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 مدتخمص الدراسة
وخفس تكاليف السشذأة تكسغ مذكمة الجراسة في أن ضعف أسالضب اإلدارة التقمضجية في دعع القجرة التشافدية 

الرشاعية حضث ضيخت أسالضب إدارية حجيثة تعسل عمى زيادة ودعع القجرة الرشاعية وبالتالي خفس تكاليف 
ىشاك عالقة ذات داللة إحرائية بضغ تصبضق أسمػب التكمفة السدتيجفة : السشذأة الرشاعية. الفخضية األولى

الفخضية الثانية: ىشاك عالقة ذات داللة إحرائية  لدػدانية.وإستسخارية شخكة الدكخ ا ودعع السضدة التشافدية
ىجفت  بضغ تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط ودعع السضدة التشافدية وإستسخارية شخكة الدكخ الدػدانية.

الجراسة إلى معخفة أثخ تصبضق نطع إدارة التكمفة اإلستخاتيجية في قياس دورة اإلنتاج الرشاعي ، وذلظ 
اسة عمى شخكة الدكخ الدػدانية، كحلظ التعخف عمى مجػ مسارسة وتصبضق نطع إدارة التكمفة بالجر 

اإلستخاتيجية في القصاع الرشاعي بذخكة الدكخ الدػدانية، والػقػف عمى أثخ ذلظ التصبضق  بتمظ السرانع، 
ات األولية مغ إستخجمت الجراسة السشيج الػصفي وإعتسجت عمى اإلستبيان كأداة رئيدة في جسع البيان

( لتحمضل اإلستبيان وإختبار الفخضيات. spssالسبحػثضغ، كسا تع إستخجام بخنامج التحمضل اإلحرائي )
وأضيخت الجراسة وجػد عالقة ذات داللة إحرائية بضغ التكمفة السدتيجفة في دعع السضدة التشافدية وإستسخارية 

حرائية بضغ أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط في شخكة الدكخ الدػدانية، كحلظ وجػد عالقة ذات داللة إ
دعع السضدة التشافدية وإستسخارية شخكة الدكخ الدػدانية، وبشاًء عمى تمظ الشتائج تع تقجيع عجد مغ التػصيات 
مشيا: ضخورة تػفضخ كػادر بذخية مؤىمة لتصبضق أسالضب التكمفة اإلستخاتيجية، ضخورة تبشي الذخكة لشطع 

ة لتصػيخ آلية العسل بذخكة الدكخ الدػدانية، أن تعسل الذخكة عمى إستخجام السػاد الخام التكاليف الحجيث
بأفزل الصخق، أن تدتخجم الذخكة آليات صشاعية حجيثة تسكشيا مغ تحقضق أىجافيا، العسل عمى إدراك 

تجريبيع عمى األنطسة السدئػلضغ بالذخكة بأىسية أسالضب التكمفة اإلستخاتيجية، ضخورة تأىضل الكػادر البذخية و 
الحجيثة، وضع إستخاتيجية واضحة إلستغالل الصاقات العاشمة بالذخكة حتى يتع اإلستفادة القرػػ مشيا، 

 إستغالل السػارد بالرػرة السثمى لتخفيس التكاليف بالذخكة.
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 Abstract                                                                                           

The study aimed to know the effect of applying strategic cost management systems 

in measuring the industrial production cycle, by studying the Sudanese Sugar 

Company, as well as identifying the extent of the practice and application of 

strategic cost management systems in the industrial sector in the Sudanese Sugar 

Company, and to determine the impact of that application in those factories, the 

study used The descriptive approach relied on the questionnaire as a main tool in 

collecting primary data from the respondents. A statistical analysis program (spss) 

was used to analyze the questionnaire and test hypotheses. The study showed a 

statistically significant relationship between the target cost in supporting the 

competitive advantage and the continuity of the Sudanese sugar company, as well 

as a statistically significant relationship between the cost method based on activity 

in support of the competitive advantage and the continuity of the Sudanese sugar 

company, and based on these results a number of recommendations were 

presented, including The need to provide qualified human cadres to apply strategic 

cost methods, the company’s need to adopt modern cost systems to develop the 

work mechanism of the Sudanese Sugar Company, that the company works to use 

raw materials in the best way, that the company uses modern industrial 

mechanisms that enable A to achieve its objectives, work to recognize the strategic 

importance of company officials cost methods, the need for the rehabilitation of 

human resources and training on modern systems, develop a clear strategy to 

exploit the idle capacity until the company make the most of them, the exploitation 

of resources optimally to reduce the costs of the company. 

Keys Worols: 

Strategic Manag ment Methods, industrial production, Strategic Cost. 

 أواًل: اإلطار السشهجي
 تسهيد:

نطخًا لمتصػر اإلقترادؼ وإنتذار العػلسة وتشػع السشتجات وشجة السشافدة أصبحت نطع محاسبة 
ة مدئػلة عغ معطع مذاكل اإلنتاج التي تتعخض ليا ىحه السشذآت مسا أدػ إلى البحث عغ التكاليف التقمضجي

نطع تكاليف بجيمة والشظ أن نطام محاسبة التكاليف السصبق في القصاع الرشاعي الدػداني ىػ اآلخخ 
لحجيثة ىي التي اليدمع مغ أوجو القرػر ألنو تعتسج عمى الشطام التقمضجؼ لسحاسبة التكاليف،  لحا فإن الشطع ا

ليا الزمع األكبخ في تثبضت جػدة السشتجات وإستسخارىا، ومغ أىع ىحه الشطع نطام تكاليف الجػدة والحؼ 
يشادؼ بزخورة تقجيع مشتجات ذات جػدة عالية وخالية مغ العضػب وبتكمفة مشاسبة تزسغ ليا السشافدة في 

لسدتخجم في السذخوعات الرشاعية بذكل يعكذ الدػق العالسية. لحا يسكغ تصػر نطام محاسبة التكاليف ا
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التصػر الرشاعي الحالي ويحقق مشتجات بسػاصفات ذات جػدة تزسغ البقاء واإلستسخار لمسشذآت الرشاعية  

 الدػدانية في ضل السشافدة العالسي.
ندبة لعجم مالئسة أنطسة التكاليف التقمضجية لمخقابة عمى عشاصخ التكاليف في ضل بضئة الترشيع 

لستغضخة وإزدياد حجة السشافدة ولزخورة أن تتساشى مع رقابة وخفس التكمفة مع إستخاتيجيات اإلدارة تدعى ا
مشذآت األعسال إلى البحث عغ أسالضب  تكاليف تعسل عمى الديصخة عمى عشاصخ التكاليف عمى مجػ دورة 

ت ذات جػدة عالية عغ جػدة حياة السشتج وعمى اإلستغالل األمثل لسػاردىا بسا يدسح ليا بتقجيع مشتجا
 .مشتجات مشافدضيا وبتكمفة أقل مغ تكاليفيع

  مذكمة الدراسة: 
تذيج بضئة األعسال الحجيثة تغضخات سخيعة في البضئة الجاخمية والخارجية السحيصة برشاعة الدكخ في 

افدة وتبشي الدػدان، وبسا أن مرانع الدكخ في الدػدان جدء مغ مشذآت األعسال التي تتأثخ بيحه السش
إستخاتيجية تخفيس التكمفة لمسشتجات مع الحفاظ عمى الجػدة لمحرػل عمى أرباح مختفعة تسكشيا مغ 
اإلستسخار في الدػق السشافذ في السجػ القرضخ والصػيل معًا، وندبة لعجم مقجرة أسالضب التكاليف التقمضجية 

معمػمات تكاليفية تداعج اإلدارة في الكيام  السدتخجمة في صشاعة الدكخ بذخكة الدكخ الدػدانية عمى إنتاج
بػضائفيا إلرضاء العسالء، وتصبضق أنطسة تكاليف تداىع بفعالية في تخفيس التكاليف لزسان اإلستسخارية 

ما مجػ تبشي والبقاء في الدػق في ضل السشافدة الدائجة. تكسغ مذكمة البحث في الدؤال الخئيذ التالي: 
اإلستخاتيجية في قياس تكاليف الجػدة لجعع السضدة التشافدية وإستسخارية شخكة الدكخ تصبضق نطع إدارة التكمفة 

 الدػدانية؟ وتتفخع مشو االسئمة التالية؟
شخكة وإستسخارية عالقة ذات داللة إحرائية بضغ أسمػب التكمفة السدتيجفة ودعع السضدة التشافدية . ىل تػجج 1

 الدكخ الدػدانية؟
بضغ أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط ودعع السضدة التشافدية   داللة إحرائية عالقة ذاتىل تػجج  .2

 شخكة الدكخ الدػدانية؟وإستسخارية 
 

  فرضيات الدراسة:
 إستشادًا إلى مذكمة الجراسة وأسئمتيا، فقج تع صياغة الفخضيات التالية:

 مفة السدتيجفة ودعع السضدة التشافديةىشاك عالقة ذات داللة إحرائية بضغ تصبضق أسمػب التك: الفخضية األولى
 وإستسخارية شخكة الدكخ الدػدانية.

الفخضية الثانية: ىشاك عالقة ذات داللة إحرائية بضغ تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط ودعع السضدة 
 التشافدية وإستسخارية شخكة الدكخ الدػدانية.

 أهسية الدراسة:
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العمسية لمجراسة في محاولة وضع إشار نطخؼ لسػضػع التكمفة السدتيجفة : تتسثل األىسية األهسية العمسية 

والتكمفة عمى أساس الشذاط وتغصية أوجو القرػر في الجراسات الدابقة ودراسة العالقة بضغ األسالضب 
 اإلستخاتيجية لسحاسبة التكاليف ودعع السضدة التشافدية بذخكة الدكخ الدػدانية.

ألىسية العسمية لمجراسة في حاجة السرانع بذخكة الدكخ الدػدانية لألداوت الالزمة تتسثل ا األهسية العسمية:
لسػاجية تحجيات السشافدة وزيادة قجرتيا عمى التكيف مع ىحه البضئة الستغضخة، حضث يعتبخ نطامًا التكمفة 

لدػادنية حتى السدتيجفة والتكمفة عمى أساس الشذاط مغ أىع األدوات التي الغشى عشيا في شخكة الدكخ ا
 تدتصيع تخفيس تكاليف اإلنتاج ودعع مضدتيا التشافدية برػرة مدتسخة. 

 أهداف الدراسة:
 يتسثل اليجف الخئيدي فيسا يمي:

. التعخف عمى  تصبضق أسمػب التكمفة السدتيجفة يداعج في دعع السضدة التشافدية وإستسخارية شخكة الدكخ 1
 الدػدانية.

التكمفة عمى أساس الشذاط يداعج في دعع السضدة التشافدية وإستسخارية شخكة  . التعخف عمى تصبضق أسمػب2
 الدكخ الدػدانية.

