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 ملخص : 

استهدف هذا البحث التعرف على أثر التكاليف اللزجة علىىى اجىىاب ت بيىىا اسىىتراتيجية الريىىاد  
التكاليفية في بيئة االعمال الحديثة ، حيث اصبح االهتمام موجها احو ادار  التكلفة اال ان المشىىكلة تكمىىن 

حتى تتمكن من ت بيا استراتيجية الرياد  التكاليفية وذلىى    في وجود عااصر تكاليف تحتاج ادار  خاصة
 مع دراسة حالة في بيئة األعمال المصرية .

: الجىىزا األول: الدراسىىة الا ريىىة ويتكىىون مىىن ت يىىيم نوعليىىت تىىم ت سىىيم البحىىث يلىىى جىىزئيي 
زجىىة فىىي  ىىل االستراتيجيات التاافسية فى  ل مت لبات بيئة األعمال الحديثة ودور  ىىاهر  التكىىاليف الل

متغيرات بيئة األعمال الحديثة وييضاب ذل  من خالل العالقة بين  اهر  التكاليف اللزجىىة واسىىتراتيجية 
رياد  التكلفة، الجزا الثااي: دراسة حالة في بيئة االعمال الحديثة وذلىى  لتحديىىد امكاايىىة ت بيىىا اال ىىار 

است صاا وتوزيعها على عياة الدراسة الا ري واختبار فروض الدراسة ، وذل  من خالل تصميم قائمة 
( مفىىرد  و وتمثىىل هىىدف البحىىث فىىي اقتىىراب ي ىىار  دار  التكىىاليف اللزجىىة 133التي تكوات من عىىدد  

لتح يا استراتيجية الرياد  التكاليفية وذل  ألهمية الدور التي ت ىىوم بىىت محاسىىبة التكىىاليف كاحىىد العوامىىل 
 المؤثر  فى قرارات ا دار  العليا .

توصلت اتائج البحث يلى أن دقة قياس وتبويب ااحرافات التكىىاليف مىىع زيىىاد  دقىىة قيىىاس   وقد 
سلو  التكاليف اللزجة و يؤدي تجاهل سلو  التكاليف اللزجة الي زيىىاد  فجىىو  التوقعىىات فىىي االربىىاب و 
ر  حيث يؤدي سلو  التكلفىىة اللزجىىة الصىىاعد سىىلبا علىىي اربىىاب الفتىىر  الحاليىىة وايجابىىا علىىي اربىىاب فتىى 

االاتعاش والعكس صحيح واات يوجد أثر ييجابي ذو داللة معاوية لتوفير معلومات عىىن التكىىاليف اللزجىىة 
على ت بيا استراتيجية الرياد  التكاليفية و كما أات يوجد أثر ييجىىابي ذو داللىىة معاويىىة لتىىوفير معلومىىات 

تراتيجية الريىىاد  التكاليفيىىة و الفوائىىد( علىىى ت بيىىا اسىى  -عن التكاليف اللزجة المتمثلىىة فىىي  المصىىروفات
وكذل  يوجد أثر ييجابي ذو داللة معاوية لتىىوفير معلومىىات عىىن التكىىاليف اللزجىىة المتمثلىىة فىىي األعبىىاا 

 والخسائر المالية المتاوعة على ت بيا استراتيجية الرياد  التكاليفية.
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Summary 

This research aimed to identify the impact of sticky costs on the success 
of implementing the cost leadership strategy in the modern business 
environment, where attention has become directed towards cost management, 
but the problem lies in the existence of cost elements that need special 
management in order to be able to implement the cost leadership strategy with a 
case study in an environment Egyptian business. 

Accordingly, the research was divided into two parts: The first part: the 
theoretical study and consists of evaluating the competitive strategies in light of 
the requirements of the modern business environment and the role of the sticky 
costs phenomenon in light of the modern business environment variables and 
clarifying this through the relationship between the sticky costs phenomenon 
and the cost leadership strategy, the second part: the study A case in the modern 
business environment in order to determine the possibility of applying the 
theoretical framework and testing the study hypotheses, by designing a survey 
list and distributing it to the study sample that consisted of (133) respondents, 
and the aim of the research was to propose a framework for managing sticky 
costs to achieve the cost leadership strategy due to the importance of the role 
The cost accounting is one of the factors influencing senior management 
decisions. 

The researcher found that the accuracy of measuring and classifying the 
deviations of costs with increasing the accuracy of measuring sticky cost 
behavior, ignoring the sticky cost behavior leads to an increase in the 
expectations gap in profits, as the upward viscous cost behavior leads 
negatively to the profits of the current period and positively to the profits of the 
recovery period and vice versa, There is a positive impact of significant 
significance for providing information on sticky costs on the implementation of 
the cost leadership strategy, and there is also a positive impact of significant 
significance for providing information on sticky costs represented in (expenses 
- benefits) on the application of the cost leadership strategy, and there is also a 
positive effect that is significant Moral to provide information on sticky costs 
represented by the various financial burdens and losses on applying the cost 
leadership strategy. 
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 : مقدمة

ديثة بمجموعة مىىن الخصىىائت التىىي مىىن أهمهىىا الت ىىور المىىذهل فىىي اتسمت بيئة األعمال الح
تكاولوجيا ا اتاج والا ل واالتصال والمعلومات . اآلمر الذي اتج عات ما يعرف اآلن ب اهر  العولمىىة . 
ول د صاحب هذه ال اهر  مجموعة من التحديات التىىي تهىىدد الما مىىات فىىي بيئىىة ا اتىىاج الحديثىىة بعىىدم 

ولما كان هاا  العديد من و  (  1:و ت2006الماافسة    السيد و  حدهمرار ا را الزدياد  ال در  علي االست
التي يمكن لمؤسسات األعمال تبايهىىا عبىىر مراحىىل حياتهىىا فعلىىي الماشىىا  أن تختىىار   االستراتيجيةالبدائل  

 جىىرار  البديل االستراتيجي الذي يعمل علي تعزيز ميزتها التاافسية وتح ىىا اكبىىر عائىىد علىىي االسىىتثمار
في  ل اشتداد الصراع بين المؤسسات من أجل توزيع حصصىىها السىىوقية وجلىىب و و(  40:وت2004و

ا ىىا  ال ىىو  الخاصىىة  ي هىىارأكبر عدد ممكن من المستهلكين القتااا ماتجاتها و فان كل ماشا  تعمل علي 
اات ىىال رأس خاصىىة مىىن خىىالل أمكاايىىة وتح يا الميىىز  التاافسىىية  بها لكي تفرض سي رتها علي السوق  

المال والتكاولوجيىىا والعمالىىة المىىاهر  و ففىىي الىىدول الااميىىة يكىىون اات ىىال التكاولوجيىىا مىىن خىىالل السىىلع 
ا اتاج والمصااع و أما في الىىدول   والخدمات الم دمة و وفي الدول الحديثة تكون من خالل اات ال خ و

تاافسىىية عىىن ال يمىىة المضىىافة التىىي تسىىت يع وقد اشات الميز  الو المت دمة تكون من خالل اات ال األفكار 
الماشا  أن توفرها للعمالا ويقااعهم بها ولذل  ف د أصبح مفهوم الميز  التاافسىىية يحتىىل مكااىىة هامىىة فىىي 

 التفكير االستراتيجي للماشا .

الريىىاد  التكاليفيىىة ي هىىر دور محاسىىبة التكىىاليف التىىي تواجهىىا   اسىىتراتيجيةومن خىىالل ت بيىىا  
ليف اللزجة التي تمثل ع بة في  ريا رياد  التكلفة حيث ان سلو  بعض عااصىىر التكىىاليف مشكلة التكا

 مختلىىف فىىى المحاسىىبة تكىىن . ولىىم االسىىتراتيجيةال يستجيب لمحاوالت خفض التكاليف من جااب مافىىذ 
 مىىن كثيىىر  لعىىل مسىىاهمات المحاسىىبي الفكىىر قدم الدور لهذا واستجابة الت ورات تل  عن بمعزل الدول
 Costمحاسىىبة يدار  التكلفىىة  اسىىم عليىىت أ لىىا المحاسىىبة فىىروع مىىن اسىىبيا جديىىد فىىرع  هىىور زهاأبر

Management  Accounting     التي التكلفة يدار  أدوات ومداخل من مجموعة يضم الذي الفرع ذل 
و التاافسىىية  الميىىز  تىىدعيم و خلىىا فىىي ت بيىىا اسىىتراتيجيات األعمىىال ما مىىات يدار  مساعد  يلى تهدف

يمكن من خالل يدار  التكلفة مساعد  ا دار  علي اتخاذ ال رارات المالئمة التي تؤدي الي تح يىىا قيمىىة و
للعميل باقل تكلفة ممكاة وذل  عن  ريا الفهم الكامل لمسببات التكاليف ومسىىببات ا يىىراد مىىع مراعىىا  

(و 85 ت 2009اشىىارالالمتوقعىىة  الهلبىىاوي و  األربىىاباثىىر التغيىىر فىىي حجىىم ومجىىال العمليىىات علىىي 
تلبيىىة  عىىن عجزهىىا االات ىىادات و بسىىبب مىىن للعديىىد األخيىىر  اآلواىىة فىىي الت ليدية التكاليف ا م تعرضت
 التصىىايع بيئىىة فىىي األعمىىال لما مىىات التاافسىىية ال ىىدر  لزيىىاد  الداعمىىة االستراتيجية ا دار  احتياجات

 ( . 768 و ت2015و الحديثة  كيوان

 البحث :  مشكلة

ضىىح أن الفكىىر المحاسىىبي ال يتضىىمن أ ىىار يشىىمل كافىىة المحىىددات االقتصىىادية ممىىا سىىبا يت
وا دارية للسلو  غير المتماثل للتكلفة   اهر  اللزوجىىة( وبالتبعيىىة صىىعوبة قيىىاس درجىىة عىىدم التماثىىل 

المصىىرية  الصىىااعية وااعكاسها علي دقة ت ديرات التكاليف وبخاصة الصااعية ماها وحيث أن الماشىى ت
 االتجاهات على الجديد  مما يستلزم حتمية االعتماد التاافسية األعمال بيئة تفرضها كبير  اتتحدي تواجت
التاافسىىية  االسىىتراتيجيةالماتجات بمىىا يضىىمن فاعليىىة وكفىىاا   وتصميم التكلفة تخفيض مجال في الحديثة

ائد  فىىي بيئىىة السىى   االسىىتراتيجيةخفىىض التكلفىىة هىىى    اسىىتراتيجيةالمختار  في سوق الماافسة . وحيث أن  
التميز العتمادها علي التكاولوجيا الحديثة التىىي يصىىعب   استراتيجيةالماافسة الحديثة ا را لصعوبة تباي  

فان الهدف األساسي من خفض التكلفة هو تح يا االسىىتخدام األمثىىل للمىىوارد و  علي كافة الدول امتالكها  
التكلفة يلي تلىى  األاشىى ة الضىىرورية  وجيتتالمتاحة مما ي لل من مجاالت ا سراف وسوا االستخدام و و

التي تضيف قيمة للماتج و كما أن الهدف األكثر أهمية هو تح يا رضا المستهل  من خالل ت ىىديم الماىىتج 
 بالجود  والمواصفات الم لوبة ووباقل سعر ممكن . 
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عتيىىاد لذا يابغي أن ياخذ ماهج خفض التكلفة شكال متحركا بدال من الوضع الساكن الذي تىىم اال
ألمر ال يتعلا بدراسة التكلفة وياما دراسة سلو  التكلفىىة خىىالل ا( ف14:وت  2000علية  عبد الرحمن و

دور  حيا  الماتج ومن هذا الما لا تتحدد يبعاد خفض التكلفىىة مىىن خىىالل دراسىىة سىىلو  التكلفىىة كهىىدف 
دث في الفكر الت ليدي مىىن اات من غير المع ول أن يتم خفض التكلفة بعد الحدوث كما يح  استراتيجي يلي

خالل الرقابة الالح ة للتافيذ وكشف وتحديد االاحرافىىات و ولكىىن الم صىىود بىىالتخفيض فىىي هىىذا المجىىال 
متابعة األاش ة وتكلفتها بداا من مرحلة التخ ي  األولي والتصميم واستمرارا مع مرحلة ا اتاج وحتىىى 

 مرحلة ما بعد البيع .

و الهدف وياما بداا مرحلة جديد  من مراحىىل البحىىث المسىىتمر الوصول يلي اداي تكلفت ليس ه
لخفض هذه التكلفة وكسر هذا الحاجز والوصول يلي حد جديد من خفض التكلفة والتحسين المستمر لهذه 

 التكلفة .

  -التالي:وفي ضوا ذل  يمكن صياغة مشكلة الدراسة في شكل السؤال البحثي الرئيسي 

 ؟"  ةالريادة التكاليفى استراتيجيةزجة علي تطبيق التكاليف اللما هو تأثير " 

 البحث :أهداف  

ت بيىىا   علىىى  المصىىرية  األعمىىال  بيئة  فى  التكاليف اللزجة  تاثير  اختبار  يلىالدراسة    ههذ  سعىت
 -:فى المتمثل الرئيسي الهدف دراسة خالل من وذل استراتيجية الرياد  التكاليفية 

 .بيا استراتيجية الرياد  التكاليفيةت على  التكاليف اللزجة تاثيردراسة 

 البحث :أهمية  

مىىن خىىالل  بحىىثال اعرض أهمية هذ من خالل المجال الذى يتااولت ويمكن  البحث هر أهمية  ت
 -جاابين وهما كما يلى:

 األهمية العلمية

في دراسة السلو  غير المتماثل للتكلفة   اهر    لمساهمتهاا را    الدراسةتبرز أهمية موضوع   -
 ة( في  ل بيئة االعمال المصرية .اللزوج

 في ت ليل الفجو  بين ت دير التكلفة ويدار  التكلفة لدعم الميز  التاافسية .البحث ساعد هذا ي -

 المساهمة في زياد  فاعلية آليات ت ييم األداا ومحاسبة المسئولية لتحسين مستويات التميز . -

 األهمية العملية

التاافسية بين الشركات الصااعية في  ل بيئة   تراتيجيةاالسالمساهمة في وضع سياسة تح يا    -
 األعمال المصرية .

