والبالغة)

 في الدراسة الحالية.

( المحساااوبة لنماااوذج االنحااادار الخطاااي البساااي  Fإن قيماااة ) . ب

للعواماال القانونيااة والتاادفقات الداخلااة فااي البيانااات المحاساابية 

بلغاات ) 
 

( الجدوليااة البالغااة F( وهااي أكباار ماا  قيمااة )7.812

( 8-1%( وبدرجااة حريااة )5( عنااد مسااتوى معنويااة )5.22)

( وهاااي أقااال مااا  2.222( قاااد بلغااات )Fوى داللاااة )وإن مسااات

مستوى المعنوية وهها يادل علاى وجاود عالقاة اثار ذات داللاة 

إحصائية بي  العوامل الداخلية والتادفقات الداخلاة فاي البياناات 

المحاسبية. مما يدل على رف  فرضاية العادم وقباول فرضاية 

ة الوجود التي تنفُّ على )وجاود عالقاة أثار معنوياة ذات داللا

إحصائية بي  العوامل الداخلية والتادفقات الداخلاة فاي البياناات 

( المحسااوبة لنمااوذج االنحاادار Fالمحاساابية( . و بلغاات قيمااة )

الخطاااي البساااي  للعوامااال القانونياااة والتااادفقات الخارجاااة فاااي 

البيانات المحاسبية بلغت ) 
 

( F( وهاي أكبار ما  قيماة )7.747

%( وبدرجاة 5معنوياة )( عند مساتوى 5.22الجدولية البالغة )

( وهاي 2.222( قاد بلغات )F( وإن مستوى داللة )8-1حرية )

أقل م  مستوى المعنوية وهها يدل على وجود عالقة أثار ذات 

داللااة احصااائية بااي  العواماال الداخليااة والتاادفقات الداخلااة فااي 

البيانات المحاسبية. مما يدل على رف  فرضاية العادم وقباول 

على )وجود عالقة أثر معنوية ذات فرضية الوجود التي تنف 

داللة إحصاائية باي  العوامال الداخلياة والتادفقات الخارجاة فاي 

 البيانات المحاسبية( .

وبهل  وجدنا المسوغ فاي الحكام علاى قباول الفرضاية الرئيساة     

ثااار معنوياااة ذات داللاااة أعلاااى )توجااد عالقاااة  التاااي تااانفُّ  الثانيااة

رة هيكاال اإلدارة المالياة فااي حصاائية باي  العواماال التنظيمياة إلداإ

المؤسسااااات الحكوميااااة وبااااي  التاااادفقات النقديااااة فااااي البيانااااات 

 المحاسبية(.

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجـــات

والمعااززة بالمؤشاارات  نتااائ  ميدانيااة عاادةخرجاات الدراسااة ب    

بمثاباة  عادُّ م  الوقاوف علاى اساتنتاجات محاددة تُ  اإلحصائية والبدُّ 

 حصيلة لما خرجت به الدراسة ، وهي كاآلتي :

تلعااب العواماال التنظيميااة دورا فاااعال فااي بناااء قاعاادة رصااينة  .1

 لهيكل اإلدارة المالية في المؤسسات الحكومية.

ماا  العواماال التااي تعرقاال بناااء الهيكاال  القانونيااةالعواماال  عاادُّ تُ  .2

تااي تساااعد ال اني والقااو األنظمااةاألمثاال لااإلدارة الماليااة لتقااادم 

 على مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى العالم .

تلعب العوامال التكنولوجياة دورا كبيارا فاي بنااء هيكال اإلدارة  .3

المالياااااة باساااااتعمال احاااااد  البرمجياااااات والتقنياااااات المالياااااة 

 المستخدمة .

فااي بناااء هيكاال اإلدارة  األمااانتبقااى العواماال الداخليااة صاامام  .4

البيئة الداخلياة هاي البيئاة المطلعاة بكال  إنَّ  عد  المالية األمثل ، ب

 تفاصيل ومفاصل العمل داخل المؤسسة .

وجااود عالقااة ارتباااط بااي  العواماال التنظيميااة لهيكاال اإلدارة  .5

 المالية والتدفقات النقدية في البيانات المحاسبية .

نونياااة لهيكااال اإلدارة اوجاااود عالقاااة ارتبااااط باااي  العوامااال الق .6

 دية في البيانات المحاسبية.المالية والتدفقات النق

وجاود عالقااة ارتباااط بااي  العواماال التكنولوجيااة لهيكاال اإلدارة  .7

 المالية والتدفقات النقدية في البيانات المحاسبية .

وجود عالقة ارتباط بي  العوامل الداخلية لهيكل اإلدارة المالية  .8

 والتدفقات النقدية في البيانات المحاسبية.

ل التنظيمياة لهيكال اإلدارة المالياة فاي ثار للعواماأوجود عالقة  .9

 التدفقات النقدية في البيانات المحاسبية .

نونية لهيكال اإلدارة المالياة اثر بي  العوامل القأوجود عالقة  .11

 والتدفقات النقدية في البيانات المحاسبية .

 التوصيات

استكماال  لمتطلبات المنهجية واعتمادا  على ما توصلنا إلياه ما      

اساااتنتاجات وجااادنا بعااا  التوصااايات والمقترحاااات للمؤسساااات 

الحكوميااااة مجتمااااع الدراسااااة أوال  واالسااااتفادة منهااااا فااااي مجااااال 

 وعلى النحو اآلتي : ثانياالدراسات الالحقة 

ماع ني  التي تتناغم اوالقو األنظمةضرورة العمل على تحديث  .1

التطاااورات الحاصااالة علاااى مساااتوى البيئاااة المالياااة العالمياااة 

 والمحلية .

نيات وقابليات العااملي  فاي المؤسساات االعمل على تطوير إمك .2

الحكومية ، ليكوناوا قاادري  علاى بنااء الهياكال المالياة بالشاكل 

 هداف المؤسسة الحكومية .أالهي يحقق 

ن البلادضرورة مواكبة التطاورات التاي تحاد  علاى مساتوى ا .2

نااب المااالي ، لالسااتفادة ماا  تجاااربهم علااى االمتطااورة فااي الج

 المستوى المحلي .
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العماال علااى تركيااز االهتمااام علااى متغياارات البيئااة الداخليااة  .4

نظمة بناء هيكل اإلدارة المالية ولماا أبوصفها األكثر تأثيرا  في 

 لها م  أهمية على مستوى المؤسسة .

خر تطاورات آل لمواكبة المشاركة في المؤتمرات وورش العم .5

 المجال المالي .

الوعي الناوعي وتعميقاه لادى العااملي  كافاة فاي المراكاز  نشر .2

المؤسسااااتية عااا  طرياااق المحاضااارات والااادورات التدريبياااة 

ووساااائل اإلعاااالم المرئياااة والمساااموعة والتعريااان بالمفااااهيم 

 الحديثة.

نظرا  لوجود عالقات ارتباط وتأثير مباشرة وغير مباشرة باي   .7

متغياارات الدراسااة والتاادفقات النقديااة فااي البيانااات المحاساابية 

ذلاا  علااى مسااتوى بناااء هيكاال اإلدارة الماليااة فااي  وانعكاااس

ن أالمؤسسات الحكومية مجتمع الدراسة ، لها توصي الدراساة 

هه  المؤسسات اهتماما  كبيارا  لهاه  المتغيارات  المديرونيولي 

 في ضوء دراسة وتحليل مؤشراتها .
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