 تحجيج ىامر الخبح الحؼ تخغب فيو السؤسدة قبل شخح السشتج في الدػق. -3
التخصيط اإلستخاتيجي لمسذخوع وما يكمف تحقضق الخفس السدتسخ في التكمفة وزيادة فعالية ترسيع  -4

 ػيخه.السشتج وتص
 مشاهج الدراسة:

 لقج إعتسج الباحث في إختبار فخضيات البحث عمى السشاىج العمسية بغخض إجخاء البحث:
 . السشيج التاريخي: لتتبع الجراسات الدابقة التي ليا عالقة بسػضػع البحث.1
 . السشيج اإلستشباشي: لتحجيج محاور البحث وصياغة الفخضيات.2
 ار مجػ صحة فخضيات البحث.. السشيج اإلستقخائي: إلختب3
.السشيج التحمضمي الػصفي: لسعخفة أثخ إستخجام نطام التكمفة السدتيجفة والتكمفة عمى أساس الشذاط في 4        

 قياس تكاليف   الجػدة  لجعع السضدة التشافدية وإستسخارية السشذآت.
 حدود الدراسة:   

ط بالجانب السكاني والجانب الدماني، وكحلظ الجانب البذخؼ ىشالظ حجود مختبصة بالجراسة الحالية، والتي تختب
 وبيانيا كسا يأتي:

 الدػدان. -الحجود السكانية: شخكة الدكخ الدػدانية  -1
 م.2020الحجود الدمانية:  لعام  -2

الحجود البذخية: العاممضغ في شخكة الدكخ الدػدانية، وكحلظ عجد مغ السخاجعضغ الجاخمضضغ،  -   3      
 ألكاديسضضغ الستػاججيغ في الحجود السكانية لعضشة البحث.وا
 :ثانيًا: الدراسات الدابقة        
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  (1)م(2015دراسة: خالد د. فتح الرحسؽ ) 

تسثمت مذكمة الجراسة في تبشي الذخكة الدػدانية لمتػلضج الحخارؼ نطام التكاليف التقمضجؼ لكياس تكمفة الكضمػ 
في أنحاء الدػدان مسا يشعكذ ذلظ سمبًا في ىحا الكياس، حضث شخح الباحثان واط/ساعة لسحصاتيا السشتذخة 

الدؤال التالي: ىل تفئ الصخق السدتخجمة في حداب تكاليف اإلنتاج بالذخكة الدػدانية لمتػلضج الحخارؼ 
ئية لسعمػمات دقيقة تكمفة إنتاج الكضمػ واط/ ساعة؟ىجفت الجراسة إلى قياس تكمفة إنتاج الصاقة الكيخبا

بإستخجام التكامل بضغ أسمػبي التكمفة السدتيجفة والتكمفة وفقًا لمشذاط في الذخكة الدػدانية لمتػلضج الحخارؼ 
كأدوات إلدارة التكمفة اإلستخاتيجية. تػصمت الجراسة إلى أنو يتع تخريز التكاليف غضخ السباشخة لمذخكة 

لصاقة السشتجة. يالحع وجػد إتفاق بضغ الجراسة أعاله الدػدانية لمتػلضج الحخارؼ بسعجل تحسضل واحج في ضػء ا
و دراسة الباحث الحالية حضث أن الجراسة أعاله تشاولت أسمػبي التكمفة السدتيجفة والتكمفة وفقًا لمشذاط وىسا 
مغ أسالضب وأدوات التكمفة اإلستخاتيجية، رغع التذابو الكبضخ مابضغ الجراستضغ إال أن اإلختالف يكسغ في 

نػع الشذاط حضث تشاولت الجراسة أعاله قياس تكمفة إنتاج الصاقة الكيخبائية بالكضمػ واط/ الداعة في  دراسة
الذخكة الدػدانية لمتػلضج الحخارؼ وىحا ما يسضدىا عغ دراسة الباحث الحالية كسا يػجج إختالف في الحجود 

 السكانية مابضغ الجراستضغ.
الجراسة في أن معطع السشذآت الرشاعية الضػم تعاني مغ ضغػط تتسثل مذكمة  (2)م(2016دراسة: ُمروان )

السشافدة الذجيجة مسايحتع عمضيا خرػصًا في ضل وجػد خيارات متعجدة بالشدبة لمعسضل مشيا التصػرات الكبضخة 
في التكشػلػجيا وأسالضب ونطع اإلنتاج وقرخ دورة حياة السشتجات، والتي حتست عمى تمظ الذخكات ضخورة 

تمظ السشافدة وحجتيا وكدب ثقة السدتيمكضغ وتمبية رغبات العسالء مغ أجل البقاء في الدػق. ىجفت  مػاجيو
ىحه الجراسة إلى أىسية أسمػب التكمفة السدتيجفة في تعديد وزيادة السضدة التشافدية لجػ السشذآت الرشاعية، 

ال تزيف قيسة لمسشتج والعسل عمى وبيان أىسية إستخجام أسمػب تكمفة الجػدة في الكذف عغ األنذصة التي 
إستبعادىا والتخكضد عمى التحدضغ السدتسخ لألنذصة التي تزيف قيسة لمسشتج. تتسثل فخضيات البحث في: 
الفخضية الخئيدية األولى: يؤدؼ أسمػب التكمفة السدتيجفة إلى دعع السضدة التشافدية لمسشذآت. الفخضية 

لجػدة إلى دعع السضدة التشافدية لمسشذآت الرشاعية، يداعج أسمػب تكمفة الخئيدية الثانية: يؤدؼ أسمػب تكمفة ا
الجػدة في خمق أسعار تشافدية لمسشذآت الرشاعية.تتسثل الشتائج في تصبضق أسمػب التكمفة السدتيجفة وإتباع 

يالحع مبادئو برػرة صحيحة مشح البجء بعسمية التخصيط لمسذخوع والعسمية اإلنتاجية إلى تخفيس التكاليف.
وجػد إتفاق بضغ الجراسة أعاله و دراسة الباحث الحالية حضث أن الجراسة أعاله تشاولت أسمػب التكمفة 
السدتيجفة وىػ إحجػ أدوات التكمفة اإلستخاتيجية، حضث قامت ىحه الجراسة بجراسة حالة شخكة الجلتا 

دكخ بذخكة الدكخ الدػادنية، كسا الرشاعية، بضشسا حضث يتسثل مجتسع دراسة الباحث الحالية في صشاعة ال
 يػجج إختالف في الحجود السكانية مابضغ الجراستضغ.

تتسثل مذكمة الجراسة في كيفية معالجة مذاكل اإلدارة اإلستخاتيجية لمتكمفة في  (3)م(:2017دراسة: دمحم )
يا وأن تكػن أقل تبشي إستخاتيجية خفس تكمفة السشتجات مع السحافطة عمى جػدتيا وتحدضشيا والخقابة عمض

تكمفة لمسشافدضغ في السشذأة لمحرػل عمى ربح مختفع يسكشيا مغ إستسخارىا في الرشاعة عمى السجػ القرضخ 
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والصػيل، واليتع ذلظ مغ خالل إتباع أنطسة التكاليف وفق األسذ العمسية الجقيقة لمحرػل عمى السعمػمات  

عخف عمى التكمفة السدتيجفة التي تداعج في تحقضق الخقابة السالية أو غضخ السالية. ىجفت ىحه الجراسة إلى الت
عمى التكاليف في السشذآت الرشاعية، والتعخف عمى مجػ فاعمية التكمفة السدتيجفة في تػفضخ السعمػمات 
السالئسة التي تداعج إتخاذ القخارات اإلدارية في السشذآت الرشاعية، والتعخف عمى التكمفة عمى أساس 

ثخ في تحقضق الخقابة عمى التكاليف في السشذآت الرشاعية.تتسثل فخضيات الجراسة: تػجج الشذاط التي تؤ 
عالقة ذات داللة إحرائية في تصبضق أسمػب التكمفة السدتيجفة تداعج في تحقضق الخقابة الفّعالة عمى 

دتيجفة يداعج في التكاليف في السشذآت الرشاعية الدػادنية. تتسثل الشتائج في أن تصبضق أسمػب التكمفة الس
تحقضق الخقابة عمى التكاليف، ويداعج في تػفضخ معمػمات مالئسة إلتخاذ القخارات اإلدارية في السشذآت 
الرشاعية الدػدانية. يالحع وجػد إتفاق بضغ الجراسة أعاله والجراسة الحالية يتسثل في تشاول أدوات اإلدارة 

، وفي تشاول السشيج الػصفي التحمضمي، حضث تسثل مجتسع اإلستخاتيجية لمتكمفة في دعع السديا التشافدية
الجراسة أعاله في قصاع السشذآت الرشاعية، بضشسا إختمف عغ مجتسع الجراسة الحالية بتشاولو لدمعة 

 إستيالكية وىي صشاعة الدكخ في الدػدان، كسا يػجج إختالف في الحجود السكانية ما بضغ الجراستضغ.
سغ مذكمة الجراسة في أن ضعف أسالضب اإلدارة التقمضجية في دعع القجرة التشافدية تك(4)م(2018دراسة: آدم )

وخفس تكاليف السشذأة الرشاعية حضث ضيخت أسالضب إدارية حجيثة تعسل عمى زيادة ودعع القجرة الرشاعية 
لتحمضل وبالتالي خفس تكاليف السشذأة الرشاعية. يتسثل اليجف الخئيدي ليحه الجراسة في دور أسالضب ا

اإلستخاتيجي لمتكاليف في دعع القجرة التشافدية وتخفيس التكاليف لمسشذآت الرشاعية، ويشجرج تحت ىحا 
اليجف أىجاف فخعية تتسثل في: معخفة دور تحمضل سمدمة الكيسة في دعع القجرة التشافدية لمسشذأة الرشاعية 

القجرة التشافدية وتخفيس التكمفة، بيان  وتخفيس التكمفة، معخفة دور أسمػب تحمضل تكمفة الجػدة في دعع
 دور أسمػب اإلنتاج في الػقت السحجد في دعع القجرة التشافدية وتخفيس التكاليف في شخكة األمغ الغحائي.

تتسثل فخضيات الجراسة في أنو: تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بضغ أسمػب سمدمة الكيسة ودعع القجرة 
اللة إحرائية بضغ نطام اإلنتاج في الػقت السحجد ودعع القجرة التشافدية، تػجج التشافدية، تػجج عالقة ذات د

عالقة ذات داللة إحرائية بضغ أسمػب سمدمة الكيسة وخفس التكمفة.تتسثل الشتائج في أنو: ييجف التحمضل 
قترادية اإلستخاتيجي لمتكاليف إلى تػفضخ وتحمضل السعمػمات السالية وغضخ السالية الخاصة بالػحجة اإل

ومقارنتيا بالذخكات السشافدة، بغخض كدب القجرة التشافدية السدتسخة في سػق السشتج بذخكة األمغ الغحائي، 
كسا إىتع التحمضل اإلستخاتيجي لمتكاليف بذخكة األمغ الغحائي بتحمضل البضئة الجاخمية والخارجية ليا وذلظ 

 يات ومػارد السشذأة.بغخض تحجيج اإلستخاتيجية التشافدية السشاسبة إلمكان
يالحع أن الجراسة أعاله سعت إلى معخفة تأثضخ تكامل أدوات التكاليف اإلستخاتيجية عمى تعطيع  قيسة تمظ 
السشذأة ودعع مداياىا التشافدية وذلظ بإتباع السشيج الػصفي التحمضمي وذلظ ما إتفقت فيو مع الجراسة الحالية، 

يف األنذصة، رغع التذابو الكبضخ ما بضغ الجراستضغ إال أن اإلختالف كسا إىتست الجراسة أعاله بتخفيس تكال
يكسغ في مجتسع الجراسة حضث أن الجراسة أعاله إقترخت عمى شخكة األمغ الغحائي، بضشسا تشاولت دراسة 
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0202 
الباحث الحالية صشاعة الدكخ بذخكة الدكخ الدػدانية، كسا يػجج إختالف في الحجود السكانية ما بضغ  
 ضغ.الجراست

 
 السبحث األول

 مفهؾم التكمفة اإلستراتيجية والسيزة التشافدية
التكمفة اإلستخاتيجية ىي إستخجام إدارؼ لسعمػمات التكاليف السػجية نحػ مخاحل دورات اإلدارة       

اإلستخاتيجية األربعة والسكػنة مغ مخحمة صياغة وتكػيغ اإلستخاتيجيات، ومخحمة تػصضل اإلستخاتيجيات إلى 
لسدتػيات اإلدارية السختمفة، ومخحمة تشفضح اإلستخاتيجيات، ومخحمة ترسيع وتشفضح نطام الخقابة عمى خصػات ا

 (. 5) تشفضح اإلستخاتيجية بيجف مداعجة اإلدارة في إتخاذ القخارات
يا كسا عخفت أيزًا بأنيا إستخجام بيانات التكاليف ومدجيا باألىجاف اإلستخاتيجية لمسشذأة لتعطيع السدا

 . (6)التشافدية
كسا عخفت أيزًا بأنيا عسمية تحمضل ليكل التكاليف في ضػء إستخاتيجيات السشذأة بيجف مداعجة اإلدارة في 

 (7)إتخاذ القخارات
 (8)  كسا عخفت أيزًا بأنيا وصف إلدارة التكمفة بالتخكضد عمى القزايا اإلستخاتيجية

رات السدئػلضغ إلرضاء السدتيمكضغ بالعسل بإستسخار كسا عخفت التكمفة اإلستخاتيجية بأنيا وصف لقخا
 لتخفيس ورقابة التكاليف.   