حتى يتم يدار  التكلفة فالبد من تحديىىدها أوال وذلىى  يسىىاهم بشىىكل جيىىد فىىي رفىىع مسىىتوي أداا  -
 التعامل خالل الفتر  المست بلية .  استراتيجيةالماشا  ورسم 

يا ا دار  الرشيد  لما ت وم بت من أاشىى ة يساعد يدار  الماشا  في تح يا ميز  تاافسية عن  ر -
 مختلفة تساهم في خدمة االقتصاد ال ومي .

 البحث :  منهج

 باستخدام كال من : ي وم الباحث  ت وأهميتت وأهدافالبحث مشكلة في ضوا 
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 -المنهج االستنباطي :

اال   وذل       خالل  من  البحث  بمجال  المتعل ة  والبحوث  الدراسات  وتحليل  است راا  علي  في  الع 
البحث بموضوع  الخاصة  العلمية  والبحوث  والم االت  واألجابية  العربية  فروض   المراجع  واستابا  

 البحث . 
 -المنهج االستقرائي :

تتمثل في استابا  كيفية استخدام سلو  التكلفة اللزجة  دار  التكلفة ذات التوجت   حالةفي يعداد دراسة  
 في بيئة االعمال المصرية .  تكاليفيةال ياد  ال استراتيجيةفي أ ار ت بيا 

  :تنظيم الدراسة

اا القا من مشكلة البحث والهدف مات و فسوف يتم تا يم باقي اجزاا البحث علي الاحو التالي : يتااول  
واستراتيجية  اللزجة  التكاليف  بين  العالقة   : الثالث  ال سم  يتااول  بياما   : الساب ة  الدراسات  الثااي  ال سم 

التكل الاتائج رياد   الخامس  ال سم  يتااول  واخيرا  الحالة  دراسة  الرابع  ال سم  يتااول  حين  وفي   : فة 
 والتوصيات والمجاالت الم ترحة لالبحاث المست بلية . 

 الدراسات السابقة   -2

 -للتكلفة:التاافسية  االستراتيجياتالدراسات التي تااولت : المجموعة األولى

 

 النتائج  الهدف  الدراسة 

 ) صالح    دراسة 
2015   ) 

 المحاسبة  " أساليب 
 ودورها اإلدارية

 الريادة  تحقيق  في
 المؤسسات  في

 الفندقية " .  
 

 الدراسة الي :  هدفت 
 إلى  البحث هذا  يهدف
 أساليب  تطبيق  دور  توضيح 

 في  اإلدارية المحاسبة 
 أداء  في الريادية  تحقيق

 المؤسسات الفندقية ، ومن
 البحث  يوضح ذلك  خالل 
 في  وتعريفها  دة الريا مفهوم

   .األعمال   مجال 
 

 الدراسة  ألي :  توصلت فقد  
 المؤسسات في اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيق  إن

 :خالل من الريادية  تحقيق على يعمل الفندقية
 وتطوير تحسين  طريق عن والربحية  اإليرادات زيادة 

 المؤسسات  في  الخدمات  أداء في  األداء وابتكار
 .الفندقية

 وابتكار  وتطوير تحسين طريق  عن  يف التكال تخفيض 
 .الفندقية   المؤسسات  في الخدمات  أداء  في األداء 

 يساهم  قد اإلدارية المحاسبة أساليب استخدام  أن  كما
الكساد   أوقات  في الخدمة  تكلفة  في وابتكار  تطوير في

 سوق  في  ويبقيه الفندق إيرادات على  مما يحافظ
 .المنافسة  

دراسة ) الجمل  
2016   ) 

ثر استخدام  " ا
االدارة علي اساس  
القيمة في تفعيل  

حوكمة الشركات "  
 . 

 الدراسة الي :  هدفت 
التعرف علي اثر استخدام  
نظام االدارة علي اساس  
القيمة في دعم وتحسين  

محددات خلق القيمة  
للمنشاة ودعم الميزة  

التنافسية لتفعيل متطلبات  
 حوكمة الشركات . 

 الدراسة  ألي :  توصلت فقد  
رة علي اساس القيمة تسعي الي تحقيق ثالث  االدا 

اهداف رئيسية هي : ادارة التكلفة والربحية  
المصالح , ربط   ألصحابوالمنافسة , خلق القيمة 

اتخاذ القرارات بعملية خلق الميزة التنافسية , ان تبني  
اساس االدارة علي اساس القيمة يساعد في تحقيق  

 متطلبات حوكمة الشركات . 

 jonasدراسة ) 
et al ., 2018  )   

  "the use of 

 الدراسة الي :  هدفت 
التعرف علي اثر استخدام  
االدارة علي اساس القيمة  

 الدراسة  ألي :  توصلت فقد  
االدارة علي اساس القيمة تعتبر اداة مناسبة لتحسين  

 صنع القرار في الشركات العائلية .    جودة
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 النتائج  الهدف  الدراسة 

value – 
based 

management 
in family 

firms    . " 
 

علي ادارة الشركات  
 العائلية . 

ان مالك الشركات العائلية يتحملون ديون الشركة  
وخطر الفشل ولديهم حوافز قوية لتبني مصالح العائلة  
الخاصة بهم وبناء االستراتيجيات القوية التي تمكنهم  

 من المنافسة .  
ايجابي   تأثيران استخدام االدارة علي اساس القيمة له  

 ت العائلية .  اذاء الشركا 

 
 (  1-1جدول  

 الدراسات التي تااولت التكاليف اللزجة المجموعة الثانية : 
 النتائج   الهدف   الدراسة  

دراسة  
Kitching et 

al., 2016)    ) 
"Culture 
and Cost 

Stickiness
: A Cross-
country 
Study" 

 

 الدراسة الي :  هدفت 
استكشاف وجود التكاليف  

اللزجة في المنشاة  
مختلفة عبر بالد العالم  ال

ومدي امكانية التعرف علي  
ظاهرة اللزوجة في الدول  
المتقدمة وظاهرة اللزوجة  

 في الدول النامية .  
 

 الدراسة  ألي :  توصلت فقد  
التكاليف اللزجة توجد في كافة بالد العالم ولكن درجة  

 اللزوجة تختلف من بلد آلخري .  
ث إن  التدخل  التكاليف اللزجة تتبع قرار المدير حي

اإلداري يمثل المحرك الرئيسي لهذه الظاهرة فمع  
زيادة متوقعة للنشاط يتجه المديرون نحو التوسع في  

الموارد المخصصة لألنشطة الستيعاب الزيادة في  
الطلب بينما مع انخفاض غير مؤكد للنشاط يتعمد  

المديرون االحتفاظ ببعض المواد غير المستغلة لحين  
رارية هذا االنخفاض وبخاصة عندما  التأكد من استم

تكون تكاليف االحتفاظ بالموارد اقل من تكاليف التكيف  
 للموارد .  

انتعاش السوق وتختلف   اء من الممكن أن يوقع المدر
االستثمار فيؤدي هذا ألي سلوك غير   ض معه وينخف

 متماثل للتكلفة .  
ظهار التكاليف  اتتسبب القوانين الحاكمة في البلد من 

 جة مثل توظيف العمالة .  اللز 

دراسة   )مندور  
2017    ) 

 الخطر  " أثر
 واتجاه  المالي
 مبيعات  تغير
 السابقة  الفترة

 على السلوك 
 المتماثل  غير
 البضاعة لتكلفة 

دراسة   : المبيعة
 تطبيقية " . 

 

 الدراسة الي :  هدفت 
تحديد طبيعة سلوك تكلفة  
البضاعة المبيعة لعينة من  

الشركات الصناعية  
مصرية المسجلة في  ال

سوق االوراق المالية  
المصرية خالل الفترة   

هل هو   2006-2015
سلوك خطي متماثل ام  
سلوك غير متماثل مع  

تحديد طبيعة هذه اللزوجة  
ان وجد كونه سلوك لزج ام  

  باإلضافة سلوك غير لزج 
درجة الخطر    تأثير الي 

 الدراسة  ألي :  توصلت فقد  
سلوك تكلفة البضاعة المبيعة في الشركات الصناعية  

مصرية خالل  المقيدة في بورصة االوراق المالية ال
سلوك لزج اذا تزداد تكلفة   2015-2006الفترة  

مع زيادة المبيعات    %1.064البضاعة المبيعة بنسبة 
مع انخفاض   %701وتنخفض بنسبة .  %1بنسبة  

ويشير ذلك الي ان االدارة توظف    %1المبيعات بنسبة  
موارد جديدة عند توقيع زيادة حجم النشاط وتحتفظ  

 خفاض حجم النشاط .  بموارد غير مستغلة عند ان
في ظل زيادة مبيعات الفترة السابقة يكون سلوك  
تكلفة البضاعة المبيعة غير لزج اذ يكون فائض  
الموارد المرحلة من الفترة السابقة للفترة الحالية  

مقاربا للصفر وفي هذه الحالة ان زيادة المبيعات في  
الفترة الحالية فسوف يزيد المديرين بشكل تناسبي  
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 النتائج   الهدف   الدراسة  

المالي علي لزوجة تكلفة  
البضاعة المبيعة ودراسة  

اه تغير مبيعات  اثر اتج 
الفترة السابقة ومن ثم  
محدد لفائض الموارد  

المرحلة للفترة الحالية الي  
جانب انه عامل مؤثر علي  

توقعات االدارة عن  
 المبيعات المستقبلية .  

 

ان انخفضت المبيعات في الفترة الحالية  بينما 
فسيخفض المديرون فقط بعد ان تصل الي الحد  

االقصي المقبول من الفائض , لذا فان استجابة التكلفة  
ستكون قوية عند زيادة مبيعات الفترة الحالية  

وستكون ضعيفة عند انخفاض المبيعات الفترة الحالية  
يشكل توقعات   كما ان زيادة مبيعات الفترة السابقة قد 

ادارية متفائلة بشان المبيعات المستقبلية بما يدعم  
 اللزوجة . 

في حالة انخفاض مبيعات الفترة السابقة , لم يتم  
اثبات وجود السلوك اللزج لتكلفة البضاعة المبيعة  

 للفترة الحالية .  
كلما زادة درجة الخطر المالي كلما زادة درجة لزوجة  

د يرجع ذلك الي انه في ظل  تكلفة البضاعة المباعة وق
ارتفاع درجة الخطر المالي يكون المديرين اكثر  

احتماال للثقة المفرطة لمستقبل شركاتهم بما ينعكس  
علي قراراتهم المختصة بتعديل الموارد اذ يتم زيادة  
الموارد مع زيادة حجم االنتاج واليتم تخفيضها مع  
  انخفاض حجم النشاط ويترتب علي ذلك زيادة درجة 

 .   ألعليلزوجة تكلفة البضاعة المبيعة 
ينخفض السلوك غير المتماثل لتكلفة البضاعة المبيعة  
اللزجة او يزيد السلوك غير المتماثل لتكلفة البضاعة  
المبيعة الغير لزجة في الفترة التي تعقب فترة زيادة  

المبيعات في ظل ارتفاع درجة الخطر المالي اذ انه مع  
مالي تزداد تكلفة الحصول علي  زيادة درجة الخطر ال

الموارد , ومن ثم يتردد المديرين في زيادة مقدار  
الموارد في حالة زيادة حجم المبيعات الفترة الحالية   

في تخفيض الموارد غير المستغلة مع   ا ويسارعو
 انخفاض حجم مبيعات الفترة الحالية .  

في ظل انخفاض مبيعات الفترة السابقة وارتفاع درجة  
ر المالي لم يتم اثبات وجود سلوك غير المتماثل  الخط

 لتكلفة البضاعة المبيعة اللزجة .  

دراسة    
)شاهين  
2018  ) 

 " إطار    
 مقترح  محاسبي
 نموذج  الستخدام 
غير   السلوك 

 للتكاليف  المنتظم 
 محرك تحديد في

 النشاط تكلفة
األكثر فاعلية :  

 الدراسة الي :  هدفت 
البحث الي  هذا  يسعى

 تحقيق االهداف االتية : 
دراسة العالقة بين عناصر  
التكاليف الصناعية غير  
المباشرة المصنفة في  
مجموعة من مجمعات  

التكلفة المختلفة ,  
ومحركات التكلفة المختلفة  
الخاصة بهذه المجمعات  
للتعرف علي اذا ما كان  

 الدراسة  ألي :  توصلت فقد  
ان دراسة سلوك عناصر التكاليف تشغل حيزا كبيرا  
من اهتمام متخذي القرار ات , وذلك الن فهم هذا  

السلوك يؤثر بااليجابية في العديد من المواقف التي  
تتطلب اتخاذ القرارات المرتبطة بالتنبؤ بالتكاليف  

 ترة القادمة .  خالل الف واإلرباح 
وقد القي النموذج التقليدي لتحليل سلوك عناصر  

التكاليف العديد من االنتقادات من اهمها ان افتراض  
وجود الخطية في عالقة التغير في التكاليف وفقا  
للتغير في حجم النشاط ال يتوافر في الحياة العملية  

 بصورة كبيرة .  
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 النتائج   الهدف   الدراسة  

تطبيقية   دراسة 
 . " 
 

نموذج السلوك غير  
المنتظم متواجد ايضا فيما  

اليف الصناعية  يتعلق بالتك 
 غير المباشرة .  

تقديم اطار محاسبي يساعد  
في اختيار محركات التكلفة  
التي  تزيد من درجة الدقة  
في قياس تكاليف المنتجات  

بدون زيادة في تكاليف  
تطبيق النظام اعتمادا علي  
اختيار المحرك الذي يقلل  
من عالقة عدم االنتظام في  

 سلوك التكاليف .  
ثيرات  بيان وتوضيح التأ

التي يتركها وجود عدم  
االنتظام في عناصر  

التكاليف علي تحليالت  
التكاليف وبصفة خاصة  

 تحليل التعادل .  
تطبيق االطار المقترح  

المعتمد علي السلوك غير  
المنتظم الختيار محركات  
التكلفة المناسبة لسلوك  
التكاليف في مجمعات  
التكلفة وبيان هذه  

االختيارات علي اختالف  
الدقة في قياس    درجة

 التكاليف .  