كسا عخفت التكمفة اإلستخاتيجية بأنيا عسمية التحكع في رقابة التكمفة مغ مشطػر إدارؼ وسمػكي بيجف تقجيع 
ة إعتسادًا عمى مشتجات بسػاصفات وخرائز وجػدة تمبي إحتياجات العسالء واألذواق الستججدة ليع بأقل تكمف

 أسالضب وأدوات فشية  لتحمضل وإدارة العالقة بضغ الكيسة وتحقضق تكمفة ىحه الكيسة.
كسا عخفت أيزًا بأنيا نطام معمػمات متكامل بيجف تػفضخ السعمػمات لتحقضق األىجاف السختمفة مغ خالل 

  .(9)سمدمة الكيسة لمسشذأةاألخح بسفيػم تحمضل سمدمة الكيسة بيجف تحمضل وإدارة التكمفة عمى إمتجاد 
كسا عخفت التكمفة اإلستخاتيجية بأنيا قجرة الذخكة عمى إنتاج الدمع والخجمات بتكمفة أقل مغ متػسط تكمفة 
السشافدضغ في الرشاعة. مساسبق تػصل الباحث إلى أن التكمفة اإلستخاتيجية ىي نطام معمػمات متكامل 

اإلدارية ييجف إلى تحدضغ وتصػيخ القخار اإلدارؼ السػجو نحػ  يعسل ويسثل جدء مغ نطام معمػمات السحاسبة
تخفيس التكاليف مغ خالل ربط معمػمات التكاليف باألىجاف اإلستخاتيجية لمسشذأة بيجف إنتاج مشتجات 
تخضي أذواق السدتيمكضغ مغ حضث قمة التكاليف والجػدة العالية إعتسادًا عمى أسمػب تحمضل سمدمة الكيسة 

السدايا التشافدية التي تداعج السشذأة عمى اإلستسخار في الرشاعة وتداعج اإلدارة عمى إتخاذ  بيجف تحقضق
 مغ أقدام التكمفة اإلستخاتيجية األتي: القخارات الخشضجة.

 أ. التكمفة السدتهدفة:
ة السشتج تعخف التكمفة السدتيجفة بأنيا أداة مغ األدوات التي يسكغ إستخجاميا في تخفيس تكاليف دورة حيا  

الججيج والحالي مع الحفاظ عمى جػدة السشتج وقجراتو الػضيفية ودرجة الثقة فيو وتمبية إحتياجات العسالء عغ 



 

532 
 

( سبتمبر 61لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

0202 
شخيق إختبار كافة األفكار السسكشة لتخفيس التكمفة عشج مخاحل التخصيط والبحػث والتصػيخ والسخاحل  

أن يداىع في الػصػل إلى التكاليف  ( يسكغABCالتجخيبية، وأن نطام التكمفة عمى أساس الشذاط )
 السدتيجفة لمسشتج بأسمػب أكثخ مػضػعية وعجالة حضث ُيسكغ ىحا الشطام 

الفشضضغ والسحاسبضغ مغ تجدئة عسمية اإلنتاج لمسشتج الججيج إلى أنذصة تفرضمية ومغ ثع تحجيج التكاليف 
نتاجية وبالتالي الػصػل لمتكمفة الػاجبة لألنذصة السزيفة لمكيسة أو األنذصة الخئيدية لمعسمية اإل

  .(10)السدتيجفة
كسا ُعخفت بأنيا التكمفة السخغػب فضيا في ضػء الدعخ التشافدي واألرباح السشذػدة، لحلظ فإن الدعخ التشافدي 
يمعب دورًا ميسًا في تحجيج التكمفة وىػ مايتصمب مغ السشطسات التي تدتخجم التكمفة السدتيجفة أن تبحث عغ 

 .(11)ججيجة لتخفيس التكمفة بذكل مباشخ أو مغ خالل إعادة ترسيع السشتج والعسميات الرشاعية أسالضب 
( التي تيجف إلى تحقضق الشتائج السالية strategy target costingالتكاليف السدتيجفة ىي اإلستخاتيجية )

 costingكمفة السدتيجفة السخصصة لمسشتج عغ شخيق اإلدارة الجضجة لخفس الفجػة التكاليفية بضغ رقع الت
target) لمسشتج ورقع التكمفة الحالية لو بسا يؤول إلى تحدضغ مػقف ربحية السشذأة في السدتقبل في ضل )

 . (12)ضخوف السشافدة الحادة
كسا عخفت التكمفة السدتيجفة بأنيا أداة إلدارة التكمفة تيجف إلي تخفيس تكمفة السشتج أثشاء مخحمة التخصيط 

والترسيع، ومغ ثع فإن ىحه األداة تحاول تخفيس التكمفة عشج مخحمة الترسيع لدخعة وكبخ حجع والتصػيخ 
الػفػرات التي يسكغ تحكيقيا عشج تمظ السخحمة عشيا في السخاحل األخخػ التالية ليا، مع مخاعاة اإلحتفاظ 

 . (13)بجػدة اإلنتاج ودرجة الثقة والخضا مغ جانب العسالء
كمفة السدتيجفة بأنيا نذاط تسارسو اإلدارة بغخض تخفيس تكمفة دورة حياة السشتجات كسا عخفت ايزًا الت

الججيجة مع مخاعاة التأكضج عمي ضسان وتحقضق جػدة السشتجات وتحقضق رغبات العسالء األخخػ، مغ خالل 
في  دراسة السقتخحات السصخوحة لخفس التكمفة أثشاء مخحمة التخصيط والبحث والتصػيخ لمسشتج، خاصة

 .(14)السخاحل التجخيبية لإلنتاج، ومغ خالل فحز وتقضيع الترػرات الستاحة لخفس التكمفة
كسا عخف معيار التكمفة السدتيجفة أحج معايضخ السحاسبة اإلدارية الرادرة عغ جسعية السحاسبضغ اإلداريضغ 

لتي تدتخجم معمػمات التكمفة الستػقعة الكشجية التكمفة السدتيجفة بأنيا أحج أدوات اإلدارة اإلستخاتيجية لمتكمفة ا
أوالسقجرة أثشاء مخاحل ترسيع السشتج والعسميات لتخفيس تكاليف دورة حياة السشتج وأضاف السعيار بأن 

 (15)التكمفة السدتيجفة ىي أداة لمخقابة والتخصيط الذامل التي تخكد عمى الدػق ومػجو إلى مخحمة الترسيع
بأنيا إحجػ أدوات إدارة التكمفة اإلستخاتيجية والتي تيجف إلى تخفيس التكمفة كسا ُعخفت التكمفة السدتيجفة 

الكمية لمسشتج عبخ مخاحل دورة حياة السشتج وذلظ بسداعجة كل أقدام البحث والتصػيخ واليشجسة واإلنتاج 
والتدػيق والريانة وصػاًل إلى الدعخ السشذػد بعج إضافة الخبح السدتيجف الحؼ يكػن السدتيمظ 

 عمىّ إستعجاد لجفعو. 
 (:ABCب. التكمفة عمى أساس الشذاط )
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0202 
ُعخف أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط بأنو شخيقة تقػد إلى تحدضغ األنطسة التقمضجية لمتكاليف عغ شخيق  

التخكضد عمى األنذصة كأغخاض أساسية لمتكمفة إذ يتع تخريز التكاليف الرشاعية غضخ السباشخة أوتكمفة 
األنذصة التي إستفادت مشيا، ومغ ثع يتع تخريز تكمفة ىحه األنذصة عمى السشتجات وفقًا  السػارد عمى

  (16)لسعجل إستفادتيا لألنذصة
 . (17)كسا ُعخف بأنو نطامًا متكاماًل فيػ ليذ مجخد أسمػب أو شخيقة لتػزيع التكاليف الغضخ مباشخة

تيالك السػارد "وليذ السشتجات" ومغ ثع السشتجات كسا ُعخف بأنو نطام قائع عمى أن األنذصة التي تقػم بإس
تدتخجم ىحه األنذصة وىػ نطام محاسبة التكاليف يقػم بتحسضل تكمفة السػارد السدتخجمة عمى السشتجات 

 .(18)إستشادًا إلى الشذاط، أؼ أنو  قائع عمى إيجاد العالقة الدببية بضغ السػارد السدتخجمة واألنذصة واإلنتاج
و أسمػب أو شخيقة أو مجخل ضيخ لحل مذكالت نطام إدارة التكمفة التقمضجية والتي التؤدؼ إلى كسا ُعخف بأن

تحجيج التكمفة برػرة حكيكية وبالتالي عجم تدويج اإلدارة بالسعمػمات الرحيحة التي تداعجىا في إصجار 
  (19).قخارات

 ج. مفهؾم السيزة التشافدية:
بسديج مغ اإلىتسام مغ قبل الباحثضغ في الخسدضشيات وبجاية الدتضشيات  لقج ضيخ مفيػم السضدة التشافدية وحطي

مغ القخن العذخيغ في دول أوربا الغخبية واليابان والػاليات الستحجة حضث يشطخ لمسضدة التشافدية بأنيا اليجف 
مخيكية مفيػمًا العام إلستخاتيجية العسل. وفي الثسانضشات مغ القخن العذخيغ، أشمقت مجرسة إدارة األعسال األ

( كبجيل لسفيػم السضدة competitive) Advantageججيجًا لمتشافدية الجولية ىػ مفيػم السضدة التشافدية 
( أستاذ اإلدارة اإلستخاتيجية porterالشدبية. وإرتبط التخكضد بذكل كبضخ عمى السضدة التشافدية بطيػر كتابات )

م، بعشػان اإلستخاتيجية التشافدية 1980السجال عام بجامعة ىارفارد حضث قجم أول مؤلف لو في ىحا 
(competitive stratefy وكحلظ في مؤلفو )competitive Advantage) وفي الثسانضشات 1985( عام ،

 Genericبجأت نساذج السشافدة تصخح نفديا مغ خالل إستخاتيجيات يصمق عمضيا اإلستخاتيجيات األصمية )
strategyوتحقضق التسضضد والتخكضد. (، وىي تقمضل التكمفة 

 لقج تعجدت تعخيفات السضدة التشافدية وفيسا يمي بعس التعخيفات التي وردت فضيا: 
ُتعخف السضدة التشافدية "بأنيا عبارة عغ القجرة عمى مػاجية السشافدضغ مغ خالل تقجيع بعس األشياء ذات 

 (20)الكيسة داخل األسػاق التي يتع إستيجافيا وخجمتيا"
عخف السضدة التشافدية بأنيا السجاالت التي يسكغ لمسشطسة أن تشافذ الغضخ مغ خالليا بصخيقة أكثخ كسا تُ 

فعالية، وبيحا فيي تسثل نقصة تتدع بيا السشطسة عغ مشافدضيا في أحج أنذصتيا اإلنتاجية أو التدػيكية أو 
ح تعتسج السضدة التشافدية عمى نتائج فحز التسػيمية أو فيسا يتعمق بسػاردىا البذخية أو السػقع الجغخافي ليا، ل

وتحمضل كل مغ نقاط القػة والزعف الجاخمية إضافة إلى الفخص والسخاشخ السحيصة والدائجة في بضئة 
 (21)السشطسة مقارنة بسشافدضيا في الدػق.