ج  قام الباحث بمحاولة عمل تأصيل فكري لنموذ
السلوك غير المنتظم لعناصر التكاليف الصناعية غير  
المباشرة ومحاولة تفهم االلية والمحددات التي يتم  
عن طريقها تكوين السلوك غير المنتظم لعناصر  

التكاليف في الشركات وكذلك محاولة وضع نموذج  
كمي لقياس درجة عدم االنتظام في سلوك عناصر  

 .  التكاليف الصناعية غير المباشرة 
ثم قام ببيان كيفية تطبيق هذا النموذج المقترح لقياس  
درجة عدم االنتظام في سلوك عناصر التكاليف في احد  

المجموعات االقتصادية العاملة في مجال انتاج  
االدوات واالجهزة المنزلية في جمهورية مصر  

 العربية .  
تم اختيار محرك التكلفة االكثر فاعلية في عالقته  

ة من خالل النموذج الذي تم تطبيقه  بمجمع التكلف
 متخذي القرارات .   إلفادة 

 ( 2-1جدول )

 :التعليق على الدراسات السابقة
التي تااولت التكلفة ويدارتها من خالل أدوات يدار  التكلفة وتح يىىا الميىىز    بالنسبة للمجموعة األولي :

 -التاافسية من خاللها ويتضح من تل  الدراسات أن :
اد  التكاليفية كمتغير تابع توضح الفائد  من استخدام أدوات أدار  التكلفة في التخفىىيض الفعىىال تح يا الري

 وخلا الميز  التاافسية . االستراتيجيةللتكلفة ومدي الفائد  من التكلفة لإلدار  
ي هىىر وبتحليل التكلفة يتضح أن التكلفة وسي  بين ت دير التكلفة وعمليىىة يدار  التكلفىىة حيىىث أن الباحىىث 
 أهمية الت دير السليم للتكلفة التي تؤدي بدورها ألي ا دار  السليمة ومن ثم تح ا أهداف الماشا  .

ويتضح أيضا من تحليل الدراسات الساب ة أن المحاسبة ا دارية لها استراتيجيات وخفض التكلفىىة احىىدي 
 مرار في بيئة الماافسة .هذه االستراتيجيات التي تدعم قدر  الماشا  علي الب اا والامو واالست

الثانية   للمجموعة  بالنسبة  خمسة  أما  هاا   ان  اتضح  ف د  اللزجة  التكاليف  بدراسة  تختت  التي   :
  -تصايفات للدراسات الساب ة من حيث :
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خصىىائت ومحىىددات التكىىاليف اللزجىىة ويتضىىح أن التكىىاليف اللزجىىة يكىىون لهىىا محىىددات  -
جل ال صير أفضل وأكثر دقة من األجل ال ويل وخصائت حيث أن تكون تحديد التكلفة في األ

مستوي لزوجة التكلفىىة متوقىىف علىىي قىىرار المىىدير حيىىث أن  التىىدخل ا داري يمثىىل المحىىر  
الرئيسي لهذه ال اهر  فمىىع زيىىاد  متوقعىىة للاشىىا  يتجىىت المىىديرون احىىو التوسىىع فىىي المىىوارد 

غيىىر مؤكىىد للاشىىا  يتعمىىد   المخصصة لألاش ة الستيعاب الزياد  في ال لب بياما مع ااخفاض
المديرون االحتفا  ببعض المواد غير المسىىتغلة لحىىين التاكىىد مىىن اسىىتمرارية هىىذا االاخفىىاض 

 وبخاصة عادما تكون تكاليف االحتفا  بالموارد اقل من تكاليف التكيف للموارد . 
ي حساسية و محركات التكاليف اللزجة ويتضح أن التكاليف بها حساسات ومحركات توجها ألىى  -

 األاش ة األساسية للماشا   .
ييجاد دليل علي لزوجة التكاليف من خالل يعاد  تخصىىيت المىىوارد عاىىد تغيىىر اتجىىاه ا يىىراد  -

يتضح وجود التكاليف اللزجة في األاواع المختلفة من الماشا   الصااعية والتجاريىىة والخدميىىة 
 (وجميع بالد العالم .

اليف اللزجىىة تتبىىاين فىىي حالىىة زيىىاد  الاشىىا  عىىن مفهوم التكىىاليف اللزجىىة يتضىىح لاىىا أن التكىى  -
 ااخفاضت .

وضىىع أ ىىار ا ىىري لسىىلو  التكىىاليف اللزجىىة لالسىىتفاد  ماىىت فىىي العمليىىة ا داريىىة وتوقعىىات  -
 التكاليف 

 العالقة بين التكاليف اللزجة ونجاح استراتيجية الريادة التكاليفية   3
 اإلدارة االستراتيجية للتكلفة :

للتعبيىىر  استخدمتمن المفاهيم الحديثة التي    Cost Managementالتكلفة  يعتبر مفهوم ادار 
عن ممارسات االدار  للرقابة وخفض التكلفة بشكل مستمر يهدف ارضاا عمالا الماشا  وتح يا ال ىىدر  
التاافسية ومت لبات الب اا واالستمرار . وقد ااتشر هذا المفهوم وتعددت وتبايات ت بي اتت حسب  ىىروف 

التفاعىىل بىىين مفىىاهيم االدار   وأهميىىةاشىىا  وتوجهىىات ادارتهىىا الىىي ان تبىىين ضىىرور  التوافىىا كىىل م
االستراتيجية ومفهوم ادار  التكلفة لمواكبة احتياجات بيئة التصايع الحديثة من خالل مىىدخل جديىىد ا لىىا 

حليىىل حيىىث يمكىىن اسىىتخدام الت Strategic Cost Managementعليىىة االدار  االسىىتراتيجية للتكلفىىة 
االستراتيجي للتكلفة اعتمادا علي تحليل سلسلة ال يمىىة والفصىىل بىىين االاشىى ة المضىىيفة والغيىىر مضىىيفة 

( و  129و ت 2003عبىىد الىىرحمن و   لل يمة بهدف خفض التكلفة والتحسين المستمر لموقف الماشىىا  .  
ري اداري وسىىلوكي وبذل  فىىان االدار  االسىىتراتيجية للتكلفىىة تعاىىي االدار  التىىي تعمىىل مىىن ما ىىور فكىى 

مت ور ب صد ت ديم ماتج بمواصفات وخصائت وجود  تشىىبع اذواق المسىىتهلكين المتجىىدد  وبتكلفىىة اقىىل 
 ( 93و ت  1997و ح  عبد المسيمت ور  .  وأدواتماخفضة ارتكازا علي اساليب فاية   وباسعار

توجىىت ادارى ومن هذا التعريف يتضىىح للباحىىث ان االدار  االسىىتراتيجية للتكلفىىة مىىا هىىي الىىي  
مخ   ومدروس لتح يا اهداف استراتيجية محدده هي خفىىض التكلفىىة وصىىوال الىىي التكىىاليف التاافسىىية 

المت ىىور    واألدواتوتتمثل م وماتت في تحديد التكلفة بكل دقة من خالل دراسة السلو  الثاائي للتكاليف  
 الحديثة . التي تساير التغير في الفكر االداري والسلوكي في  ل بيئة التصايع 

 :  التحليل االستراتيجي للتكلفة

ول د اابثا عن االتجاه االستراتيجي الحديث ألهداف الوحد  االقتصىىادية اسىىاليب تحليىىل جديىىد  
 دار  التكلفة من بياها اسلوب التحليل االستراتيجي للتكلفة باستخدام ادواتىىت المختلفىىة متمثلىىة فىىي تحليىىل 

الي تحليل الموقف االسىىتراتيجي للما مىىة و ولكىىن  با ضافةتكلفة و سالسل ال يمة ومسببات ومحركات ال
جواابىىت ف ىى  دون االمتىىداد لتح يىىا   باحىىداا وي التراث الفكري في ت بيا هذا االسلوب علىىي االهتمىىام  

الثالثة . وقد  هر ذل  حياما تااولت كثيرا من الكتابات المحاسبية فلسفة الرؤية    بعادهالا ر  المتكاملة  
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كمىىا يجىىب ان تكىىون عليىىة ال يمىىة التىىي تاتجهىىا ااشىى ة الما مىىة فىىي ضىىوا  واألسىىواقصة للعمىىالا  الخا
  129و ت 2003عبد الرحمن و    استهالكها من الموارد بهدف استبعاد ماال يضيف ماها الي ال يمة .

 : ريادة التكلفة استراتيجيةحقيق  ت

لفة باعتبارها ادا  لتفسير سلو  التكاليف اجمعت الكتابات المحاسبية علي اهمية تحليل مسببات التك
تساعد علي ت يم الفرت االستراتيجية المتاحة امام الماشا  عن  ريا اختيار وتحديد أي المسببات التي 
الماشئة او   العوامل  ااها تل  االسباب او  للماشا  وقد عرفت علي  الكلية  تدفع احو تح يا االستراتيجية 

و ضب   وان  و  للتكلفة  وترشيد المحركة  التكلفة  ضب   علي  يساعد  فيها  والتحكم  المسببات  تل   تحليل 
 Anderson et al 2005 , 193استخدام الموارد بما يح ا مت لبات رياد  التكلفة . 

 : النظريات التي تفسر سلوك التكاليف اللزجة

ية تتعدد الا ريات التي تفسر لزوجة التكاليف في الشركات بصور  عامة، والشركات الصىىااع
بصور  خاصة، والتي اعتمدت عليها مع م االبحاث فىىي تفسىىير الاتىىائج التىىي توصىىلت اليهىىا فىىي مجىىال 
لزوجة التكاليف وعدم تماثلها من جهة، ومن جهة أخرى تعدد العوامل التي تؤثر علىىى سىىلو  التكىىاليف 

المىىؤثر  علىىى اللزجة في الشركات. كما يالح  من الدراسات الساب ة ، ومن استعراض كل من العوامل 
التكاليف اللزجة، فىى ن هاالىى  تىىداخل بىىين االسىىباب التىىي تىىؤدي يلىىى، وتفسىىر سىىلو  التكىىاليف اللزجىىة، 
والعوامل التي تؤثر عليها من جهة، وبين الا ريات التي تفسر سلو  التكاليف اللزجة من جهىىة أخىىرى. 

اثلىىة واللزجىىة خصوصىىا هىىو كما يالح  أن المحور االساس والرئيس لتفسير سلو  التكىىاليف غيىىر المتم
يدار  الشركات، وال رارات التي تتخذها هذه االدار ، والدوافع وراا اتخاذ هذه ال رارات، وا ر  االدار  
المست بلية للحالة التي يكون عليها حجم الاشا ، و ول الفتر  التي سيسىىتمر عليهىىا االاخفىىاض فىىي حجىىم 

 (25وت  2015مغيض و   . الاشا 

 ( Farzaneh et al. , 2013زوجة التكاليف من االسباب التالية: ) ويمكن أن تنشأ ل

بالا ر يلى ع ود العمل الثابتة التي ترب  العاملين بالشركة، والتي تعمل فىىي الىىدوائر االداريىىة  .1
، ف ن االدار  عاد  ال ت وم بفصل مثل هذه العمالة عاد ااخفىىاض حجىىم الاشىىا ،   العامة  والمبيعات

تاخفض بىىافس الاسىىبة عاىىد ااخفىىاض الاشىىا    تيف البيع والعمومية واالدارية الوبالتالي ف ن تكالي
 ، مما يؤدي يلى لزوجة التكاليف. م ابل ارتفاعت باسبة أقل

، ف ن العوامل التي أدت يلى ااخفاض الاشىىا    باألخذ بعين االعتبار عدم االست رار االقتصادي .2
ت ىىوم االدار  بتخفىىيض تكىىاليف البيىىع العامىىة و بالشركة سيتم تعديلها في المدى ال صىىير، لىىذا فىىال 

، وت وم باالحتفا  بال اقة غير المستغلة، بحيث أن تكاليف الموارد غير المسىىتغلة تىىؤدي   االدارية
 يلى سلو  لزج لهذا الاوع من التكاليف.

ترغب في الحد من المىىوارد التىىي تىىؤثر علىىى   تيشخصية، ف ن االدار  الالعوامل  البالا ر يلى   .3
ت ىىوم االدار   تىىيالتكاليف اللزجة من خالل خفىىض مسىىتوى الاشىىا ، وكمثىىال علىىى ذلىى  ال  سلو 

 بفصل زمالا العمل أالن ذل  قد يؤثر على وضعية الشركة.

ومن استعراض اتائج الدراسات الساب ة فىىي مجىىال سىىلو  التكىىاليف غيىىر المتماثلىىة واللزجىىة،  .4
لزجة تتمثل في قرارات االدار ، والتكاليف يالح  أن هاال  أربع ا ريات تفسر سلو  التكاليف ال

المتكبد  والمتولد  اتيجة اتخاذ بعض ال رارات التي تخت موارد الشركة، والمحددات التي تحكىىم 
تصرف االدار ؛ مثل حوكمة الشركات، وتشريعات االفصاب، والتكاليف المترتبة على السياسىىات 

 وهذه الا ريات هي:و   سياسات الحكوميةالحكومية   التكاليف السياسية ( والتي تفرضها ال
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 ني (أنظرية قرارات االدارة ) القرار المت

تفسر هذه الا رية لزوجة التكاليف بااا على ال رارات التي يتخذها المديرون في الشركات والتي 
ف تعتمد على ا رتهم المست بلية لوضع الشركة والاشا  فيها. وا ريىىة ال ىىرار المتعمىىد ت ىىول أن التكىىالي

تصبح لزجة اتيجة لل ىىرار المتعمىىد الىىذي يتخىىذه المىىديرون فىىي الشىىركات و أحىىد المولىىدات والمحركىىات 
االساسية للزوجة التكاليف هي ال رارات االدارية المتعمىىد  لمحاولىىة زيىىاد  االربىىاب فىىي المىىدى ال ويىىل 

ين عىىدم تماثىىل و ( (Anderson et al., . 2005المبايىىة علىىى أسىىاس توقعىىاتهم المسىىت بلية للمبيعىىات . 
التكاليف ولزوجتها تحدث عادما ي ىىوم مىىديري الشىىركات بضىىب  عمىىدي للمىىوارد المخصصىىة لألاشىى ة 
التافيذية في الشركة في حالة ااخفاض المبيعات وتراجعها، وعاىىدما ي ىىن أو يتوقىىع هىىؤالا المىىديرين أن 

لىىتخلت مىىن المىىوارد بمىىا االاخفاض في المبيعات مؤقت، ويتوقعون أاهىىا سىىتتعافى فىىي المسىىت بل، وأن ا
يتااسب مع االاخفاض في المبيعات، ومن ثم الحصول على المىىوارد أو يعىىاد  التىىزود بهىىا عاىىد ااتعىىاش 
المبيعات، قد يؤدي يلى ارتفاع التكاليف، اتيجة لذل ، يحدث ااخفاض  ويل االجل فىىي االربىىاب م اراىىة 

تخلت ماها، وحتى علىىى الىىرغم مىىن االب ىىاا مع االحتفا  المؤقت في الموارد المضحى بها أو التي تم ال
على الموارد الزائىىد  فىىي فتىىر  ااخفىىاض المبيعىىات ياىىتج عاىىت زيىىاد  تكىىاليف المبيعىىات المضىىحى بهىىا ، 

( ومن هاا االح  أن Noreen & Soderstrom, 1997 وبالتالي ااخفاض االرباب في الفتر  الحالية   
المسىىت بلية، وعلىىى ذلىى  تباىىي قراراتهىىا بالاسىىبة  واألربىىاب، االدار  في حالة مفاضلة بين االرباب الحالية

 للموارد الزائد  .

 هيكلتها ) تكاليف التكيف ( وإعادةنظرية تعديل التكاليف  

تشير ا رية تعديل أو هيكلة التكاليف يلى أات عادما تحدث صدمة في االقتصاد بصىىور  عامىىة أو 
ورا عوامل ياتاج دون تكلفىىة التكيىىف، يذ أن تغييىىر الشركة بصور  خاصة ، فال يمكن للشركة أن تغير ف

( وتباىىى العديىىد مىىن البىىاحثين هىىذا المفهىىوم   Lucas,1967مستوى عوامل االاتاج المسىىتخدمة مكلىىف    
، وتغير العمالة  (Groth & Khan, 2011لتغير ال روف، مثل التغيرات في االستثمار أو رأس المال  

  Leitao, 2011ى المخىىزون السىىلعي   ( والتغيىىرات فىىي مسىىتوDanizger, 2008   ) وجميىىع و
يمكن أن تتكبد تكاليف التكيف، وخاصىىة عاىىدما تسىىعى يلىىى تح يىىا قىىدر أكبىىر مىىن الكفىىاا  .   المؤسسات

وعليت ف ن تكاليف التكيف هي تكاليف المدى ال صير لالات ال من حالىىة يلىىى أخىىرى فىىي اشىىا  الشىىركة، 
كان هاال  تغير في االقتصاد، فهي تكىىاليف  يذامن ق اع يلى آخر وأكثر تحديدا هي تكاليف ا ل الموارد 

بىىد مىىن الا ىىر يليهىىا عاىىد يجىىراا أي تعىىديل فىىي الشىىركة ؛ المرتب ة ب جراا أية تغييرات في الشركة، و
 ,Groth &  Khanكتو يف عمالة جديد  أو تسريح العمال، وما يترتب على ذل  مىىن ياتىىاج ضىىائع   

2010 ) 

 نظرية الوكالة  

االقتصادية واافصال الملكيىىة عىىن االدار    وا مبرا ورياتن  هور الشركات المساهمة الكبير   ي
، وما ترتب عليها من  هىىور العديىىد مىىن المشىىاكل المرتب ىىة بهىىا ، والتىىي مىىن أهمهىىا مشىىكلة تضىىارب 

، ف ىىد أدى  1976في عام  ( Jensen & Meckling )المصالح أدت يلى  هور ا رية الوكالة على يد 
  (اافصال الملكية عن االدار  يلى وجود اخىىتالف بىىين أهىىداف وأولويىىات وتفضىىيالت كىىال مىىن االصىىيل

مال أو حملة السهم (، والوكيىىل   االدار  (، فبيامىىا يسىىعى االصىىيل يلىىى الحصىىول علىىى ال  صاحب رأس
مافعتىىت  أكبر قدر ممكن من جهد وعمل من قبل الوكيل م ابل أجر مع ول ، ف ن الوكيل يسعى يلى تع يم

 (  47و ت  2008من خالل الحصول على أكبر قدر من المكاف ت والحوافز مع بذل جهد أقل   حماد و  
وجاات ا رية الوكالة لتفسير العالقة بين المساهمين   الموكلين أو االصىىالا ( ، وسىىلو  المىىديرين   و  
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مساهمين والمديرين في ع ىىد الوكالا ( في الشركات التي تافصل فيها الملكية عن رأس المال، ويرتب  ال
يعين ويحدد فيت المساهمين السل ة والمسؤولية للمديرين، ويدار  العمل في الشركة ايابة عاهم، وفي هذه 

قة ف ن حملة االسهم يرغبون من المديرين اتخاذ ال رارات التي ستزيد من قيمة السىىهم، فىىي الم ابىىل الالع
وسع في االعمىىال التجاريىىة وزيىىاد  عائىىداتهم ، والتىىي قىىد ال من ذل  ، يفضلون الت  الف ن المديرين ، وبد

تؤدي بالضرور  يلى زياد  قيمة السهم ، أي أن يدار  الشركة أو الوكيل تضع المصالح المالية الشخصية 
وترتكىىز هىىذه الا ريىىة علىىى فرضىىيتين أساسىىيتين همىىا  ( Dey, 2008) .لها فىىوق مصىىالح المسىىاهمين 

:(Jensen, 1993) 

والوكيل شخت أو أشخات يتميىىزون بالحصىىافة والىىوعي ، بمعاىىى أن كىىال ال ىىرفين   أن الموكل •
يعرف مصلحتت ، لذا يسعى يلى تع يم ماافعت المتوقعة ، وهذه الماافع المتوقعة هي التىىي سىىتحدد 

 في الاهاية تصرفاتت وقراراتت .

اىىا اشىىا اىىوع ، ومىىن ه االصيلالوكيل يلى تع يم مافعتت ولو كان ذل  على حساب مصلحة   يسعى •
 من تضارب المصالح أوجب توفر آليات ت لل من فرت حدوث التعارض يلى حدها االداى . 

ويترتب على هذه الا رية تكاليف تتمثل في التكاليف المالية التي يتكبدها ، ويتحملها حملة االسهم  •
لىىى التصىىرف للرقابة والتحكم ب رارات االدار  ، وتكىىاليف الحىىوافز أو الع ىىد لتحفيىىز المىىديرين ع

، وتشىىمل تكىىاليف شىىراا يدار  (Jensen, 1986)بال ري ة التي تتماشى مىىع مصىىالح المسىىاهمين 
التىىي تافىىا علىىى مشىىاريع ب سىىراف ،  واألموالالشركات   وكيل ( شركات أخرى لتوسيع قوتها، 

فيىىد  من تع يم قيمة الشركة ، أو التكاليف التي تتكبدها الشركة لسياسيين لتمرير تشىىريعات م  البد
 ( (Chen et al., 2012للمساهمين . 

 العملية السياسية والسياسات الحكومية    -

يضافة يلى ا رية الوكالة التي تستخدم لتفسير العالقة بين سلو  المىىديرين وحملىىة االسىىهم ، فىى ن 
ا ريىىة العمليىىة السياسىىية وفىىرت مجموعىىة مىىن المتغيىىرات فىىي يدار  ال ىىرارات لت ىىدير باىىود التكىىاليف 

ت ىىوم ا ريىىة العمليىىة السياسىىية فىىي و اريف البيع و االدارية والعامىىة أو التكىىاليف التشىىغيلية الكليىىة  كمص
توسيع قاعد  المعرفة عن سلو  التكاليف ، الن السياسة واالقتصاد ال يافصالن ، و ال يمكن التح ا مىىن 

، والمؤسسىىي الىىذي ال ضايا االقتصىىادية فىىي غيىىاب االعتبىىارات حىىول اال ىىار السياسىىي ، واالجتمىىاعي 
  ( Anderson et al., 2003)يجري فيت الاشا  االقتصادي . 

  عىىاد والتكاليف السياسية هىىي التكىىاليف المرتب ىىة بالحكومىىة التىىي تاخىىذ الثىىرو  مىىن الشىىركات  
توزيعها على اال راف االخرى في المجتمىىع ، ويجىىب علىىى الشىىركات تكبىىد تكىىاليف تسىىاهم فىىي خدمىىة 

علم بما ور الحكومة وا جرااات الحكومية التي ستؤثر عليها وعلىىى ثروتهىىا .   المجتمع ، وتصبح على
وت ترب ا رية العملية السياسية الا ر حول استخدام االرقام المحاسبية في العملية السياسية ؛ فعلى سبيل 

فىى ن   أرباب كبير  ذكرت أو تىىم تحصىىيلها كىىدليل علىىى االحتكىىار، بالتىىالي  ونالمثال ، قد يستخدم السياسي
يدار  الشركات الكبير  قد تمارس يدار  االرباب يلى المستوى االمثل من خالل الحفا  على موارد غيىىر 

 (  132 و ت2016و  معبد الكريمستخدمة، بدال من ضب  التكاليف عاد ااخفاض ييرادات المبيعات.  

 عتبار :ايضا ان هنالك وجهتي نظر تؤخذان بعين اال(  2016,  م) عبد الكريكما اوضح 

التشريعية والرقابية والمشرفة   أ راف خارجيىىة ( ، لهىىا ال ىىو   واألجهز أن الحكومة ،  االولى : •
لتحويل الثرو  مىىن الماشىىا  يلىىى جهىىات أخىىرى ، وأن الت ىىارير الماليىىة التىىي هىىي أحىىد المصىىادر 
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حىىاول التىىاثير من استخدامها لل  اع والماشا  ، ويمكن للماشىىا  أن ت  ونللبيااات التي تمكن الما م
 على هذه الثرو  ، ويعاد  توزيعها بواس ة التكاليف اللزجة لخفض التكاليف السياسية .

أن أرقام ال وائم المالية تكون غالباً متحيز  من خىىالل توزيىىع أيىىة ثىىرو  بىىين اال ىىراف   والثانية : •
 ة .يالداخلالمختلفة ، االرباب على سبيل المثال ، وأن هاال  تكاليف سياسية بين اال راف 

 العوامل المؤثرة علي سلوك التكاليف اللزجة 

تم حصر العديد من العوامل التي تؤثر على سىىلو  التكىىاليف اللزجىىة التىىي وردت فىىي الدراسىىات 
الساب ة، مثل ال رارات االدارية المتعمد  ، تفاؤليىىة االدار  ، والمحىىددات التكاولوجيىىة ، وكثافىىة العمىىل ، 

، واستغالل ال اقة االاتاجيىىة المتاحىىة ، وتعىىديل التكىىاليف ، وا ريىىة الوكالىىة ، وكثافة االصول والديون  
وخصائت ال  اع ، وحجىىم الاشىىا  ، واسىىبة االصىىول الثابتىىة ، وسىىاوات الركىىود واالاتعىىاش ، والامىىو 

 االقتصادي ، والتشريعات العمالية ، والتامياات االجتماعية ، وغيرها من العوامل .

  أن بعض الفرضيات والا ريات التي تفسر سلو  التكاليف اللزجة ، هىىي وفي هذا المجال يالح
افسها عوامل تؤثر على سلو  التكاليف اللزجة فىىي الشىىركات ، كمىىا هىىو فىىي ا ريىىة ال ىىرار المتعمىىد ، 
وا ريىىة الوكالىىة، وتعىىديل وهيكلىىة التكىىاليف   تكىىاليف التكيىىف ( والعمليىىة السياسىىية والتىىي تتمثىىل فىىي 

 الية ، والتامياات االجتماعية .التشريعات العم

ويالحىى  أيضىىا مىىن اسىىتعراض تلىى  العوامىىل أن بعضىىها مؤشىىرات علىىى قيىىاس والتعبيىىر عىىن  
الا ريات التي تفسر سلو  التكاليف اللزجة ، كما هو الحال في حجم الشىىركة ، وكثافىىة الىىديون ، وهمىىا 

 يعبران عن ا رية الوكالة ، وا رية التكاليف السياسية .

اجعة الدراسىىات السىىاب ة المتىىوفر  ، والتىىي تبحىىث فىىي العوامىىل التىىي تىىؤثر علىىى سىىلو  وبعد مر
ي هىىذا السىىلو  تىىؤثر علىى التكاليف غير المتماثلة واللزجة ، ف ىىد تىىم حصىىر مجموعىىة مىىن العوامىىل التىىي  

، وتبويب هذه العوامل ضمن ثالث مجموعىىات ، وتىىم التعبيىىر عىىن هىىذه المجموعىىات كمىىا هىىو   يالتكاليف
 .  ار الم ترب  الموضح با

 العوامل السلوكية : 

وهي مجموعة العوامل التي تؤثر على سلو  المديرين في الشركات ، وتفسر سلكوهم فىىي اتخىىاذ 
، ال صير وال ويل ، وا رتهم المست بلية لما سىىتكون عليىىت  كل من المدي  ال رارات التي تهم الشركة في

، وبالتىىالي المىىوارد المتىىوفر    واألربىىابالمبيعات  أوضاع الشركة في المست بل ، وخصوصا فيما يتعلا ب
 في الشركة .