ات بذكل كسا ُتعخف السضدة التشافدية عمى صعضج السشذأة بأنيا القجرة عمى تدويج السدتيمظ بسشتجات وخجم
أكثخ فعالية وكفاءة مغ السشافدضغ اآلخخيغ في الدػق الجولية، ما يعشي نجاحًا مدتسخًا ليحه السشذأة عمى 
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0202 
الرعضج العالسي في ضل غياب الجعع والحساية مغ قبل الحكػمة، ويتع ذلظ مغ خالل رفع إنتاجية عػامل  

تكشػلػجيا(. ويسكغ قياس تشافدية السشذأة مغ اإلنتاج السػضفة في العسمية اإلنتاجية )العسل ورأس السال وال
خالل عجة مؤشخات أىسيا، الخبحية ومعجالت الشسػ عبخ فتخة مغ الدمغ، إضافة إلى إستخاتيجية الذخكة 
وإتجاىيا لتمبية الصمب في الدػق الخارجي مغ خالل الترجيخ أو عسميات التدويج الخارجي، وبالتالي قجرة 

 (22)مغ الدػق اإلقميسي والعالسيالذخكة عمى تحقضق حرة أكبخ 
كسا ُتعخف السضدة التشافدية بأنيا السيارات أو التقشية أو السػرد الستسضد الحؼ يتيح لمسشطسة إنتاج قيع ومشافع 
لمعسالء تديج عسا يقجمو السشافدػن، ويؤكج تسضدىا وإختالفيا عغ ىؤالء السشافدضغ مغ جية نطخ العسالء الحيغ 

 ف والتسضد حضث يحقق ليع السديج مغ السشافع والكيع التي تتفػق عمى ما يقجمو اآلخخون.يتقبمػن ىحا اإلختال
كسا ُتعخف السضدة التشافدية أيزًا عمى أنيا مضدة أو عشرخ تفػق السؤسدة يتع تحكيقة فى حالة إتباعيا  

 (23)إلستخاتيجيات معضشة لمتشافذ

رة السشطسة عمى صياغة وتصبضق اإلستخاتيجيات التي تجعميا كسا ُتعخف السضدة التشافدية أيزًا عمى أنيا " قج 
في مخكد أفزل بالشدبة لمسشطسات األخخػ العاممة في نفذ الشذاط وتتحقق السضدة التشافدية مغ خالل 
اإلستغالل األفزل لإلمكانيات والسػارد الفشية والسادية والتشطيسية والسعمػماتية، باإلضافة إلى القجرات 

ضخىا مغ اإلمكانيات التي تتستع بيا السشطسة والتى تسكشيا مغ ترسيع وتصبضق إستخاتيجياتيا والكفاءات وغ
التشافدية، ويختبط تحقضق السضدة التشافدية ببعجيغ أساسضضغ ىسا الكيسة السجركو لجػ العسضل وقجرة السشطسة عمى 

وبسا يعصي قيسة مزافة إلى  السضدة التشافدية ىي ما تختز بو السؤسدة دون غضخىا، .(24)تحقضق التسضد
العسالء بذكل يديج أو يختمف عسا يقجمة السشافدػن في الدػق حضث تسكغ السؤسدة مغ تقجيع مجسػعة مغ 

 .(25)السشافع أكثخ مغ السشافذ أو تخجم نفذ السشفعة بدعخ أقل
الفخصة الخارجية أو كسا ُتعخف أيزًا بأنيا مجال تتستع فيو السؤسدة بقجرة أعمى مغ مشافدضيا في إستغالل  

الحج مغ إستغالل مػاردىا السادية وتشبع السضدة التشافدية مغ قجرة السؤسدة عمى إستغالل مػاردىا السادية أو 
البذخية، فقج تتعمق بالجػدة أو التكشػلػجيا، والقجرة عمى خفس التكمفة أو الكفاءة التدػيكية أو اإلبتكار أو 

أو تسضضد الفكخ اإلدارؼ، أو إمتالك مػارد بذخية مؤىمة. ويقرج بالتشافدية  التصػيخ أو وفخة السػارد السالية،
الجيػد واإلجخاءات واإلبتكارات والزغػط وكافة الفعاليات اإلدارية والتدػيكية واإلنتاجية واإلبتكارية والتصػيخية 

 التي تسارسيا السشطسات مغ أجل الحرػل عمى شخيحة 
 

سػاق التي تيتع بيا. وتؤدؼ التشافدية أيزًا معشى الرخاع والتزارب  والخغبة أكبخ ورقعة أكثخ إتداعًا في األ
 في السخالفة والتسضضد عغ اآلخخيغ. 

أيزًا عخفت السضدة التشافدية بأنيا العػامل السدتعسمة مغ قبل الذخكة لمػصػل إلى مخخجات تفػق مخخجات  
الػاحجة مغ السشتج، اإلستالم الدخيع، والسخونة في  السشافدضغ في سػق السشتجات، وىي تتسثل في تكمفة الػحجة

تغضضخ الحجع، ودوران السخدون، ودورة الػقت ضسغ مجاالت تذكضل السػاد وتحػيميا إلى مشتجات نيائية. 
يسكغ القػل بأنو اليػجج تعخيف محجد لسفيػم السضدة التشافدية، حضث  .(26)وىحه جسيعيا تجعع السضدة التشافدية
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تعجد الجػانب وذو شبيعة ديشاميكية يتصػر ويتغضخ بإستسخار مع تغضخ الدمغ، كسا أن مفيػم السضدة أنيا مفيػم م 

التشافدية عمى مدتػػ السؤسدة يذسل العجيج مغ السؤشخات مثل القجرة عمى الترجيخ، وتمبية حاجة الدػق 
 .(27) القجرة عمى التصػيخ فيووكفاءة إستخجام السػارد في اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية، وإرتباط ذلظ بالدمغ و 

 د. دعؼ إستسرارية الذركات الرشاعية:
نخػ في األونة األخضخة أن السشذآت الرشاعية بجأت تبحث عغ حمػل بجيمة مغ أجل عسمية اإلستسخارية لكي 
تكػن في مقجمة السشذآت الرشاعية، ولع يتػفق الػضع عمى ذلظ فقط بل يداعج في تبشي إستسخارية السشذآت 

رشاعية مغ قبل الحكػمات مغ أجل القزاء عمى البصالة وأخح الجباية كػن أن القصاع الرشاعي ىػ ال
  (28)شخيان الجول العطسى

"عسمية إدارة شاممة تحجد التيجيجات السحتسمة عمى السؤسدة وأثخىا عمى  (29)وُتعخف إستسخارية الذخكات بأنيا
لبشاء السخونة لجػ السؤسدة لخفع قجرتيا عمى اإلستجابة  العسميات األساسية لمسؤسدة والتي تػفخ خصة عسل

الفعالة التي تعسل عمى حساية مرالح أصحاب السرمحة الخئيدضغ، وسسة السؤسدة، والعالمة التجارية". وقج 
نجع عغ نسػ الدكان الدخيع خالل العقػد األخضخة ضغط ثقضل عمى السػارد الصبيعية والشطام البضئي، خاصة 

ة الدكانية مػزعة عبخ التخاب الػششي تػزيعًا غضخ متػازن، كسا أن التصػر الرشاعي سببًا في وأن السجسػع
تجىػر البضئة، إذ تقع معطع الػحجات الرشاعية عمى الداحل والديػل الجاخمية بالقخب مغ األيجؼ العاممة 

جب عشو إستعسال مفخط ووسائل السػاصالت والقخب مغ السخافق الرحية، وىحا الػاقع لمػحجات الرشاعية أن
لمسياه وتبحيخ لألراضي الخربة الرالحة لمدراعة. إن التمػث الرشاعي يبعث عمى القمق، السيسا أن معطع 
الػحجات الرشاعية تقع في الذخيط الداحمي وفي اليزاب الجاخمية في مػاقع سيمة لمتيضئة وقخيبة مغ 

السخافق الزخورية، وقج أسفخ ىحا التسخكد مرادر األيجؼ العاممة وشخق السػاصالت وتتػفخ عمى كل 
 الرشاعي 

إستيالك ميع لمسياه واألراضي الخربة، ومغ ناحية أخخػ أدػ تجفق الدػائل الرشاعية إلى تخاكع الشفايات 
في الػسط الصبيعي التي ترعب معالجتيا، وتمػث السياه الجػفية الػاقعة في شسال البالد. كسا أن العجيج مغ 

عية التتػفخ ليا أجيدة لسكافحة التمػث، كسا أن بعزيا تسمظ تجيضدات لكشيا التذتغل بذكل الػحجات الرشا
جضج ومدتسخ، بل أن مخدود أجيدة مكافحة التمػث التي تذتغل غالبًا ما يكػن السعايضخ السعخوفة لحساية 

عغ شخيق دراسة اآلثار البضئة. ولحلظ ُيمح عمى ضخورة تقضيع إنعكاسات مختمف السذاريع عمى التػازن البضئي 
قبل السذخوع في إنجاز السذاريع قبل مالقاة التحجؼ في سياسة شاممة لحساية البضئة، السيسا بالحفاظ عمى 

 .(30)الثخوة الحضػانية والشباتية والدراعية ومختمف األواسط الصبيعية ومحاربة مختمف أشكال التمػث واألضخار
ستسخارية فضخػ البعس أنيا تحقق زيادة مدتسخة في السػارد أو في لقج تعجدت السفاليع السختبصة بجعع اإل

اإلنتاجية إال أنيا اليسكغ أن تقترخ عمى تشسية العخض اإلنتاجي فقط أو أجداء مشو ببشاء السشذآت الرشاعية 
التي تشتذخ في مشاشق مختمفة، وإنسا يجب أن تستج لتذسل كل مغ القصاع الرشاعي لتحقضق اإلستسخارية في 

لػجػد بغخض البقاء والسشافدة والػصػل إلى األىجاف السخسػمة. ودعع اإلستسخارية ىي "الترشيع الستكامل ا
الحؼ يعشي إقامة وتذضضج مخاكد إنتاجية تتزسغ مختمف الخجمات التي يحتاج إلضيا الدبػن لتمبية خجماتو 
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لبخامج والسذخوعات التي تيجف وبالذكل الحؼ يتالئع مع القجرة الرشاعية". فيي تتزسغ كل مغ الخصط وا 

 إلى إحجاث زيادة مدتسخة ومتػازنة في السػارد اإلنتاجية لمجول، وتحدضغ إنتاجية القصاع الرشاعي فضيا.
مساسبق يخػ الباحث أن دعع اإلستسخارية ىي مداىسة الجول ودعسيا الالمحجود في مجال القصاع الرشاعي 

 لرشاعية ودعسيا لإلقتراد الػششي. الخاص والعام مغ أجل إستسخارية السشذآت ا
ىـ. أبعاد دعع اإلستسخارية: أن دعع اإلستسخارية يتزسغ أبعادًا متعجدة تتجاخل فيسا بضشيا، والتخكضد عمضيا مغ 
شأنو أن يحخز تقجم ممسػس في تحقضق دعع اإلستسخارية لمسشذآت الرشاعية، وتشقدع أبعاد دعع إستسخارية 

 :(31)تتسثل في األتيالسشذآت إلى ثالثة أبعاد و 
i.  الُبعج اإلقترادؼ: ُيعضغ الُبعج اإلقترادؼ دعع اإلستسخارية اإلنعكاسات الخاىشة والسقبمة لإلقتراد عمى

البضئة وىػ يصخح مدألة إختيار وتسػيل وتحدضغ التقشيات الرشاعية في مجال تػضيف السػارد 
ال التكاليف البضئية واإلجتساعية في الصبيعية والبذخية، لحلظ جاء ترػر التشسية السدتجامة إلدخ

الحدابات اإلقترادية، أؼ أن التشسية اإلقترادية أصبحت تأخح عضغ اإلعتبار الستغضخات البضئية 
)نطام اإلدارة البضئية، التقضيع الشقجؼ لألضخار البضئية(، والستغضخات اإلجتساعية ) الحق في الدكغ، 

تخمز مغ األسالضب التشسػية الدابقة التي كانت تحقق الحق في الساء والغحاء(، وذلظ مغ أجل ال
الخفاليو اإلقترادية حاممة معيا الكػارث الصبيعية والبذخية )السجاعة، الفقخ، ضاىخة اإلحتباس 

 الحخارؼ(، ويسكغ جسع األبعاد اإلقترادية لجعع اإلستسخارية في التالي:
 جارة الجولية.ـ التجارة العادلة دوليًا: رفع حرة دول الجشػب في الت

 ـ إستعسال األدوات اإلقترادية لمحفاظ عمى البضئة ) الخسع، التجعيسات، سػق حقػق التمػيث(.
ـ تقػية دور الرشاعة مغ خالل تخقية اإلنتاج الشطيف وتذجيع مبادرات السؤسدات في مجال البضئة )تػشضغ 

 نطام اإلدارة البضئية، إجخاءات لتخفيس التمػث(.
ية لمحفاظ عمى البضئة مثل: تقجيع عخوض ميدخة لمسؤسدات التي تخيج إدماج الجانب البضئي ـ وضع مػارد مال

 في سياستيا.
 ـ تخريز مضدانيات خاصة بخفع كفاءة تدضضخ السياه والتعميع والرحة والثقافة.