وتتمثل هذه العوامل في سلو  المديرين احو بااا االمبرا وريات ، والسىىلو  االداري للمىىديرين  
في الشىىركة ، والىىدوافع التخىىاذ ال ىىرارات ، والعوامىىل الافسىىية التىىي تىىؤثر علىىيهم عاىىد اتخىىاذ ال ىىرارات 

(Balakrishnan &Gruca, 2008)  وللوهلة االولى يكاد يكون تاثير هذه العوامل متراب  ، وماسجمة
مع بعضها البعض ، حتى يكاد أات ال يوجد بياها فاصل أو حد . وت ىىوم هىىذه العوامىىل علىىى حالىىة التوقىىع 

سيجرى فىىي المسىىت بل  المست بلي لل لب على ماتجات الشركة ، والتي عاد  ما تكون حالة عدم التاكد لما
لغموض الذي يشوب المست بل ، ويباي المديرون على حالىىة عىىدم التاكىىد ا ىىرتهم لل لىىب المسىىت بلي ، وا

على ماتجات شركاتهم ، وعىىاد  مىىا تكىىون هىىذه الا ىىر  يمىىا ا ىىر  تفاؤليىىة أو تشىىاؤمية ، وكىىذل  درجىىة 
لهىىا أو   المجازفة وتفضيل المخا ر  لدى هؤالا المديرين ، سواا أكااوا مفضلين للمخىىا ر  أو متجابىىين

ا رتهم تعادلية أو محايد  في اتخاذ عاصر المخا ر  ، وتفاعل هذه العوامل مجتمعىىة مىىع الىىدوافع التىىي 
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تدفع المديرين التخاذ ال رارات ، تشكل العوامل الحاسمة في اتخاذ قراراتهم المست بلية بشىىان الشىىركة و 
 مل على الاحو التالي :ويمكن استعراض هذه العوا (Banker et al ., 2013 )االوضاع فيها 

 حالة عدم التأكد  

 تاكىىدتواجت ادار  الشركات حالتين من التوقع المست بلي ، الحالىىة االولىىى ، حيىىث تبىىين أن حالىىة ال
تحدث عادما تكون احتماالت حدوث حدث في المست بل يمكن قياسها ، بياما حالة عدم التاكد تسود عادما 

يكتافها الغموض ، وال يمكن قياسها . وفي كلتا الحىىالتين فىى ن تكون احتماالت حدوث حدث في المست بل  
االدار  عاد  ما تستجيب للمخا ر  بكواها يما متجابة للمخا ر  أو راغبة في المخا ر    مخىىا ر  ( أو 
محايد  تجاه المخا ر  ، وتكون اما في حالة التشاؤم أو التفاؤل تجاه ما يحىىدث فىىي المسىىت بل خصوصىىا 

وهذا االمر ياعكس بالدرجة االولى على قراراتها وكذل   (Banker et al., 2008تاكد  في حالة عدم ال
، أو حسىىب درجىىة تفضىىيلها  تفىىاؤلالحىىال بالاسىىبة يلىىى الحالىىة الافسىىية التىىي تكىىون فيهىىا مىىن تشىىاؤم أو 

ر على ماتجات الشركة ، وبالتالي تراجع مبيعاتها يىىؤدي يلىىى أن تتوقىىع أن يسىىتمو  للمخا ر  والمجازفة  
االاخفاض في المست بل ، وفي الجااب االخر ، يذا كاات البيئة االقتصادية الكلية السائد  في البلد ييجابيىىة 
، ويمكن أن تحمل بوادر أو اشارات مشىىجعة علىىى تحسىىين ال لىىب المسىىت بلي علىىى ماتجىىات الشىىركة ، 

تتوقىىع أن يتعىىافى  ألاهىىااليف وبالتالي تحسين امكااية زياد  مبيعاتها ، فىىا دار  ال تميىىل يلىىى خفىىض التكىى 
 مستوى الاشا  في وقت قريب .

حىىدوث التكىىاليف اللزجىىة  ( 61و ت 2015ما ىىاش   ا ال عن  ( Cannon, 2011 )وقد اثبت 
ل اقاتها االاتاجيىىة بمىىا  والياتفي صااعة الا ل الجوي في الواليات المتحد  االمريكية يلى ضب  ادار  ال

المتحد  االمريكيىىة تىىاخفض   الوالياتن تكاليف صااعة الا ل الجوي في  يتااسب مع حجم المبيعات ، اذ أ
باسبة أقل من اسبة زيادتها عاد حدوث ت لبات ال لب ، ذل  الن االدار  تحىىتف  ب اقاتهىىا غيىىر المسىىتغلة 

،  وا اتىىاجتحسبا لتجدد ال لب وزيادتت في المست بل ، وأن التكاليف اللزجىىة تىىرتب  بال اقىىة االاتاجيىىة ، 
 غييرات سعر البيع ، وحجم المبيعات .وت

واستاج أن حالة عدم التاكد التىىي تسىىود البيئىىة االقتصىىادية ، وال ىىروف التىىي يمكىىن أن تمىىر بهىىا 
الشىىركة ، تىىؤثر بالدرجىىة االولىىى علىىى قىىرارات االدار  بشىىان تعىىديل وهيكلىىة التكىىاليف وف ىىا للتغيىىر 

ال لب المست بلي ، ودرجة تفضيلها واتجاهاتها   واالاخفاض في حجم الاشا  ، وأن توقعات االدار  بشان
احو المخا ر  وتفاؤلها وتشاؤمها احو ما يحدث في المست بل تىىؤثر علىىى قىىرارات االدار  الحاليىىة تجىىاه 
الموارد. فكلما كاات االدار  مفضلة للمخا ر  وأكثر تفىىاؤال ، كااىىت التكىىاليف فيهىىا أكثىىر لزوجىىة، ذلىى  

د الزائد  في فتر  ااخفاض الاشا  لحين ااتعاش الاشا  وعودتت يلى الحالىىة تفضل االحتفا  بالموار  ألاها
 التي كان عليها قبل فتر  االاخفاض أو أعلى ماها .

 االدارة المستقبلية  تنبؤ

ترتب  الحالة الذهاية والافسية التي تكون عليهىىا االدار  تجىىاه االحىىداث المسىىت بلية ى سىىواا أكااىىت 
( وهذا يعاىىي  Chen et al., 2012بما يحدث في المست بل وهذا ما اوضحت     ا ر  ايجابية أو سلبية ى

أن االدار  يما أن تا ر يلى ما سوف يحدث في المست بل ا ر  ايجابية ، وأن ال روف التي سىىوف يمىىر 
بها اشا  الشركة سيكون ايجابيا ، ويتحسن وضع الشركة ، وتعبر االزمة التي تعاايها من كساد وتراجع 

اتها ، أو أاها تا ر ا ر  سلبية تشاؤمية يلى ما سيحدث فىىي المسىىت بل، وأن االمىىور ستسىىتمر لفتىىر  مبيع
غير محدود  أو أاها ستسوا أكثر مما هي عليت االن ، وهذا بدوره ياعكس علىىى ال ىىرارات الحاليىىة التىىي 

وبالمثىىل و  ع المبيعات  تتخذها االدار  تجاه الموارد المتاحة في الشركة والزائد  عن الحاجة في  ل تراج
ف ن توقعات االدار  المتفائلة أو المتشائمة يمكىىن أن تىىاعكس فىىي اسىىتدالالت ما  يىىة بمىىا يتعلىىا بال لىىب 
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المست بلي ، وياتج عن ذل  تابؤات متماثلة وغير متماثلة في سلو  التكاليف ، ويمكن أن يكون لهىىا آثىىار 
الموارد الزائد  والفائضة التي تسهم في قيمىىة الماشىىا . مختلفة على أداا الماشا  وعلى االحتفا  المتعمد ب

( Banker, et al 2014) 

أن تفىىاؤل االدار  وقىىدرات مىىوارد الاشىىا  ، يىىؤثر علىىى  (Banker, et al 2014 )وقىىد اوضىىح 
سلو  التكاليف في كال االتجاهين ، زياد  المبيعات وااخفاضها ، وأن التغيرات المتتالية في افس االتجاه 

االاخفاض وترتيب تل  الفترات وتتاليها ، وتحليل توقعات المبيعات والااتج المحلىىي االجمىىالي   خصوصا
المست بلي يمكن استخدامها من قبىىل االدار  فىىي الحكىىم علىىى ال لىىب المسىىت بلي غيىىر المؤكىىد ، وأن هىىذه 

ة الت لبىىات فىىي العوامل تؤثر بدرجة كبير  على درجة لزوجة التكاليف ، يذ أن لزوجة التكاليف هي اتيج
ال لب والتغير في حجم الاشا  ، وهي عملية ذات بعدين أساسين وكل ماها يختلف عىىن االخىىر، وتعتمىىد 

 على ام  الالتماثل في التكاليف .

ويتضح للباحث مما سبا ، أن تاثير التغيىىرات السىىاب ة فىىي المبيعىىات يىىؤثر علىىى توقعىىات االدار  
،   تفىىاؤالمبيعىىات، فىى ن توقعىىات االدار  المسىىت بلي للمبيعىىات أكثىىر  باتجاهين ، فبعد فتر  سىىاب ة لزيىىاد  ال

والعكس صىىحيح. فالتفىىاؤل يزيىىد رغبىىة االدار  فىىي االحتفىىا  بىىالموارد االضىىافية عاىىد زيىىاد  المبيعىىات 
الحالية، وا ب اا على هذه الموارد غير مستغلة عاد ااخفاض المبيعات في الفتىىر  الحاليىىة ، وبمىىا يىىؤدي 

التكاليف السلو  اللزج ، بياما يكون للتشاؤم اثار عكسية ، وبما يؤدي للسىىلو  الغيىىر لىىزج يلى أن تسل   
للتكاليف ، ف ذا كاات االدار  تتوقع استمرار االاخفاض في المبيعىىات ف اهىىا ت ىىوم بفصىىل العمالىىة الزائىىد  

وحجىىم الاشىىا    غير المستغلة في فتر  الركود ، على اعتبىىار أن فتىىر  الركىىود ستسىىتمر أو أن المبيعىىات
يواصل ااخفاضت ، فهي بذل  تضحي بالتكاليف المترتبة على االب ىىاا علىىى العمالىىة الزائىىد  ، فىىي سىىبيل 

 تحسين الوضع الحالي للشركة .

 قرارات المديرين  3

ترتب  قرارات المديرين في العاد  بحالة المخا ر  وعدم التاكد التىىي تكتىىف ال ىىرارات المسىىت بلية 
ون عليها المبيعات في المست بل ، وسلو  االدار  التشاؤمي أو التفاؤلي احو المست بل والتوقعات لما ستك

وتفضيلها وتجابها للمخا ر  ، والتي سبا االشار  اليها في البادين السىىاب ين ، اضىىافة يلىىى ذلىى  الىىدوافع 
 واالسباب والمرتكزات التي ت وم عليها عملية اتخاذ ال رارات عاد االدار  . 

التكاليف تحدث بسبب قيام االدار  بالتعديل السفلي في الموارد بتخفيضىىها ، أكبىىر ماهىىا   أن لزوجة
في حاالت التعديالت العليا في الموارد بزيادتهىىا ، وتعتمىىد هىىذه التعىىديالت فىىي المىىوارد علىىى اعت ىىادات 

دوافع وتوقعات المديرين حول ال لىىب المسىىت بلي ، وااهىىم يتخىىذون ال ىىرارات بىىالتركيز علىىى مختلىىف الىى 
كما تفترض بعض الدراسات أن الحىىافز لم ابلىىة االربىىاب   (Banker, et al 2008 )التخاذ ال رارات . 

المستهدفة تاتج تكاليف غير لزجة ، وعلى العكس من ذل  ف ن التكاليف اللزجة تكون ماخفضة فىىي  ىىل 
يلىىى ااخفىىاض ال لىىب  عدم وجود حوافز لم ابلة االرباب المستهدفة ، وذل  الن خفض المىىوارد اسىىتجابة

يكون أسرع في  ل غياب تل  الحوافز ، وأن الدافع لم ابلىىة االربىىاب المسىىتهدفة تاىىتج فىىي تعمىىد تعىىديل 
 ( Weiss et al ., 2013الموارد بدال من يحداث تكلفة لزجة بهدف تع يم قيمة الماشا .  

ا تولد تكاليف لزجىىة ، وتختلف درجة تاثير قرارات االدار  العمديت على سلو  التكاليف ، فبعضه
والبعض االخر ي لل لزوجة التكاليف ، وذل  اعتماداً على الدوافع الكاماة وراا هىىذه ال ىىرارات. كمىىا أن 
الخيارات التكاولوجية المست بلية التي تحدث في وقت مبكىىر تىىؤثر علىىى الىىدوافع الكاماىىة وراا تعىىديالت 

لزوجىىة التكىىاليف فىىي  ىىل غيىىاب حىىوافز االدار   االدار  على الموارد ، والتي تؤثر بدورها تىىؤثر علىىى
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لتح يا االهداف فىىي مجىىال االربىىاب ، وأن التكىىاليف ت هىىر درجىىة أكبىىر مىىن اللزوجىىة فىىي  ىىل ال يىىود 
 (  Weiss et al ., 2013التكاولوجية الصعبة ماها في  ل قيود تكاولوجية ضعيفة.  

 -:العوامل الخارجية للبيئة التي تعمل بها الشركة

وعة العوامل التي ترتب  بالبيئة الخارجية للشركة وتؤثر علىىى العمليىىات فىىي الشىىركة ، وهي مجم
وعلى ااش تها الداخلية ، وعلى االاتاج والمىىوارد البشىىرية فىىي الشىىركة وتمثىىل مجموعىىة العوامىىل التىىي 

فهىىا تتحكم في سلو  الشركة ، وفي الوقت ذاتت ال يمكن للشركة التحكم بها ، بل تعمل على مالئمىىة  رو
 الداخلية بما يتفا مع هذه العوامل .

 

 الظروف االقتصادية    تأثير

تتفاعل الشركات مع البيئة االقتصادية في البلد الذي تمارس فيت اشا ها ، وللبيئة االقتصادية على 
مستوى الدولة تاثير هام على قىىرارات االدار  التشىىغيلية ، وبالتىىالي وجىىود اختالفىىات كبيىىر  فىىي سىىلو  

، وأن فهم دور هذه العوامىىل علىىى مسىىتوى الدولىىة مفتىىاب للحصىىول ألخرغير المتماثلة من بلد    التكاليف
 ( Banker et al., 2013 على فهم أعما لسلو  التكلفة ضمن سياق دولي واسع .  

وتؤثر ال روف االقتصادية على كافة االاش ة في أي بلد ، وبالتالي على سىىلو  التكىىاليف وعىىدم 
ة لزوجة التكاليف حساسة يلى التغير في أداا الاشا   مثل الامو في االقتصاد الكلىىي ، تماثلها ، وأن درج

 واألجابيىىةفزياد  الماافسة فىىي االسىىواق المحليىىة  (Anderson et al., 2003)والفتر  الساب ة للاشا  . 
ف امىىوذج تجعل االدار  قادر  بشكل أفضل على تحديد هيكل التكاليف وسلوكها ، ذل  أن سىىلو  التكىىالي

وفي هذا المجال ف د وث ت الدراسات و  يعتمد أساسا على استجابة التكاليف للتغيرات في مستوى الاشا .  
الساب ة التي أجريت في الكثير من الىىدول علىىى تىىاثير خصىىائت الدولىىة علىىى الشىىركات مثىىل ال ىىرارات 

لا ىىام المىىالي علىىى المسىىتوى المالية للشركات بما في ذل  يدار  االرباب والمحاف  االسىىتثمارية وعلىىى ا
و ت  2016و  معبىىد الكىىريالكلىىي مثىىل ت ىىوير أسىىواق رأس المىىال وسىىهولة الحصىىول علىىى التمويىىل   

123) 

 Banker etأثر واضىىح علىىى قىىرارات االدار  كمىىا بىىين    2008وكان لالزمة االقتصادي عام 

al.,2013)   حول آفاق ااتعاش المبيعات في ف د أدت االزمة يلى تراجع المبيعات وخلا حالة من التشاؤم
المست بل وأن الشركات ت هر السلو  تكلفة غير لزجة خالل تلىى  الفتىىر  وخفىىض التكىىاليف بشىىكل حىىاد 
أكثر من الزياد  في التكاليف عاد ارتفاع المبيعات. وهذا السلو  خىىالل االزمىىة االقتصىىادية هىىو العكىىس 

 واألبحىىاث بيعيىىة والتىىي دلىىت عليهىىا الدراسىىات  تماما مات على سلو  التكاليف خالل فترات اقتصىىادية  
 الساب ة .

 نمو الناتج المحلي 

بيات الدراسات التي أجريت في مجال سلو  التكاليف غير المتماثلة واللزجىىة والعوامىىل المىىؤثر  
عليها أن الامو في االقتصاد الو اي لت أثر على لزوجة التكاليف يلى جااب العوامل االخرى مثىىل كثافىىة 

ين ، وكثافة االصول ، وكثافة الديون، واالستفاد  من الوفورات االاتاجية والمحىىددات التكاولوجيىىة العامل
، وتضارب المصالح ، من خالل ا رية الوكالة ف ن للامو االقتصادي م اسا بالامو في الااتج المحلي أثر 

لزائىىد  والفائضىىة عىىن كبير على درجة لزوجة التكاليف ، حيىىث أن االدار  عىىاد  مىىا تحىىتف  بمواردهىىا ا
 Chen et al., 2012   ) Banker et (الحاجة في فترات الركود االقتصادي ومىىن هىىذه الدراسىىات . 

al., 2013   )Weiss et al ., 2013  ) 
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وأن المديرين أقل استعدادا ورغبة للحد من الموارد الملتزم بها في فترات الامو االقتصادي الكلي 
رى مما يىىؤدي يلىىى المزيىىد مىىن عىىدم تماثىىل التكىىاليف والحجىىة لىىذل  هىىو أن لما كان عليت في فترات أخ

مديري الشركات يا رون يلى أن ااخفاض االيرادات في فتر  الامو االقتصادي الكلي ستكون أكثىىر مىىن 
ااخفاض االيرادات في فتر  االاكماش االقتصىىاد الكلىىي وهىىذا مىىا توصىىلت يليىىت بعىىض الدراسىىات؛ مثىىل 

وغيرهم فالامو االقتصادي أثر على التوقعات المست بلية والتابؤات التىىي  (Chen et al., 2012)دراسة 
الزائىىد  فىىي   بىىالمواردي وم بها المديرين لل لب على الماتجات، والتي تؤثر على قراراتهم فىىي االحتفىىا   

 فترات الركود.

 

 التكاليف السياسية 

الخارجيىىة علىىى الشىىركة اتيجىىة  تمثىىل التكىىاليف السياسىىية التكىىاليف التىىي تفرضىىها المجموعىىات
والسياسيات الحكومية أو التشريعات فعلى سبيل المثال يذا سجلت الشركة أرباب عالية فيمكن  لإلجرااات

أن تستخدم كذريعة للا ابات أو جماعات الضغ  يلى اتخاذ يجرااات لزياد  حصىىتها مىىن االربىىاب أي أن 
تتباى الشركات أساليب المحاسىىبة التىىي تسىىمح لهىىا   لذل  ف د  ألعضائهاتحصل الا ابات على أجور أعلى  

بخفض الدخل   المحاسبة االبداعية (   المحاسبة التجميليىىة ( وقىىد تتحمىىل الشىىركات التكىىاليف السياسىىية 
الااتجة عن التشريعات البيئية مثل التلوث البيئي وقد تكون االفصاحات التي قدمتها الشركات فيما يتعلىىا 

ابية أو السلبية أيضا  ري ة لت ليل التكاليف السياسية االمر الذي يفسر قيام العديد مىىن البيئية االيج  باآلثار
وت 2016و  معبىىد الكىىريالشركات بتباي االفصاب االجتماعي والبيئي ال وعي في ت اريرها السىىاوية.  

138 ) 

اللوائح التي ت با ين الا ام ال ااواي للبلد واتساق وكفاا  تافيذ ال وااين بشكل عام وقو  ال وااين و
حماية المساهمين تؤثر على سلو  التكاليف فمن المرجح أن يدار  الشىىركات التىىي تعمىىل فىىي دولىىة ذات 
ا ام قضائي أكثر كفاا  تكون أكثر استعداد لت ديم التزامات كبير  في المىىوارد والتىىي تكىىون مكلفىىة فىى ن 

ار  التىىي تواجىىت قىىوااين ولىىوائح حمايىىة هذه الشركات ت هر زياد  في لزوجة التكىىاليف وكىىذل  فىى ن االد
المساهمين أقل قو  تكون قادر  على سىىلو  االسىىراف فىىي باىىاا االمبرا وريىىات  والتىىي بىىدورها تسىىهم 

 Anderson et al, 2003); Chenاسهاما كبير في زياد  لزوجة التكاليف  والعكس من ذل  صحيح   

et al, 2013))  الكفاا  ال ضائية في أي بلد لهىىا تىىاثيرات هامىىة ومن المعترف بت على ا اق واسع أن و
على االعمال التجارية ف دار  الشركات العاملة في بلد فيت كفاا  قضائية عاليىىة تعمىىل بث ىىة أكبىىر وتتغيىىر 
يداراتها قصريا تبعا لدرجة الازاهة وأن تا ر يلى أي عمل غير قااواي أو خارج ا اق ال ااون على أات 

ما يؤدي يلى ارتفاع ث ة االدار  وتجعلها أكثر استعدادا لتافيذ االلتزامات الرئيسىىة أقل احتماال للممارسة م
احو الموارد وبذل  تكون لديها تكاليف التكيف عالية ا ىىرا لصىىعوبة الىىتخلت مىىن المىىوارد الزائىىد  فىىي 

بالتالي وقت قصير ف ن الشركات في البلدان ذات كفاا  قضائية عالية ترتفع فيها تكاليف تكيف الموارد و
 (Anderson et al.,2003ف ن درجة لزوجة التكاليف تزداد في  ل ضخامة تكاليف التكيف  

ين للمؤسسات ال ااواية ال وية أثرين متضادين ومتعارضين على سلو  التكاليف فالا ام ال ضائي 
اين يخدم جميع اال راف وجميع أصحاب المصالح حيث تزيد درجة لزوجىىة التكىىاليف وأن ال ىىوا  الكفا

والتشريعات ال وية التي تحمي المساهمين تعمل على ت ليل لزوجة التكاليف والثااي أن الىىدول التىىي فيهىىا 
عرض من الموارد البشرية ورأسمال بشري كبيرين واللذين لهما أثر كبير على لزوجة التكىىاليف تكىىون 

 لدولىىة وبالتحديىىد الكفىىاا بالتالي فىى ن خصىىائت ا  ( Banker et al., 2013فيها التكاليف أكثر لزوجة  
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وفعالية الا ام ال ضائي ومستوى ت ىىدم وت ىىور الدولىىة االقتصىىادي تلعىىب دوراً فىىي التىىاثير علىىى سىىلو  
 التكاليف ودرجة تماثلها من خالل قااتين رئيسيتين، هما:

غيىىر قىىادر  علىىى يدار   ألاهىىاالتزام الشركة الشديد بالموارد، وتحمىىل تكلفىىة عاليىىة لالحتفىىا  بهىىا  •
تكاليف بال ري ة التي تريدها وفي هذه الحالة ت هر فيها درجة أكبر في لزوجىىة التكىىاليف وذلىى  ال

 )والفعال ومستوى عىىال مىىن ت ىىدم وت ىىور الدولىىة االقتصىىادي .  الكفافي  ل الا ام ال ضائي 

Anderson et al., 2003 ) 

الىىذي بىىدوره يميىىل حرية تصرف االدار  بالموارد حيث يؤدي يلى سلو  باىىاا االمبرا وريىىات و •
ولىىذل  فىى ن خصىىائت الدولىىة تحىىد مىىن هىىذا  (Chen et al., 2012)يلى زياد  لزوجة التكىىاليف 

السلو  في  ل التشريعات الصارمة التي تحمي المسىىاهمين ويىىرتب  ذلىى  بدرجىىة ماخفضىىة مىىن 
 لزوجة التكاليف على مستوى الشركة .

 التشريعات العمالية 

لبشرية بمجرد يجرااات االختيار والتعيين وياما تستمر يلى الفتىىر  ال ت تصر مهمة يدار  الموارد ا
التي ال تعود للعاملين عال ة بالشركة ال بل أاها قد تستمر بعد ذل  في حالة بعض المهن والو ىىائف وقىىد 
قامت الحكومات بسن التشريعات التي تا م العالقة بين ا راف العمل لحف  ح ىىوق كىىل اال ىىراف التىىي 

 العملية االاتاجية لها عالقة ب

 : قوااين العمل ، والضمان ، والتامياات االجتماعية ، والتعويضات . وتشمل التشريعات العمالية

ومحلية لالهتمىىام بىىامور العمىىال كما مىىة العمىىل   ويقليميةوفي هذا المجال  هرت ما مات دولية  
ا مىىات معىىايير واتفاقيىىات دوليىىة هىىذه الم  وأصدرتالدولية ، وما مة العمل العربية ، وا ابات العمال ،  

وتستمد التشريعات العمالية قيمتها من أاها  و تا م الخ و  العريضة للتشريعات المحلية الخاصة بالعمال
تحدد تكلفة فصل العمال، واالستغااا عاهم من خالل تكلفة التعويضات ، والتكاليف التىىي يمكىىن للشىىركة 

هىىذه التشىىريعات علىىى دفعهىىا للعامىىل المفصىىول ، وأن لهىىذه أن تتكبدها اتيجة فصل العمالة والتي تىىات 
التشريعات تاثير كبير على المخرجات االقتصادية الكلية، فالتشريعات االكثر صرامة في حماية العمالىىة 

 ,.Banker et al، تعكس تعديل أقل في تكاليف العمالة ، وبذل  ت هر المزيىىد مىىن لزوجىىة التكىىاليف   

 تكاليف تتااسب  رديا مع درجة صرامة التشريعات العمالية .أي أن لزوجة ال  ( 2013

وعادما ت وم االدار  باتخاذ قرارات تو يف العمالة أو يقالتها فيجب أن ت ىىيم بىىال رق المخصىىومة 
كل من ال يمة الحالية لصافي التدف ات الا دية الااتجة أو المتولد  اتيجة العمل الحدي، والمكواة من العائد 

ج المتوقع أن يولده العامل خالل فتر  عملت فىىي الشىىركة ومتوسىى  أجىىره خىىالل افىىس الفتىىر  الحدي للمات
وصىىافي التكىىاليف المسىىت بلية المتوقىىع أن تتكبىىدها الشىىركة فىىي اهايىىة الخدمىىة فالشىىركة تو ىىف العمىىال 

الحديىىة   االضافيين وبصور  مثلى  الما أن ال يمة الحالية لصافي التدف ات الا دية المتوقعىىة ل يمىىة العمىىل
المتولد  ماهم تتجاوز تكاليف التو يف وعلى بالعكس ف ن الشىىركة ت لىىل وتىىتخلت مىىن العمىىال لىىديها يذا 

وهىىذا يعاىىي  (Chen et al., 2012)كاات ال يمة الحالية للتدف ات الا دية الحدية أقل من تكاليف التو يف
 لزوجتها . ان هذه التكاليف تؤثر على سلو  التكاليف في الشركات ، وتحدد درجة

 العمالية وتعويضات البطالة    التأمينات  تأثير

تعتبر الب الة وأخ ارها من االهتمامات الكبير  لكل من العاملين، والدولة، والشركات، ليس ف ىى  
 ,.Chen et al)االثر المالي بل يمتد ذل  على الاواحي االجتماعية والافسية لل ىىو  العاملىىة ففىىي دراسىىة 

ذ ا ابات العمال يتااسب  رديا مع حجم تعويضات تىىامين الب الىىة الىىذي يحصىىل أ هرت أن افو  (2012
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عليت العاملين في حالة فصلهم عن العمل ل ىىروف خارجىىة عىىن يرادتهىىم ويتااسىىب مىىع تكىىاليف الب الىىة 
وبعبار  أخرى ف ن التكاليف والتامياات التي تدفعها التامياات االجتماعيىىة للعمىىال فىىي حالىىة عىىدم عملهىىم 

 ( Kim & Wang et al., 2014ى قرارات االدار  بالاسبة لت ليت حجم العمالة لديها   تؤثر عل

الشركات االمريكية ى على سبيل المثال ى تاخذ بعين االعتبار أخ ار الب الة عاىىد وضىىع سياسىىات 
التكيف في مواردها فتكاليف الب الة تشكل تكاليف هامة عاد الا ر في ت ليت حجم العمالة بشكل خات 

ضب  الموارد احو االاخفاض بشكل عام يلى الحد الىىذي تعىىوض فيىىت ماىىافع تامياىىات الب الىىة التكىىاليف و
المتولد  من تعويض العمال المفصولين، فالشركة تخفىىض التكىىاليف   تكيىىف تاىىازلي ( فىىي حالىىة وجىىود 

اواع أخىىرى ماافع لتامين الب الة كبير ، وهذا يؤدي يلى خفض لزوجة التكاليف وتا با على ذل  على أ
 ( Kim & Wang et al., 2014من التكاليف   

 حوكمة الشركات 

تلعب آليات الحوكمة دوراً هاماً في التخفيف من تاثير مشكلة الوكالىىة علىىى قىىرارات المىىديرين 
عالقة جوهرية وييجابية بين مشكلة الوكالة  (Chen et al., 2012) في تعديل التكاليف  ووجدت دراسة

اليف ولزوجتها وأن حوكمة الشركات تلعب دورا في الحد مىىن مشىىكلة الوكالىىة ولزوجىىة وعدم تماثل التك
التكاليف ترتب  ييجابياً مع حوافز بااا االمبرا وريات بسبب ا رية الوكالة وتكون اللزوجىىة فىىي سىىلو  

 التكاليف أكثر وضوحاً في  ل حوكمة الشركات الضعيفة و العكس صحيح .