 زخ(.ـ تغضضخ أنساط اإلنتاج واإلستيالك وجعميا أكثخ إستجامة )التكشػلػجيات الشطيفة، اإلستيالك األخ
ـ الُبعج اإلجتساعي: إبخاز الجانب الدمػكي لفعل اإلندان كػنو األداة الفعالة في إحجاث التغضخات اإليجابية في 
البضئة لسا يمحقيا مغ أضخار جانبية نتيجة سػء إستخجام الصبيعة عمى حداب إشباع الحاجات والخغبات 

الشذاشات الرشاعية وتشذيط الرشاعات الرجيقة  البذخية والعسل عمى تقمضل ندب البصالة ومذاركة السخأة في
لمبضئة في ضل الرشاعات الحجيثة والرجيقة لمبضئة والسجتسع تبخز دعع اإلستسخارية عمى الرعضج اإلجتساعي 
مبادغ أساسية في رفس الفقخ والبصالة والتفخقة والتفاوت البالغ بضغ الفقخاء واألغشياء وتختكد عمى مبجأ 

د واألجيال والذعػب إلى جانب تقميز الفجػة بضغ الذسال والجشػب عغ شخيق التعاون اإلنراف بضغ األفخا
الجولي لسحاربة الفقخ والسجاعة، وتػفضخ الحاجات األساسية لمجساعات البذخية الحاضخة والسدتقبمية عغ 

 (32) شخيق: الحق في مياه الذخب، وتحدضغ الخفالية اإلجتساعية وحساية البضئة مغ التمػث
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 ii.  ُعج البضئي: ديسػمة العشاصخ واألنطسة الحضػية، التي تقجميا الصبيعة والسحافطة عمضيا كميًا، مثل الب

مشاشق الجحب الصبيعي مغ جبال ووديان وأنيار ومحسيات وصحارؼ، وأنػاع السذاىجات والخبخات 
اخية وما تقجمو الػاسعة الستزسشة فضيا، أوالتي صشعيا اإلندان مثل الحجائق والسشتدىات والعػامل السش

مغ عشاصخ وإمكانيات وتحػالت في الريف أو الذتاء أو الخبيع أو الخخيف، بحضث تتحػل ىحه 
العشاصخ إلى مقػمات سياحية كبخػ، مغ مذاىجة الغخوب عمى شاشئ البحخ أو مسارسة التدلج 

تات ومياه معجنية فزاًل عغ العػامل البضػلػجية مثل الثخوات الشباتية الستشػعة مغ أزىار وأشجار ونبا
باإلضافة إلى الثخوة الدسكية والحضػانية. ومغ جانب آخخ إذا كانت الرشاعة تذتسل عمى اإلستسخارية 
فإن الرشاعة السدتجامة تتزسغ اإلستخجام األمثل لمسػارد الصبيعية بسا في ذلظ مرادر التشػع 

ػائج مغ حساية البضئة والسجتسعات الحضػؼ وتخفيف اآلثار الرشاعية عمى البضئة والثقافة، وتعطيع الف
السحمية. وىي كحلظ تحجد الييكل التشطيسي السصمػب لمػصػل إلى ىحه األىجاف. وعميو تتعمق 
األبعاد البضئية بجعع اإلستسخارية بالحفاظ عمى السػارد البضػلػجية، مثل اإلستخجام األمثل لمسػارد 

مخمفات الشذاط اإلقترادؼ قجرة إستيعاب األرض  الدراعية والسائية في العالع، ومخاعاة أن التتعجػ
 : (33)ليحه السخمفات، وبعبارة أخخػ تتسثل األبعاد البضئية لمتشسية السدتجامة في ما يمي

ـ صيانة ثخاء األرض في التشػع البضػلػجية: وذلظ بإبصاء عسميات اإلنقخاض والحج مغ تجمضخ السالجئ والشطع 
 اإليجػلػجية بجرجة كبضخة.

اية السشاخ مغ اإلحتباس الحخارؼ: إن لمترشيع والتكشػلػجيا الحجيثة آثار سضئة في البضئة، فإنصالق ـ حس
األبخخة والغازات يؤدؼ إلى إجخاء تغضضخات كبضخة في البضئة العالسية مشيا تتغضضخ في أنساط سقػط األمصار، أو 

 زيادة األشعة فػق البشفدجية، 
الشطع األيػلػجية أو تجمضخ شبقة األوزون التي تحسي األرض، ولحا فإن  ويعشي ذلظ عجم إستقخار السشاخ أو

 التشسية السدتجامة تجشب ىحه األخصار التي تؤدؼ إلى تغضضخات كبضخة تزخ بالكائشات الحية دون إستثشاء.
 ـ التدضضخ السدتجام لمشطام البضئي الير مثل محاربة ضاىخة إنجخاف التخبة والترحخ والجفاف.

عمى السػارد الصبيعية: إذ تحتاج اإلستسخارية إلى حساية السػارد الصبيعية مثل حساية التخبة والغابات  ـ الحفاظ
ومرائج األسساك، ويتػاكب ذلظ التػسع في اإلنتاج لتمبية الحاجة اإلستيالكية الستدايجة ويقرج بالحساية ىشا 

محدشة تديج مغ السحاصضل مع تجشب  اإلستخجام األكثخ كفاءة مثل إستحجاث وتبشي تكشػلػجيات زراعية
 اإلسخاف في إستخجام األسسجة الكيساوية والسبضجات لعج تيجيج الحياة البخية والسائية وتمػيث األغحية البذخية.

ه. الحفاظ عمى السحيط السائي: فالتشسية السدتجامة تعشي صيانة السياه عغ شخيق وضع حج لإلستخجام 
اءة شبكة السياه وإستخجام السياه الدصحية بسعجل اليحجث إضصخابات في األمثل ليا وتخشضجىا كتحدضغ كف

الشطام األيكػلػجية التي تعتسج عمضيا ىحه السياه لبقائيا، وتشجب تمػيث السحيط السائي بسختمف أنػاع الشفايات 
 وخاصة مخمفات الرشاعة، وضسان وصػل السياه لمدكان برفة مدتسخة وكافية.
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إلى أن دعع اإلستسخارية لو ثالثة أبعاد وىي الُبعج اإلقترادؼ وىػ رفع الحطخ عغ مساسبق يتػصل الباحث  

دول الجشػب في التجارة الجولية وتقػية دور الرشاعة وتخريز مضدانيات خاصة بخفع كفاءة تدضضخ السياه 
 والتعميع والرحة والثقافة، الُبعج 

 
فاوت البالغ بضغ الفقخاء واألغشياء، الُبعج البضئي يتسثل اإلجتساعي يتسثل في رفس الفقخ والبصالة والتفخقة والت

                                                              في الحفاظ عمى السػارد الصبيعية والسػارد البضػلػجية.
 السبحث الثاني

 تحميل البيانات وإختبار الفرضيات 
واختبار الفخضيات وذلظ مغ خالل تشاول إجخاءات وخصػات يتشاول ىحا السبحث تحمضل بيانات االستبانة 

ترسيع أداة الجراسة، وتحمضل بيانات الجراسة السضجانية، واختبار فخضيات الجراسة ونطام السعمػمات السحاسبي 
 السقتخح التخاذ قخارات مشح التسػيل السرخفي وتصبيقو، وذلظ كسا يمي:

. إجراءات وخظؾات ترسيؼ أداة الدراسة:1  
ذتسل إجخاءات وخصػات ترسيع أداة الجراسة عمى التخصيط لمجراسة السضجانية وذلظ مغ خالل تحجيج مجتسع ت

وعضشة الجراسة وخرائريا ومرادر السعمػمات وأسمػب جسعيا مغ السرادر السضجانية، وأسمػب إثبات 
وتبػيبيا وتحمضميا بيجف  الفخضيات الحؼ ستتبعو الجراسة والحؼ يتسثل في جسع السعمػمات مغ مجتسع الجراسة

 الػصػل إلى نتائج تثبت فخضياتيا، وذلظ كسا يمي:
يتكػن مجتسع الجراسة مغ: أ. مجتسع الدراسة:  

السحاسبضغ.  -  
اإلداريضغ. -  
السرخفضضغ. -  
السخاجعضغ الجاخمضضغ. -  

 ـ السخاجعضغ الخارجضضغ.
األكاديسضضغ الستخررضغ في الجامعات . -  
االقتراديضغ. -  
حرائضضغ.اال -ح  

اعتسج الباحث عضشة مغ مجتسع الجراسة وذلظ بغخض الحرػل عمى البيانات  ب. عيشة الدراسة وخرائرها:
استسارة  200السصمػبة وتع اختيارىا مغ مجتسع البحث السػضح في الفقخة الدابقة حضث قام الباحث بتػزيع 

حضث أعادوا االستسارات بعج ممئيا % 100وذلظ بشدبة  200عمى السدتيجفضغ مغ عضشة الجراسة واستجاب 
 بكل السعمػمات السصمػبة في محاور االستبيان. لمخخوج بشتائج مػضػعية ودقيقة قجر اإلمكان.

 أ. األساليب اإلحرائية السدتخدمة في الدراسة:
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تع استخجام األسالضب اإلحرائية الػصفية بذكل عام لمحرػل عمى األساليب اإلحرائية الؾصفية:  -ب 
عامة عغ خرائز ومالمح تخكضبة مجتسع الجراسة وتػزيعو، وقج تزسشت األسالضب التػزيع التكخارؼ  قخارات

 إلجابات السبحػثضشعغ شخيق اآلتي:
 5تع استخجام مكياس الػسيط ليعكذ متػسط إجابات عبارات الجراسة حضث تع إعصاء الػزن الؾسيط:  -1

لعبارة  1لعبارة غضخمػافق والػزن  2لعبارة الأدرػ والػزن  3 لعبارة مػافق والػزن  4لعبارة مػافق بذجة والػزن 
 غضخ مػافق بذجة.

تع استخجامو لكياس مجػ تجانذ إجابات السبحػثضغ ولكياس األىسية الشدبية  االنحراف السعياري: -2
 لعبارات محاور االستبانة.

لة اإلحرائية لفخوض الجراسة عشج تع استخجام ىجا االختبار الختبار الجالاستخدام اختبار )كاى تربيع(:  -3
% 5% ويعشى ذلظ انو إذا كانت قيسة مخبع كاػ السحدػبة عشج مدتػػ معشػية أقل مغ 5مدتػػ معشػية 

يخفس فخض العجم ويكػن الفخض البجيل )فخض البحث( صحيحًا، أما إذا كانت قيسة مخبع كاػ عشج مدتػػ 
وبالتالي يكػن الفخض البجيل )فخض البحث( غضخ % فحلظ معشاه قبػل فخض العجم 5معشػية أكبخ مغ 

 صحيح.
لتحمضل بيانات أسئمة االستبانة استخجم الباحث بخنامج / البرنامج السدتخدم في تحميل بيانات الدراسة:4

SPSS اخترار لStatistical Package for Social Science  وىى تعشي الحدمة اإلحرائية لمعمػم
خنامج مغ أفزل البخامج السدتخجمة في عسميات التحمضل اإلحرائي، ويختز االجتساعية، ويعتبخ ىحا الب

ىحا البخنامج في تحمضل البيانات سػاء كان تحمياًل وصفيًا أو تحمياًل استشباشيًا أو ما يعخف باختبارات 
 الفخوض.

غ والحؼ فيسا يمي التػزيع التكخارؼ واإلحراء الػصفي إلجابات السبحػثض/ عبارات فرضيات الدراسة: 2
 يعكذ عبارات فخضيات الجراسة:

عبارات الفرضية األولى: )هشاك عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ تظبيق أسمؾب التكمفة السدتهدفة ودعؼ 
 السيزة التشافدية في شركة الدكر الدؾدانية(:

ألول تطيخ في إجابات أفخاد عضشة الجراسة لعبارات السحػر ا / التؾزيع التكراري لعبارات السحؾر األولى:1
 الججول التالي:
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 التؾزيع التكراري لعبارات محؾر العالقة بيؽ تظبيق أسمؾب التكمفة السدتهدفة ودعؼ السيزة التشافدية 

 العبارة
 

 السجسؾع الأوافق بذدة الأوافق محايد أوافق أوافق بذدة
  ندبة تكرار ندبة تكرار ندبة تكرار ندبة تكرار ندبة تكرار

ج التحجيج / يداع1
السبكخلمتكمفة في تخفيس 

 التكاليف.
34 17 64 32 70 35 21 10.5 11 5.5 200 

/ يسكغ التحجيج السبكخ 2
 لمتكمفة مغ تحجيج سعخ البيع.

41 20.5 119 59.5 18 9 22 11 0 0 200 

/ يسكغ التحجيج السبكخ 3
 لمتكمفة مغ تفادؼ األخصاء.