 التغيرات التكنولوجيا  

ر التغيرات التكاولوجية التي تحدث في وقت مبكر علىىى لزوجىىة التكىىاليف فىىي  ىىل غيىىاب تؤث
حوافز االدار  لتح يا االهداف في مجال االرباب وأن التكاليف ت هر درجة أكبر من اللزوجىىة فىىي  ىىل 

  Kama & Weiss, 2013 ))  ال يود التكاولوجية الصعبة ماها في  ل قيود تكاولوجية ضعيفة 

 -:في البيئة الداخلية في الشركةالتغيرات 

   ;(Balakrishnan et al.,2004 ( Anderson et al., 2003)  (اشارت العديد من الدراسات  
االدلة على أن خصائت الشركة تحدد سلو  التكاليف فيها فهي تمثل قيود تا يمية على   يلى العديد من

 الموارد، وهذه العوامل هي: 

 حجم النشاط في الشركة 

حجم اشا  الشركة بحد ذاتت عامل مؤثر على درجة لزوجة التكاليف وفىىي افىىس الوقىىت   يعتبر
يعبر عن العديد من العوامل االخرى ف د استخدم في بعض الدراسات كمؤشر عن تكاليف ا رية الوكالة 

ين و  وفي البعض االخر كمعبر عىىن تكىىاليف التكيىىف والتكىىاليف السياسىىية (Dey et al ., 2008 )مثل 
 & Subramaniamالمىىديرين يختلىىف تبعىىاً لمسىىتوى وحجىىم التغيىىر فىىي االيىىرادات ف ىىد وجىىد سىىلو 

Weidenmen 2003   غير لزجة عادما تتغيىىر االيىىرادات باسىىبة  وا داريةان تكاليف البيع والعمومية
( أي أن التغيىىر فىىي التكىىاليف (1%( وتكىىون اللزوجىىة واضىىحة عاىىدما يزيىىد التغيىىر عىىن  (1%أقل من  

وأن الزيىىاد  االكبىىر فىىي االيىىرادات تىىؤدي يلىىى زيىىاد    وا يىىراداتالتغير فىىي حجىىم الاشىىا     متااسب مع
مستوى  اقة الماشا  اتيجة للموارد الملتزم بها وعلى الا يض مىىن ذلىى  فىى ن االدار  أقىىل قابليىىة لخفىىض 

 التكاليف اتيجة ااخفاض االيرادات بافس الم دار .

بان المديرين أكثر ارتباً ا مع يعاد  التفىىاوض  (Calleja et al ., 2006)وفي ضوا دراسة  
في االتفاقيات والع ود بدال من االحتفا  بالموارد الزائد  وبالتحديد وبعىىد افتىىراض اىىوعين مختلفىىين مىىن 

ف ن سىىلو  التكىىاليف  25%والثااية أكثر ت رفاً تساوي 10%تبعات التغير في االيرادات واحد  تساوي 
التشغيلية يحدث عادما يكون ااخفاض االيرادات قليال وأن الزياد  المتوس ة   اللزجة من اجمالي التكاليف
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في الاشا  ال تحتاج يلى تغيير مهم في هيكل التكاليف  الما أن االاخفاض ال ليل في الاشىىا  غيىىر كىىافي 
لتبرير التكاليف المرتفعة ويعاد  التفاوض التي يفرضىىها سىىلو  التكىىاليف اللزجىىة ولكىىن مىىع االاخفىىاض 

لكبير فىىي االيىىرادات فىى ن التكىىاليف التىىي يىىتم تكبىىدها لالحتفىىا  بىىالموارد الزائىىد  ت ضىىي علىىي تكىىاليف ا
 التفاوض .

 حجم الطاقة المستغلة 

يعتبر حجم ال اقة المستغلة من العوامل التي تؤثر على لزوجة التكىىاليف فالشىىركة التىىي تعمىىل 
المبيعات بسىىرعة وال ت ىىوم بتخفىىيض المىىوارد عاد  اقتها االاتاجية ال صوى ربما ال تستجيب الاخفاض  

لديها مباشر  تبعاً الاخفاض المبيعات أو حجم الاشا  أي أن درجة استجابتها الاخفاض الاشىىا  أقىىل مىىن 
االرتفاع في حجم الاشا  وبالتالي وجىىود التكىىاليف اللزجىىة فيهىىا فالماشىىا  التىىي لىىديها  اقىىة زائىىد  غيىىر 

اليرادات وحجم الاشا  أكبر من االستجابة للمسىىتويات المشىىابهة فىىي مستغلة تكون استجابتها الاخفاض ا
 ,. Balakrishnan & Gruca et alحجم الاشىىا  فىىي الماشىى ت التىىي تعمىىل بكامىىل  اقتهىىا االاتاجيىىة 

2008) ) 

 خصائص الشركة 

هاال  عد  خصائت للشركة تؤثر في لزوجة التكاليف وتعتبر كثافة االصول وكثافىىة العىىاملين 
بحجم االصىىول والعمالىىة ت هىىر سىىلو  تكىىاليف   م استاتائج الدراسات يلى أن الماش ت الكبير     وأشارت

 ,. Calleja et al)أكثر لزوجة، وأن درجة لزوجىىة التكىىاليف تتىىاثر بااخفىىاض االيىىرادات وقىىد فحىىت 
امىىل هذه العوامل اضافة يلى كثافة المخىىزون واسىىبة الفائىىد  وكثافىىة الىىديون وكثافىىة رأسىىمال الع  (2006

 والعائد على ح وق الملكية ويوجد دراسات كثير  درست خصائت الشركة .

 الكثافة العمالية 

من ال بيعي أن تواجت الشركات تذبذبات فىىي ال لىىب علىىى ماتجاتهىىا وبالتىىالي ف اىىت مىىن المهىىم 
للشركة أن يكون لديها موارد جيد  ومؤهلة حتى تىىتمكن مىىن الماافسىىة فىىي االسىىواق ويوجىىد  ىىرق عىىد  

وغيرهىىا وعاىىدما ت ىىل   لىىألدااهذه الموارد المؤهلة مثل التو يف والتىىدريب ومىىاح الحىىوافز تبعىىاً    جاد ي
مبيعات الشركة ف ات من الصعب عليها فصل العىىاملين لىىديها كاسىىلوب لتعىىديل التكىىاليف بسىىبب أن يدار  

يصىىبح مكلىىف الشركة تعت د أن  روف ال لب ستتحسن في المدى ال ريب وأن عملية اسىىتبعاد العىىاملين  
Balakrishnan & Gruca et al ., 2008)  ما دلت علية اتائج مع م الدراسات التىىي اختبىىرت (وهذا

 تاثير هذا العامل على سلو  التكاليف غير المتماثلة .

 كثافة االصول 

تحتسب كثافة االصول كاسبة من يجمالي قيمة االصول لتوليىىد ييىىرادات المبيعىىات خىىالل فتىىر  
كفاا  الشركة في اشر أصىىولها فالشىىركات ذات الكثافىىة المرتفعىىة فىىي أصىىولها تواجىىت   معياة وهي ت يس

على االرجح تعديالت تكاليف عالية يذا عىىدلت قراراتهىىا المتعل ىىة بىىالموارد أي أن الشىىركات ذات كثافىىة 
 وهذا ما بياتت مع ىىم الدراسىىات (Bnaker et al ,. 2012 ).االصول المرتفعة ت هر اسباً أكثر لزوجة 

 التي استخدمت تاثير كثافة االصول على سلو  التكاليف اللزجة .

 كثافة الديون  

كما بيات الدراسات الساب ة  ف ن كثافة الىىديون مىىن العوامىىل التىىي تىىؤثر علىىى سىىلو  التكىىاليف 
 اللزجة وأات كلما كاات كثافة الديون عالية ف ن درجة لزوجة التكاليف تكون أقل .

 

 



 اطار مقترح إلدارة التكاليف اللزجة لتدعيم   الممحمد جمال محمد احمد س /د بة السيد ابراهيم الطنطاويهد/ على مجاهد أحمد السيد.د /ا
 

 

(789) 
 م2021 رياني   الثالثالجزء  .( 11)العدد   -( 7المجلد )                                                      مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 نسبة االصول الثابتة 

اسبة االصول الثابتة يلى يجمالي االصول يؤثر على درجىىة لزوجىىة التكىىاليف فكلمىىا كااىىت   ين
 اسبة االصول الثابتة أكبر كلما كان التخلت ماها أكثر صعوبة وهذا يؤدي يلى لزوجة أكبر في التكاليف 

 القطاع التي تنتمي له الشركة 

رجىىات مختلفىىة مىىن لزوجىىة ين تحليىىل سىىلو  التكىىاليف اللزجىىة لكىىل صىىااعة مافىىرد  أ هىىر د
التكاليف فعلى سبيل المثال وجد في الواليات المتحد  االمريكيىىة أن سىىلو  لزوجىىة التكىىاليف ي هىىر فىىي 
بعض الصااعات وغير لزجىىة فىىي بعضىىها االخىىر ولىىم ي هىىر لزوجىىة  التكىىاليف فىىي صىىااعات أخىىرى 

Anderson et al ,. 2005  لت تاثير على درجىىة لزوجىىة وهذا يعاي أن ال  اع الذي تاتمي اليت الشركة
التكاليف وفي افس المجال ف د وجدت الدراسات أن ال  ىىاع الحكىىومي ي هىىر سىىلو  تكىىاليف لزجىىة وأن 
الشركات في ال  اع المالي والمصرفي ت هر أيضا سلوكا لزجا للتكاليف وكىىذل  فىىي ال  ىىاع الزراعىىي 

 وق اع الصااعات الغذائية .

 ة لتدعيم استراتيجية ريادة التكلفة  اطار مقترح إلدارة التكاليف اللزج

ويمكن توضيح اال ار العام من اثر التكاليف اللزجة علي استراتيجية الرياد  التكاليفية من خالل الشكل 
 (  1 -1  االتي :
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  المتغيرات االقتصادية
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نظام معلومات 

استراتيجى لبناء  
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اإلستراتيجية  

واألهداف إذا خالفت  

التوقعات  

 المستهدفة

 (  1  -1شكل رقم ) 

  االطار المقترح إلدارة التكلفة اللزجة

 

 المصدر : اعداد الباحث 
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 :علي ريادة التكلفة وأثرهاالنتائج المترتبة علي التكاليف اللزجة  

أجريت على االثار المترتبة على سىىلو    قلة الدراسات التي  ينيتضح للباحث  ما ت دمومن خالل  
فىىي االعتبىىار   تالتىىي اخىىذ  علي رياد  التكلفة وتدل اتائج بعىىض هىىذه الدراسىىات  ويثرهاالتكاليف اللزجة  

أكبىىر   تابؤيىىتالتاافس بين الشركات على أن الاموذج الذي ياخذ بعين االعتبار التكاليف اللزجىىة لىىت قىىدر   
لتحليل الربحية المست بلية ويوفر تابؤات أكثر دقة من الاماذج االخرى التي تستخدم باود البيااات الماليىىة 

 بة االدارية التي تؤكد التفاعالت بىىين مكواىىات االربىىاب .  ف   وهذا الاموذج يا لا من ما ور المحاس
Banker & Chen, 2006  ) وأن االرباب المست بلية ترتب  ييجابياً مىىع التغيىىر فىىي اسىىبة تكىىاليف البيىىع

عاد ااخفاض االيرادات وهي تتعارض مع التفسير الت ليىىدي للتغيىىرات فىىي تكىىاليف   وا داريةوالعمومية  
كما أن الدراسات التي أجريت في هذا المجىىال  ((Anderson et al., 2007  داريةوا البيع والعمومية 

تدل على أن الشركات التي تكون فيها التكاليف أكثر تماثلية  غير لزجة( تمارس يدار  االرباب أكثر من 
لتحليىىل الشركات التي تكون فيها التكاليف غير متماثلة   ولزجة ( كما تؤثر التكاليف اللزجىىة علىىى دقىىة ا

المالي، والفتر  التي يغ يها التحليل، فالشركات التي تكون فيها التكاليف أكثر لزوجة تكىىون فيهىىا الفتىىر  
التي يغ يها التحليل أقل ومع ذل  فىى ن المسىىتثمرين يعتمىىدون جزئيىىاً علىىى التكىىاليف اللزجىىة فىىي تكىىوين 

 (Weiss et al ,. 2010).ب يمة الشركة قااعتهم

 دراسة الحالة   -4

 المقدمة  

ألهميىىة ل د اصبح وجود ا ار الدار  التكاليف اللزجة مت لب هام من اجىىل ادار  فعالىىة للتكلفىىة و  
قيام ا ام المحاسبة بتوفير معلومات عن باود التكاليف اللزجة حتي تتمكن يدار  الشىىركة مىىن يدار  هىىذه 

وتتعدد االسىىباب التىىي و  التكلفة التكاليف بما يساهم في دعم ت بيا استراتيجية رياد عااصر  الاوعية من  
يسىىتهدف دراسىىة  الجىىزاف ن هىىذا دعت الي ت بيا هذا اال ار الم ترب الدار  عااصر التكاليف اللزجة و

الحالة وذل  ل ياس مدي تاثير توفير معلومات عن باود التكاليف اللزجة علي تح يا اسىىتراتيجية الريىىاد  
المعلومات التي تىىم جمعهىىا مىىن  دراسة الحالة وذل  من خالل اجزفي هذا ال الباحثونالتكاليفيةو ويتااول  
 .  تحليل واست راا آراا المختصين بهذا المجال حالة الدراسة و

 هدف دراسة الحالة 
 يهدف البحث من دراسة الحالة الي : 

 التعرف علي مدي امكااية ت بيا اال ار الم ترب و وابرز تغيرات ومعالم هذا الاموذج   •

لية اال ار الم ترب عاد ت ييم اداا وم اراة حالة الدراسة عاد ت بيا اال ار علي هذه الحالة  بيان مدي فاع •
 وبيان مدي فاعليتت .  