60 30 72 36 29 14.5 39 19.5 0 0 200 

/ التقجيخ السبكخ لمتكمفة 4
يداعج في إستبعاد األنذصة 

 التي التزيف قيسة.
69 34.5 109 54.5 22 11 0 0 0 0 200 

/ يداعج التحجيج السبكخ 5
 لمتكمفة في ترسيع السشتج.

78 39 77 38.5 26 13 8 4 11 5.5 200 

/ التقجيخ السبكخ 6
لمتكاليفيعسل عمى إستبعاد 
عشاصخ التكاليف غضخ 

 رية.الزخو 

45 22.5 92 46 22 11 22 11 19 9.5 200 

/ يداعج التقجيخ السبكخ 7
لمتكمفة مغ معخفة السػاد 

 السصمػبة فعميًا لإلنتاج.
47 23.5 80 40 42 21 11 5.5 20 10 200 

/  التقجيخ السبكخ لمتكمفة 8
يقمل السرخوفات الرشاعية 

 غضخ السباشخة.
56 28 84 42 42 21 18 9 0 0 200 

 1600  61  141  271  697  430 ؾعالسجس
 م2019السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمي بيانات االستبانة، 

ة في تخفيس التكاليف حضث بمغت أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن يداعج التحجيج السبكخ لمتكمف -1
%، أما أفخاد العضشة والحيغ لع يبجوا إجابات 16% بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 49ندبتيع 

 %. 35محجدة فقج بمغت ندبتيع
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أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى ان يسكغ التحجيج السبكخ لمتكمفة مغ تحجيج سعخ البيع. حضث بمغت  -2 

%، أما أفخاد العضشة والحيغ لع يبجوا إجابات 11%  بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ80ندبتيع 
 %.  9محجدة فقج بمغت ندبتيع  

أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن يسكغ التحجيج السبكخ لمتكمفة مغ تفادؼ األخصاء .حضث بمغت  -3
 %، بضشسا 66ندبتيع 

 
%، أما أفخاد العضشة والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 19.5مى ذلظبمغت ندبة غضخ السػافقػن ع

14.5.% 
أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى ان التقجيخ السبكخ لمتكمفة يداعج في إستبعاد األنذصة التي التزيف  -4

فخاد العضشة والحيغ لع %، أما أ0%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ89قيسة. حضث بمغت ندبتيع 
 %.11يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 

أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى ان يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة في ترسيع السشتج. حضث بمغت  -5
%، أما أفخاد العضشة والحيغ لع يبجوا إجابات 9.5%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ77.5ندبتيع

 %.13جدة فقج بمغت ندبتيع مح
أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن التقجيخ السبكخ لمتكاليفيعسل عمى إستبعاد عشاصخ التكاليف غضخ  -6

%، أما أفخاد العضشة 20.5%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 68.5الزخورية. حضث بمغت ندبتيع
 %.11ندبتيع  والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت

أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى ان يداعج التقجيخ السبكخ لمتكمفة مغ معخفة السػاد السصمػبة فعميًا  -7
%، أما أفخاد العضشة 15.5%،بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ63.5لإلنتاج. حضث بمغت ندبتيع

 %.21والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 
أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى التقجيخ السبكخ لمتكمفة يقمل السرخوفات الرشاعية غضخ السباشخة.  -8

%، أما أفخاد العضشة والحيغ لع يبجوا 9%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ70حضث بمغت ندبتيع
 %.21إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 

فيسا يمي ججول يػضح الستػسط واإلنحخاف السعيارؼ واألىسية حؾر األول: / اإلحراء الؾصفي لعبارات الس2
 الشدبية لعبارات السكياس وتختضبيا وفقًا إلجابات السدتقرى مشيع وذلظ في الججول التالي:
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 اإلحراء الؾصفي لعبارات محؾر العالقة بيؽ بيؽ تظبيق أسمؾب التكمفة السدتهدفة ودعؼ السيزة التشافدية 

االنحراف  التفدير الستؾسط العبارات
 السعياري 

 الترتيب

 1 1.06 أوافق بذجة 4.53 / يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة في تخفيس التكاليف.1
 5 1.08 أوافق بذجة 4.2 / يسكغ التحجيج السبكخ لمتكمفة مغ تحجيج سعخ البيع.2
 4 1.08 وافق بذجةأ 4.23 / يسكغ التحجيج السبكخ لمتكمفة مغ تفادؼ األخصاء.3
/ التقجيخ السبكخ لمتكمفة يداعج في إستبعاد األنذصة التي التزيف 4

 قيسة.
 8 0.62 أوافق بذجة 4.76

 6 1.08 أوافق بذجة 4.03 / يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة في ترسيع السشتج.5
/ التقجيخ السبكخ لمتكاليف يعسل عمى إستبعاد عشاصخ التكاليف غضخ 6

 الزخورية.
 2 1.26 أوافق بذجة 4.42

/ يداعج التقجيخ السبكخ لمتكمفة مغ معخفة السػاد السصمػبة فعميًا 7
 لإلنتاج.

 3 1.19 أوافق بذجة 4.34

 7 0.92 أوافق  3.1 /  التقجيخ السبكخ لمتكمفة يقمل السرخوفات الرشاعية غضخ السباشخة.8
 م2019ة، السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمي بيانات اإلستبان

 يالحع الباحث مغ الججول ما يمي:
( وىحه الكيسة 1.06( بانحخاف معيارؼ)4.53بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة األولى ) -1

 تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى ان يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة في تخفيس التكاليف.
( وىحه الكيسة تجل 1.08( بانحخاف معيارؼ)4.2فخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثانية )بمغت قيسة الستػسط أل -2

 عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن يسكغ التحجيج السبكخ لمتكمفة مغ تحجيج سعخ البيع.
وىحه الكيسة  (1.08( بانحخاف معيارؼ ) 4.23بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثالثة ) -3

 تجل عمى أن يسكغ التحجيج السبكخ لمتكمفة مغ تفادؼ األخصاء.
.( وىحه الكيسة 62( بانحخاف معيارؼ)4.76بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخابعة ) -4 

 تجل عمى أن التقجيخ السبكخ لمتكمفة يداعج في إستبعاد األنذصة التي التزيف قيسة.
( وىحه الكيسة 1.08( بانحخاف معيارؼ)4.03الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخامدة ) بمغت قيسة -5

 تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة في ترسيع السشتج.
( وىحه الكيسة 1.26رؼ)( بانحخاف معيا4.42بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدادسة ) -6

 تجل عمى أن 
 

معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن التقجيخ السبكخ لمتكاليف يعسل عمى إستبعاد عشاصخ التكاليف غضخ 
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 الزخورية. 

( وىحه الكيسة 1.19( بانحخاف معيارؼ)4.34بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدابعة ) -7 
أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن يداعج التقجيخ السبكخ لمتكمفة مغ معخفة السػاد السصمػبة تجل عمى أن معطع 

 فعميًا لإلنتاج.
.( وىحه الكيسة تجل 92( بانحخاف معيارؼ)3.1بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثامشة ) -8 

السبكخ لمتكمفة يقمل السرخوفات الرشاعية غضخ عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى ان التقجيخ 
 السباشخة.

عبارات الفرضية الثانية: )هشاك عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ تظبيق أسمؾب التكمفة السدتهدفة 
 وإستسرارية شركة الدكر الدؾدانية(:

ػر الثاني تطيخ في إجابات أفخاد عضشة الجراسة لعبارات السح / التؾزيع التكراري لعبارات السحؾر الثاني:1
 الججول التالي: 

 التؾزيع التكراري لعبارات محؾر العالقة بيؽ تظبيق أسمؾب التكمفة السدتهدفة واإلستسرارية

 العبارة
 

ال أوافق  ال أوافق محايج أوافق أوافق بذجة
 بذجة

 السجسػع

ند تكخار ندبة تكخار ندبة تكخار ندبة تكخار ندبة تكخار
  بة

ج السبكخ لمتكمفة / يداعج التحجي1
 في تحقضق الخبح السدتيجف.

13 6.5 139 69.5 29 14.5 19 9.5 0 0 200 

/ يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة 2
في تذجيع العسل بخوح الفخيق 

 الػاحج.
64 32 86 43 20 10 8 4 22 11 200 

/ يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة 3
عمى تقمضل اليجر مغ السػاد إلى 

 .أقرى حج مسكغ
53 26.5 112 56 24 12 11 5.5 0 0 200 

/ التحجيج السبكخ لمتكمفة يعسل 4
عمى إلغاء األنذصة التي 

 التزيف قيسة لمسشتج.
64 32 82 41 14 7 20 10 20 10 200 

/ التقجيخ السبكخ لمتكمفة يسكغ 5
مغ إحتداب التكمفة السدسػح 

 بيا.
24 12 97 48.5 40 20 39 19.5 0 0 200 
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السبكخ لمتكمفة يسكغ  / التقجيخ6 

الذخكة مغ تحجيج الدعخ 
 التشافدي.

53 26.5 94 47 34 17 10 5 9 4.5 200 

/ يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة 7
يسكغ إدارة الذخكة مغ إدراكيا 

 ألذواق العسالء.
64 32 102 51 20 10 11 5.5 3 1.5 200 

/ التحجيج السبكخ لمتكمفة يداعج 8
يط في إتباع سياسات التخص

 اإلستخاتيجي.
55 27.5 102 51 34 17 5 2.5 4 2 200 

 1600  58  123  215  814  390 السجسػع
 م.2019السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمي بيانات االستبانة، 

 حث مغ الججول ما يمي:يتبضغ لمبا
أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن يداعج التحجيج السبكخلمتكمفة في تحقضق الخبح السدتيجف.حضث  -1

%،  أما أفخاد العضشة والحيغ لع يبجوا 9.5%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ76بمغت ندبتيع 
 %. 14.5إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 

البية أفخاد العضشة يػافقػن عمى يداعج التحجيج السبكخلمتكمفة في تذجيع العسل بخوح الفخيق الػاحج. أن غ -2
%،  أما أفخاد العضشة والحيغ لع يبجوا 15%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 75حضث بمغت ندبتيع 

 %. 10إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 
 
افقػن عمى أن يداعجالتحجيج السبكخلمتكمفة عمصتقمضل اليجر مغ السػاد إلى أقرى أن غالبية أفخاد العضشة يػ  -3

%،  أما أفخاد العضشة 5.5%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 82.5حج مسكغ. حضث بمغت ندبتيع 
 %.12والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 

أن التحجيج السبكخلمتكمفة يعسل عمى إلغاء األنذصة التي التزيف أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى  -4
%، أما أفخاد العضشة 20%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 73قيسة لمسشتج. حضث بمغت ندبتيع 

 %.7والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 
متكمفة يسكغ مغ إحتداب التكمفة السدسػح بيا. حضث أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى التقجيخ السبكخل -5

 %.20%، أما أفخاد العضشة والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 60.5بمغت ندبتيع  
أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن التقجيخ السبكخلمتكمفةيسكغ الذخكة مغ تحجيج الدعخ التشافدي.  -6

%،  أما أفخاد العضشة والحيغ لع 9.5بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ %، 73.5حضث بمغت ندبتيع 
 %.17يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 
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أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن يداعج التحجيج السبكخلمتكمفة يسكغ إدارة الذخكة مغ إدراكيا ألذواق  -7 

%، أما أفخاد العضشة والحيغ 7ت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ %، بضشسا بمغ83العسالء. حضث بمغت ندبتيع 
 %.10لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 

أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن التحجيج السبكخلمتكمفة يداعج في إتباع سياسات التخصيط  -8
%، أما أفخاد 4.5ػن عمى ذلظ %، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافق78.5اإلستخاتيجي. حضث بمغت ندبتيع 

 %.17العضشة والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 
 
فيسا يمي ججول يػضح الستػسط واالنحخاف السعيارؼ  / اإلحراء الؾصفي لعبارات السحؾر الثاني:2

 التالي: واألىسية الشدبية لعبارات السكياس وتختضبيا وفقًا إلجابات السدتقرى مشيع وذلظ في الججول
 اإلحراء الؾصفي لعبارات محؾر العالقة بيؽ تظبيق أسمؾب التكمفة السدتهدفة واإلستسرارية

الستؾس العبارات
 ط

االنحراف  التفدير
 السعياري 

 الترتيب

 4 0.597 أوافق بذجة 4.42 / يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة في تحقضق الخبح السدتيجف.1
 6 0.646 أوافق بذجة 4.39 ة في تذجيع العسل بخوح الفخيق الػاحج./ يداعج التحجيج السبكخ لمتكمف2
/ يداعجالتحجيج السبكخ لمتكمفة عمى تقمضل اليجر مغ السػاد إلى أقرى 3

 حج مسكغ.
 3 0.628 أوافق بذجة 4.46

/ التحجيج السبكخ لمتكمفة يعسل عمى إلغاء األنذصة التي التزيف قيسة 4
 لمسشتج.

 1 2.99 أوافق بذجة 4.72

 2 0.563 أوافق بذجة 4.47 / التقجيخ السبكخ لمتكمفة يسكغ مغ إحتداب التكمفة السدسػح بيا.5
 5 0.656 أوافق بذجة 4.40 / التقجيخ السبكخ لمتكمفة يسكغ الذخكة مغ تحجيج الدعخ التشافدي.6
/ يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة يسكغ إدارة الذخكة مغ إدراكيا ألذواق 7

 العسالء.
 7 0.662 أوافق بذجة 4.38

/ التحجيج السبكخ لمتكمفة يداعج في إتباع سياسات التخصيط 8
 اإلستخاتيجي.

 8 0.682 أوافق بذجة 4.32

 م.2019السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمي بيانات االستبانة، 
 يتبضغ لمباحث مغ الججول ما يمي:

( وىحه الكيسة 0.597( بانحخاف معيارؼ )4.42رة األولى )بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبا -1
تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة في تحقضق الخبح 

 السدتيجف.
( وىحه الكيسة 0.646( بانحخاف معيارؼ )4.39بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثانية ) -2
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ل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة في تذجيع العسل بخوح تج 

 الفخيق الػاحج.
( وىحه الكيسة 0.628( بانحخاف معيارؼ )4.46بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثالثة ) -3

أن يداعجالتحجيج السبكخ لمتكمفة عمى تقمضل اليجر مغ تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى 
 السػاد إلى أقرى حج مسكغ.

( وىحه الكيسة 0.563( بانحخاف معيارؼ )4.72بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخابعة ) -4
 تجل عمى أن 

إلغاء األنذصة التي التزيف قيسة معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن التحجيج السبكخ لمتكمفة يعسل عمى 
 لمسشتج.

( وىحه 0.563( بانحخاف معيارؼ )4.47بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخامدة ) -5
 الكيسة تجل عمى أن 

 
 معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن التقجيخ السبكخ لمتكمفة يسكغ مغ إحتداب التكمفة السدسػح بيا.

( وىحه 0.656( بانحخاف معيارؼ )4.40قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدادسة )بمغت  -6
الكيسة تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن التقجيخ السبكخ لمتكمفة يسكغ الذخكة مغ تحجيج 

 الدعخ التشافدي.
( وىحه 0.662( بانحخاف معيارؼ )4.38) بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدابعة -7

الكيسة تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن يداعج التحجيج السبكخ لمتكمفة يسكغ إدارة الذخكة 
 مغ إدراكيا ألذواق العسالء.

ه الكيسة ( وىح0.682( بانحخاف معيارؼ )4.32بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثامشة ) -8
تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن التحجيج السبكخ لمتكمفة يداعج في إتباع سياسات 

 التخصيط اإلستخاتيجي.
عبارات محؾر الفرضية الثانية: )هشاك عالقة ذات داللة احرائية بيؽ اسمؾب التكمفة عمى اساس الشذاط 

 ؾدانية(:ودعؼ السيزة التشافدية في شركة الدكر الد
إجابات أفخاد عضشة الجراسة لعبارات السحػر األول تطيخ في / التؾزيع التكراري لعبارات السحؾر األول: 1

 الججول التالي:
 
 
 
 



 

547 
 

( سبتمبر 61لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

0202 
التؾزيع التكراري لعبارات محؾر العالقة بيؽ تظبيق اسمؾب التكمفة عمى اساس الشذاط ودعؼ السيزة  

 التشافدية
 العبارة

 
 السجسػع الأوافق بذجة الأوافق محايج أوافق أوافق بذجة

  ندبة تكخار ندبة تكخار ندبة تكخار ندبة تكخار ندبة تكخار
/ تقػم إدارة الذخكة بتحدضغ 1

كفاءة األنذصة التي التزيف 
 قيسة لمسشتج.

30 15 110 55 37 18.5 8 4 15 7.5 200 

/ إستخجام أسمػب التكمفة عمى 2
أساس الشذاط يسكغ مغ إستغالل 

 د الستاحة.السػار 
40 20 80 40 56 28 14 7 10 5 200 

/ إستخجام أسمػب التكمفة عمى 3
أساس الشذاط يجعع السضدة 

 تشافدية.
33 16.5 72 36 57 28.5 28 14 10 5 200 

/ إستخجام أسمػب التكمفة عمى 4
أساس الشذاط يداعج في تحجيج 

 سعخ تشافدي.
47 23.5 94 47 29 14.5 4 2 26 13 200 

جام أسمػب التكمفة عمى / إستخ5
 أساس الشذاط يخفس التكاليف.

32 16 97 48.5 34 17 37 18.5 0 0 200 

/ يداعج إستخجام أسمػب 6
التكمفة عمى أساس الشذاط في 

 دعع السخكد التشافدي.
80 40 86 43 34 17 0 0 0 0 200 

/ يداعج أسمػب التكمفة عمى 7
أساس الشذاط في تحدضغ كفاءة 

 األنذصة.
34 17 65 32.5 63 31.5 18 9 20 10 200 

/ يحقق تصبضق أسمػب التكمفة 8
عمى أساس الشذاط رضاء 

 العسالء.
34 17 113 56.5 28 14 2 1 23 11.5 200 

 1600  104  111  338  717  330 السجسؾع
 م2019السرجر: إعجاد الباحث باإلعتساد عمي بيانات اإلستبانة، 

. أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن تقػم إدارة الذخكة بتحدضغ كفاءة األنذصة التي التزيف قيسة 1
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%، أما أفخاد العضشة 11.5%  بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 70لمسشتج. حضث بمغت ندبتيع  

 %.18.5الحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيعو 
أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى ان إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يسكغ مغ إستغالل  -2

%، أما أفخاد 12%  بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 60السػارد الستاحة.  حضث بمغت ندبتيع 
 %.28جوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيعالعضشة والحيغ لع يب

أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يجعع السضدة تشافدية   -3
 حضث بمغت 

 
%، أما أفخاد العضشة والحيغ لع يبجوا إجابات 19%  بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 52.5ندبتيع 

 %.28.5مغت ندبتيعمحجدة فقج ب
أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى ان إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يداعج في تحجيج سعخ  -4

%، أما أفخاد العضشة 15%  بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ70.5تشافدي.  حضث بمغت ندبتيع 
 %.14.5والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع

أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يخفس التكاليف.    -5
%، أما أفخاد العضشة والحيغ لع 18.5%  بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 64.5حضث بمغت ندبتيع 

 %.17يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع
يػافقػن عمى ان يداعج إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط في دعع  أن غالبية أفخاد العضشة -6

%، أما أفخاد العضشة  0%  بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ83السخكد التشافدي. حضث بمغت ندبتيع 
 %.17والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع

اعج أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط في تحدضغ كفاءة أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن يد -7
%، أما أفخاد العضشة 19%  بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 49.5األنذصة.  حضث بمغت ندبتيع 

 %.31.5والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 
عمى أساس الشذاط رضاء العسالء.  أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى يحقق تصبضق أسمػب التكمفة -8

%، أما أفخاد العضشة والحيغ لع 12.5%  بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 73.5حضث بمغت ندبتيع 
 %.14يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع

سية فيسا يمي ججول يػضح الستػسط واالنحخاف السعيارؼ واألى/ اإلحراء الؾصفي لعبارات السحؾر األول: 2
 الشدبية لعبارات السكياس وتختضبيا وفقًا إلجابات السدتقرى مشيع وذلظ في الججول التالي:
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اإلحراء الؾصفي لعبارات محؾر العالقة بيؽ تظبيق اسمؾب التكمفة عمى اساس الشذاط ودعؼ السيزة  

 التشافدية

االنحراف  التفدير الستؾسط العبارات
 الترتيب السعياري 

لذخكة بتحدضغ كفاءة األنذصة التي / تقػم إدارة ا1
 التزيف قيسة لمسشتج.

 8 0.89 أوافق بذجة 3.9

/ إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يسكغ مغ 2
 إستغالل السػارد الستاحة.

 4 1.24 أوافق بذجة 4.36

/ إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يجعع 3
 السضدة تشافدية.

 3 1.06 أوافق بذجة 4.38

/ إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يداعج في 4
 تحجيج سعخ تشافدي.

 1 1.14 أوافق بذجة 4.54

/ إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يخفس 5
 التكاليف.

 7 0.91 أوافق بذجة 4.21

/ يداعج إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط في 6
 دعع السخكد التشافدي.

 5 1.02 بذجة أوافق 4.28

/ يداعج أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط في تحدضغ 7
 كفاءة األنذصة.

 6 1.03 أوافق بذجة 4.28

/ يحقق تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط 8
 رضاء العسالء.

 2 1.29 أوافق بذجة 4.41

 م2019السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمي بيانات االستبانة، 
 غ الججول ما يمي:يالحع الباحث م

( وىحه الكيسة 0.71( بانحخاف معيارؼ)3.71بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة األولى ) -1
تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى تقػم إدارة الذخكة بتحدضغ كفاءة األنذصة التي التزيف 

 قيسة لمسشتج.
( وىحه الكيسة 0.83( بانحخاف معيارؼ)4.96الجراسة لمعبارة الثانية )بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة  -2

تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى ان إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يسكغ مغ 
 إستغالل السػارد الستاحة.

( وىحه الكيسة 0.82معيارؼ)( بانحخاف 4.04بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثالثة ) -3
 تجل عمى أن معطع 
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 أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى ان إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يجعسالسضدة تشافدية.
( وىحه الكيسة 0.93( بانحخاف معيارؼ)4.16بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخابعة ) -4 

عضشة يػافقػن بذجة عمى ان إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يداعج في تجل عمى أن معطع أفخاد ال
 تحجيج سعخ تشافدي.

( وىحه الكيسة 0.89( بانحخاف معيارؼ)4.92بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخامدة ) -5
ة عمى أساس الشذاط يخفس تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن إستخجام أسمػب التكمف

 التكاليف.
( وىحه الكيسة 0.76( بانحخاف معيارؼ)4.92بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدادسة ) -6 

تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى ان يداعج إستخجام أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط في 
 دعع السخكد التشافدي.

( وىحه الكيسة 0.92( بانحخاف معيارؼ)4.91قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدابعة ) بمغت -7 
تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن يداعج أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط في تحدضغ 

 كفاءة األنذصة.
( وىحه الكيسة 1.04( بانحخاف معيارؼ)4.08)بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثامشة  -8

تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى يحقق تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط رضاء 
 العسالء.

هشاك عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ تظبيق أسمؾب التكمفة عمى أساس عبارات محؾر الفرضية الثانية: )
 ( :الدكر الدؾدانية.الشذاط وإستسرارية شركة 

إجابات أفخاد عضشة الجراسة لعبارات السحػر الثاني تطيخ في  / التؾزيع التكراري لعبارات السحؾرالثاني:1
 الججول التالي:

 أسمؾب التكمفة عمى أساس الشذاط وإستسراريةالتؾزيع التكراري لعبارات محؾر العالقة بيؽ تظبيق 
 العبارة

 
 السجسػع ال أوافق بذجة أوافق ال محايج أوافق أوافق بذجة

  ندبة تكخار ندبة تكخار ندبة تكخار ندبة تكخار ندبة تكخار
/ تصبضق أسمػب التكمفة 1

عمى أساس الشذاط يحقق 
الجقة في تخريز التكاليف 

 الرشاعية غضخ السباشخة.

38 19 71 35.5 64 32 19 9.5 8 4 200 

/ يداعج أسمػب التكمفة 2
زيادة  عمى أساس الشذاط في

 معجالت الخبحية.
44 22 109 54.5 20 10 3 1.5 24 12 200 
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/ تقػم إدارة الذخكة 3 

بتحدضغ كفاءة األنذصة التي 
 التزيف قيسة لمسشتج.

60 30 72 36 29 14.5 39 19.5 0 0 200 

/  تقػم إدارة الذخكة بتحجيج 4
األنذصة التي التزيف قيسة 

 لمسشتج.
69 34.5 109 54.5 22 11 0 0 0 0 200 

/ تقػم إدارة الذخكة بتقميز 5
األنذصة التي التزيف قيسة 

 لمسشتج.
78 39 77 38.5 26 13 8 4 11 5.5 200 

/ تصبضق أسمػب التكمفة 6
عمى أساس الشذاط يداعج 

 في تحدضغ جػدة اإلنتاج.
45 22.5 92 46 22 11 22 11 19 9.5 200 

/ تصبضق أسمػب التكمفة 7
عمى أساس الشذاط يداىع 

ي التخصيط اإلستخاتيجي ف
 لمسشتج.

47 23.5 80 40 42 21 11 5.5 20 10 200 

/ تصبضق أسمػب التكمفة 8
عمى أساس الشذاط يداعج 

 في التقػيع الجضج لمسشتج.
30 15 110 55 37 18.5 8 4 15 7.5 200 

 1600  97  110  262  720  411 السجسػع
 م.2019السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمي بيانات االستبانة، 

 يتبضغ لمباحث مغ الججول ما يمي:
أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يحقق الجقة في  -1

%  بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن 54.5ية غضخ السباشخة. حضث بمغت ندبتيع تخريز التكاليف الرشاع
 %. 32%، أما أفخاد العضشة والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 13.5عمى ذلظ 

أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن يداعج أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط في زيادة معجالت  -2
%، أما أفخاد العضشة 13.5%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 76.5ضث بمغت ندبتيع الخبحية. ح

 %. 10والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 
أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن تقػم إدارة الذخكة بتحدضغ كفاءة األنذصة التي التزيف قيسة  -3

%، أما أفخاد العضشة 19.5%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 66لمسشتج. حضث بمغت ندبتيع 
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 %.14.5والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع  

أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى  تقػم إدارة الذخكة بتحجيج األنذصة التي التزيف قيسة لمسشتج. حضث  -4
 %.11لحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع %، أما أفخاد العضشة وا89بمغت ندبتيع 

أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن  تقػم إدارة الذخكة بتقميز األنذصة التي التزيف قيسة لمسشتج.  -5
%، أما أفخاد العضشة والحيغ لع 9.5%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 77.5حضث بمغت ندبتيع 

 %.13حجدة فقج بمغت ندبتيع يبجوا إجابات م
أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يداعج في تحدضشجػدة  -6

%، أما أفخاد العضشة 20.5%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 68.5اإلنتاج. حضث بمغت ندبتيع 
 %.11بتيع والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ند

أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يداىع في التخصيط  -7
%،  أما 15.5%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 63.5اإلستخاتيجي لمسشتج. حضث بمغت ندبتيع 

 %.21أفخاد العضشة والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 
أن غالبية أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يداعج في التقػيع الجضج  -8

%، أما أفخاد العضشة 11.5%، بضشسا بمغت ندبة غضخ السػافقػن عمى ذلظ 70لمسشتج.حضث بمغت ندبتيع 
 %.18.5والحيغ لع يبجوا إجابات محجدة فقج بمغت ندبتيع 

فيسا يمي ججول يػضح الستػسط واالنحخاف السعيارؼ واألىسية  الؾصفي  لمسحؾر الثاني: / اإلحراء2
 الشدبية لعبارات السكياس وتختضبيا وفقًا إلجابات السدتقرى مشيع وذلظ في الججول التالي:

 أسمؾب التكمفة عمى أساس الشذاط واإلستسراريةاإلحراء الؾصفي لعبارات محؾر العالقة بيؽ تظبيق 
االنحراف  التفدير الستؾسط اراتالعب

 السعياري 
 الترتيب

/ تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يحقق الجقة في 1
 تخريز التكاليف الرشاعية غضخ السباشخة.

 11 0.526 أوافق بذجة 4.27

/ يداعج أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط في زيادة معجالت 2
 6 0.502 أوافق بذجة 4.51 الخبحية.

تقػم إدارة الذخكة بتحدضغ كفاءة األنذصة التي التزيف قيسة  /3
 8 0.515 أوافق بذجة 4.39 لمسشتج.

 3 0.560 أوافق بذجة 4.44 /  تقػم إدارة الذخكة بتحجيج األنذصة التي التزيف قيسة لمسشتج.4
 1 0.537 أوافق بذجة 4.49 / تقػم إدارة الذخكة بتقميز األنذصة التي التزيف قيسة لمسشتج.5
/ تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يداعج في تحدضغ جػدة 6

 اإلنتاج.
 أوافق بذجة 4.46

0.550 
2 
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/ تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يداىع في التخصيط 7 

 اإلستخاتيجي لمسشتج.
 4 0.627 أوافق بذجة 4.43

الجضج  / تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يداعج في التقػيع8
 لمسشتج.

 5 0.622 أوافق بذجة 4.37

 م.2018السرجر: إعجاد الباحث باالعتساد عمي بيانات االستبانة، 
 يالحع الباحث مغ الججول ما يمي:

( وىحه الكيسة 0.526( بانحخاف معيارؼ )4.27بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة األولى ) -1
 تجل عمى أن 

 
ضشة يػافقػن بذجة عمى أن تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يحقق الجقة في تخريز معطع أفخاد الع

 التكاليف الرشاعية غضخ السباشخة..
( وىحه الكيسة 0.502( بانحخاف معيارؼ )4.51بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثانية ) -2

 اط في زيادة معجالت الخبحية.تجل عمى أن يداعج أسمػب التكمفة عمى أساس الشذ
( وىحه الكيسة 0.515( بانحخاف معيارؼ )4.39بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثالثة ) -3

 تجل عمى أن 
معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن تقػم إدارة الذخكة بتحدضغ كفاءة األنذصة التي التزيف قيسة 

 لمسشتج..
( وىحه الكيسة 0.560( بانحخاف معيارؼ )4.44لستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخابعة )بمغت قيسة ا -4

تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أنو تقػم إدارة الذخكة بتحجيج األنذصة التي التزيف قيسة 
 لمسشتج.

( وىحه 0.537بانحخاف معيارؼ ) (4.49بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخامدة ) -5
الكيسة تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن تقػم إدارة الذخكة بتقميز األنذصة التي 

 التزيف قيسة لمسشتج..
( وىحه 0.550( بانحخاف معيارؼ )4.46بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدادسة ) -6

طع أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يداعج في الكيسة تجل عمى أن مع
 تحدضغ جػدة اإلنتاج..

( وىحه 0.627( بانحخاف معيارؼ )4.43بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدابعة ) -7
التكمفة عمى أساس الشذاط يداىع  الكيسة تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن بذجة عمى أن تصبضق أسمػب

 في التخصيط اإلستخاتيجي لمسشتج.
( وىحه الكيسة 0.622( بانحخاف معيارؼ )3.37بمغت قيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثامشة ) -8

ع تجل عمى أن معطع أفخاد العضشة يػافقػن عمى أن تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يداعج في التقػي
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 الجضج لمسشتج. 

 الخاتسة:        
 . الشتائج :1        

 أ. تصبضق أسمػب التكمفة السدتيجفة يداىع في إستسخارية شخكة الدكخ الدػدانية.
 ب. تصبضق أسمػب التكمفة عمى أساس الشذاط يحقق إستسخارية شخكة الدكخ الدػدانية.        
 . التؾصيات:1        

 دكخ الدػدانية بتصبضق نطام التكاليف الحجيثة.أ. ضخورة إىتسام شخكة ال
 ب. تػفضخ محاسب تكاليف لمكيام بجوره الكامل إتجاه السحاسبة اإلدارية.

 ج. تصبضق نطام التكاليف التحجيثة بذخكة الدكخ الدػدانية يداعج في دعع السضدة التشافدية.
 السراجع والسرادر

التكامل بيؽ أسمؾبي التكمفة السدتهدفة سشرػر، خالج دمحم احسج عبجهللا، فتح الخحسغ الحدغ ال -1
والتكمفة عمى أساس الشذاط كأداتيؽ ألدوات إدارة التكمفة اإلستراتيجية لتحديد تكمفة إنتاج الكهرباء 

الخخشػم: جامعة الدػدان لمعمػم والتكشػلػجيا، عسادة البحث العمسي، مجمة العمػم  في الدؾدان،
 م.2015، 16مج اإلقترادية، العجد األول، السج

دور أسمؾبي التكمفة السدتهدفة وتكاليف الجؾدة في دعؼ السيزة مخوان يحى حفيع الُدبضجؼ،  -2
اليسغ، رسالة دكتػراة في فمدفة  -حزخ مػت -دارسة مضجانية عمى الذخكات الرشاعية التشافدية،

 م.2016السحاسبة غضخ مشذػرة، الخخشػم: جامعة الشضمضغ، كمية الجراسات العميا، 
اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة ودورها في الرقابة عمى التكاليف وإتخاذ دمحم عثسان إبخاليع أحسج،  -3

رسالة دكتػراة القرارات اإلدارية، دراسة ميدانية عمى عيشة مؽ السشذَات الرشاعية الدؾدانية، 
معمػم والتشكشػلػجيا، الفمدفة في التكاليف والسحاسبة اإلدارية غضخ مشذػرة، الخخشػم: جامعة الدػدان ل

 م.2017كمية الجراسات العميا، 
التحميل اإلستراتيجي لمتكاليف ودورها في دعؼ القدرة التشافدية وخفض آدم عمي مػسى عمي،  -4

دراسة مضجانية عمى شخكة األمغ الغحائي الرشاعي، رسالة دكتػراة في السحاسبة غضخ  –التكمفة 
 م.2018الجراسات العميا، مشذػرة، الخخشػم: جامعة الشضمضغ، كمية 

5- Jhon k. shank, Strategic Cost Management: New or Just New Bottles. 
Journal Of Management Accounting Research. Volume  (1) Fall 1989. 
P. 50. 

6- Hansen. Don R. & Mowen, Maryanne M. op. Cit. p 
7- Anderson, Shannon W. Managing Costs and Cost Structure 

Throughout The Value chain. Research on Strategic Cost Management. 
Rich University, Availble in Swa@ Rice edu, 2005. 
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 8- Flomgren, Charles T.  & Srikant M, Datar & Madhave V. Rajan. Cost 

Accounting: AManagerial Emphasis, 14 Th Ed (New jersey: Prenice Hall. 
2012). 

، )مجمة السركز اإلستراتيجي لمتكاليف واإلطار الفكري لدالسل الكيسةعرافت سضج أحسج عاشػر،  -9
 (.24م، ص1998الفكخ السحاسبي، كمية التجارة، جامعة عضغ شسذ، العجد األول، 

إستخدام تكاليف الجؾدة الذاممة في تقؾيؼ أداء السشذآت فتح اإللو دمحم احسج دمحم،  -10
، رسالة دكتػراة في فمدفة السحاسبة غضخ مشذػرة، )الخخشػم: جامعة الشضمضغ، كمية الجراسات ةالرشاعي
 م(.2009العميا، 

 م(.2010، )اإلسكشجرية: دار التعميع الجامعي، إدارة التكاليفبجيع الجيغ ريذػ،  -11
ترسيؼ اطار فكري متكامل لتفعيل أسمؾب التكاليف السدتهدفة في أمجاد دمحم الكػمي،  -12

)مجمة عمسية، الفكخ السحاسبي،  كمية التجارة جامعة عضغ  قيق أستراتجية التسيز التشافدي،تح
 (.70-64م ص2008شسذ ديدسبخ 

 –دور بيان التكاليف في تفعيل القدرة التشافدية في ضؾ آليات الحؾكسة أحسج دمحم خمضل،  -13
رسالة ماجدتضخ غضخ  دراسة تظبيكية في الذركات السدرجة في سؾق فمدظيؽ لألوراق السالية،

 (.54م، ص2010مشذػرة، )غدة: الجامعة اإلسالمية، كمية التجارة، 
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