 اختيار عينة الدراسة 

تمثلت عياة الدراسة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ والتي تعمىىل فىىي مجىىال 
 تا ية الميا  ومعالجة الصرف الصحي . 

 التعريف بالشركة لدراسة الحالة 

تعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ من اهم الشركات و ف د تاسست شىىركة ميىىاه 
وأضىىيف لهىىا اشىىىىىا  الصىىرف 1985، وباشرت اشىىا ها عىىام  1983الشرب بمحاف ة كفر الشيخ ساة  

اشىىا ها ميىىاه الشىىرب لتكون الشركة الوحيد  على مسىىتوى الجمهوريىىة التىىي شىىمل   1990الصحي ساة  
دل اسىىمها يلىىى مشىىركة ميىىاه الشىىرب والصىىرف الصىىحيم بعىىد  والصرف الصحي فى هذا التاريخ، وعىىل

 يضافة اشا  الصرف الصحي.
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ب اشىىاا الشىىركة ال ابضىىة لميىىاه الشىىرب  135صىىدر ال ىىرار الجمهىىوري رقىىم  2004وفىىي عىىام 
والئحتىىت   1991لسىىاة    203م  والصرف الصحي ولهىىا الشخصىىية االعتباريىىة  ب ىىا ألحكىىام ال ىىااون رقىى 

التافيذية. وبم تضى الماد  الثالثة من ال رار الجمهوري المشار اليت تم تحويل الهيئات العامة االقتصىىادية 
ومىىن بياهىىا شىىركة ميىىاه الشىىرب   -وشركات ال  اع العام لمياه الشرب والصرف الصىىحي بالمحاف ىىات  

لمىىاد  الىىى شىىركات تابعىىة للشىىركة ال ابضىىة والمشىىار اليهىىا فىىي هىىذه ا  -والصرف الصحي بكفىىر الشىىيخ  
 .1991لساة  203خاضعة ألحكام قااون شركات ق اع االعمال العام الصادر بال ااون رقم 

 غرض الشركة •

أاشات الشركة بغرض تا ية وتحلية وا ل وتوزيع وبيع مياه الشرب ، وتجميع ومعالجة والتخلت 
 . ر الشيخاآلمن من مياه الصرف الصحي داخل حدود محاف ة كف

 الرؤية والرسالة  •

الوصول يلى مسىىتوى الصىىااعة العالميىىة فىىي يدار  شىىركة ميىىاه الشىىرب والصىىرف الصىىحي فىىي 
 .محاف ة كفر الشيخ وف اً للمعايير المصرية على أسس اقتصادية وتاموية مستدامة

ي ضوا  بيعة مشكلة الدراسىىة وتح ي ىىا للهىىدف ماهىىا يمكىىن صىىياغة فىىرض الدراسىىة الرئيسىىي فىى   في   
 صور  الفرض البديل وذل  كما يلي:

يات الفرض الرئيسي للدراسة علي أات: م يؤثر قيام ا ام المحاسبة بتوفير   الفرض الرئيسي للدراسة:
الاوعية من   يدار  هذه  ذو داللة يحصائية علي حسن  ييجابياً  اللزجة تاثيراً  التكاليف  معلومات عن باود 

 ية الرياد  التكاليفيةم. التكاليف بما يساهم في تح يا استراتيج
األول: الفرعي  التكاليف   الفرض  عن  معلومات  توفير  يؤثر  :م  أات  علي  األول  الفرعي  الفرض  يات 

تح يا   علي  يحصائية  داللة  وذو  ييجابياً  تاثيراً  الغيار  وق ع  والوقود  الخامات  في  المتمثلة  اللزجة 
 استراتيجية الرياد  التكاليفية م.

الثاني: الفرعي  التكاليف  ي  الفرض  عن  معلومات  توفير  :ميؤثر  أات  علي  الثااي  الفرعي  الفرض  ات 
 اللزجة المتمثلة في األجور تاثيراً ييجابياً وذو داللة يحصائية علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفية م.

الثالث: الفرعي  التكاليف   الفرض  توفير معلومات عن  أات :م يؤثر  الثالث علي  الفرعي  الفرض  يات 
الرياد   ا استراتيجية  تح يا  علي  يحصائية  داللة  وذو  ييجابياً  تاثيراً  المصروفات  في  المتمثلة  للزجة 

 التكاليفية م
الرابع: الفرعي  التكاليف   الفرض  توفير معلومات عن  أات :م يؤثر  الرابع علي  الفرعي  الفرض  يات 

 ي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفية م.اللزجة المتمثلة في الفوائد تاثيراً ييجابياً وذو داللة يحصائية عل
الخامس: الفرعي  عن   الفرض  معلومات  توفير  يؤثر  :م   أات  علي  الخامس  الفرعي  الفرض  يات 

التكاليف اللزجة المتمثلة في األعباا والخسائر تاثيراً ييجابياً وذو داللة يحصائية علي تح يا استراتيجية  
 الرياد  التكاليفية م.

يات الفرض الفرعي السادس علي أات :م يؤثر توفير معلومات عن التكاليف   السادس:الفرض الفرعي  
اللزجة المتمثلة في األعباا والخسائر الرأسمالية المتاوعة تاثيراً ييجابياً وذو داللة يحصائية علي تح يا  

 استراتيجية الرياد  التكاليفية م.
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 :هدف دراسة الحالة  

 -ي : يهدف البحث من دراسة الحالة ال 
وذل  من خالل التعرف علي آراا فئات عياة الدراسة حول مدي تىىاثير اختبار فرض الدراسة   -

 توفير معلومات عن باود التكاليف اللزجة علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفية.
 التعرف علي مدي امكااية ت بيا اال ار الم ترب . -

 مفردات الدراسة :

ة تم االعتماد على اسلوب المعاياة ال ب ية في اختيار مفردات في ضوا تح يا الهدف من الدراس
من   والمكواة  مفردات 133الدراسة  على  االست صاا  قوائم  من  عدد  بتوزيع  الباحث  وقام   . فرد   )

مرالدراسة   االتية    الفئات  شملت  مكتب    اجعوالتي  م  حسابات  مراقب  داخليمو  ممكتب  حسابات 
 رين(.    خارجيمو أكاديميو مراجع تحت التم

الخبر   الذين تتوافر لديهم  الدراسة أن تكون من بين األشخات  ول د روعي عاد اختيار مفردات 
عاهاو  وا جابة  االست صاا  قائمة  في  الوارد   األسئلة  فهم  على  ال در   يلى  با ضافة  والعملية،  العلمية 

 ضعة للتحليل ا حصائيوالجدول التالي يوضح عدد استمارات االست صاا المرسلة والمستلمة والخا
 (3-1جدول 

 فئات الدراسة وحجم استمارات االست صاا المرسلة والمستلمة والخاضعة للتحليل ا حصائي

فئات  
 الدراسة 

االستمارات  
 المرسلة 

االستمارات  
 المستلمة 

نسبة  
االستمارات  
المستلمة  

إلي  
 المرسلة 

االستمارات  
 المستبعدة 

االستمارات  
 الصحيحة 

االستمارات  
ضعة للتحليل  الخا

 اإلحصائي 

 النسبة  العدد 

اجع  مر
حسابات  
)مكتب  
 داخلي( 

34 31 91.2 % 2 29 29 21.8 % 

مراقب  
حسابات  
)مكتب  
 خارجي( 

7 5 71.4 % - 5 5 3.8 % 

 % 63.1 84 84 3 % 98.9 87 88 اكاديمي 

مراجع  
تحت  
 التمرين 

20 17 85 % 2 15 15 11.3 % 

 %100 133 133 7 % 94 140 149 االجمالي 

 المصدر: اتائج التحليل ا حصائي
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 خصائص مفردات الدراسة:

بالاسبة للخصائت الديموغرافية لمفردات الدراسة ف د تىىم اسىىتخراج التكىىرارات والاسىىب المئويىىة وذلىى  
 بهدف التعرف على خصائت مفردات الدراسة وذل  كاالتي: 

 بالاسبة للدرجة العلمية:  اوال:

المئوية لتوزيع مفىىردات الدراسىىة وف ىىا للدرجىىة العلميىىة وذلىى  كمىىا هىىو   تم استخراج التكرارات والاسب
 موضح بالجدول التالي: 

 (4-1جدول 

 التكرارات والاسب المئوية لوصف خصائت مفردات الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

دبلومة في   بكالوريوس  الفئات 
المحاسبة  
 والمراجعة 

 أجمالي  دكتوراه  ماجستير 

 
 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  عدد ال النسبة  العدد 

10.5 14 أجمالي 
 % 

17 12.8% 37 27.8
 % 

65 48.9
 % 

133 100
 % 

 المصدر: اتائج التحليل ا حصائي

من الجدول السابق والذى يمثل التكرارات والنسببا الميويببص لوصببص مصبباي  مدببردات الدراسببص و  ببا 
من حجم مدردات الدراسص حاصلين علببي بكببالوريو    %10.5مدردة بنسبص  14للمؤهل العلمي  نجد أن  

مببن حجببم المدببردات حاصببلين علببي دبلومببص  ببي المحاسبببص  %12.8مدببردة بنسبببص   17 ي حين نجببد أن  
من حجم المدردات حاصلين علببي ماجسببتير  وأميببرا    %27.8مدردة بنسبص    37والمراجعص  كما نجد أن  

دات الدراسص حاصلين علي دكتوراه  وهذا يدل علببأ أن من حجم مدر  %48.9مدردة  بنسبص    65نجد أن  
 مدردات الدراسص لديها االلمام الكا ي بموضوع الدراسص.

 ثانياً: بالنسبة للوظيفة الحالية:  

تم استخراج التكرارات والاسب المئوية لتوزيع مفردات الدراسة وف ىىا للو يفىىة الحاليىىةو وذلىى  كمىىا هىىو 
 موضح بالجدول التالي: 

 (5-1جدول 
 التكرارات والاسب المئوية لوصف خصائت مفردات الدراسة حسب الو يفة الحالية 

 مراقب حسابات  الفئات 
 "مكتب داخلي" 

 مراق حسابات 
"مكتب  
 خارجي" 

 مراجع   أكاديمي 
 تحت التمرين 

 أجمالي 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

21.8 29 أجمالي 
 % 

5 3.8% 84 63.2
 % 

15 11.3% 133 100 % 

 المصدر: اتائج التحليل ا حصائي

من الجدول السابا والذى يمثل التكرارات والاسىىب المئويىىة لوصىىف خصىىائت مفىىردات الدراسىىة وف ىىاً 
مىىن حجىىم مفىىردات الدراسىىة يعملىىون كمراقىىب  %21.8( مفىىرد  باسىىبة 29للو يفىىة الحاليىىةو فاجىىد أن  

مىىن حجىىم مفىىردات الدراسىىة يعملىىون  %3.8مفردات باسبة  5اجد أن حسابات ممكتب داخليمو في حين 
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مىىن حجىىم المفىىردات يعملىىون  %63.2مفرد  باسىىبة  84كمراقب حسابات ممكتب خارجيمو كما اجد أن 
من حجم المفردات يعملون كمراجع تحت التمىىرينو   %11.3مفرد  باسبة    15أكاديميينو وأخيراً اجد أن  

ات التي تم اجراا الدراسة عليها يتوقع ان يكون لىىديها المعرفىىة الم لوبىىة وهذا يدل ايضا على أن المفرد
 عن موضوع الدراسة.

 بالاسبة لساوات الخبر : ثالثاً:
وذل  كما  الخبر   لساوات  وف ا  الدراسة  لتوزيع مفردات  المئوية  والاسب  التكرارات  استخراج  تم 

 هو موضح بالجدول التالي:   
 (6-1جدول 

 المئوية لوصف خصائت مفردات الدراسة حسب ساوات الخبر  التكرارات والاسب 
  5أقل من   الفئات 

 سنوات 
سنوات   5من 

إلي أقل من  
 سنوات 10

سنوات    10من 
إلي أقل من  

 سنوات 15

سنة  15من 
 فاكثر 

 أجمالي 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

17.3 23 أجمالي 
% 

39 29.3
% 

40 30.1 % 31 23.3
% 

133 10
0% 

 المصدر: اتائج التحليل ا حصائي

من الجدول السابا والذى يمثل التكرارات والاسىىب المئويىىة لوصىىف خصىىائت مفىىردات الدراسىىة وف ىىاً 
 5من حجم مفىىردات الدراسىىة لىىديهم خبىىر  أقىىل مىىن    %17.3مفرد  باسبة    23لساوات الخبر   فاجد أن  
ساوات يلي أقل  5من حجم المفردات لديهم خبر  من  %29.3بة مفرد  باس 39ساواتو في حين اجد أن 

سىىاوات  10من حجم المفردات لىىديهم خبىىر  مىىن  %30.1مفرد  باسبة   40ساواتو كما اجد أن    10من  
من حجىىم مفىىردات الدراسىىة لىىديهم خبىىر   %23.3مفرد   باسبة  31ساةو أخيراً اجد أن  15يلي أقل من  

دوره علي قدره أفراد العياة علي فهم اسئلة االست صاا واالجابة عليها ساة فاكثرو وهذا ياعكس ب  15من  
 بدقة.

 :الدراسةتصميم أداة  

ب عداد  وقام  البيااات  أدوات جمع  كاحد  االست صاا  استمار   على  الدراسة  هذه  في  الباحث  اعتمد 
ول مراعا   الدقة  االسئلة التي تكوات لدية بعد االاتهاا من الدراسة الا رية لموضوع الدراسة ول د حا

 قدر ا مكان عاد صياغة االسئلة وذل  من خالل االتي:   

 توضيح بعض المص لحات الخاصة بموضوع الدراسة.  •

الحصول على معلومات عامة من افراد العياة تتعلا بالو يفة والمؤهل العلمىىي وعىىدد سىىاوات  •
 الخبر .

لخماسىىي وذلىى  ل يىىاس اجابىىات تم االعتماد في تصميم قائمة االست صاا علىىى م يىىاس ليكىىرت ا •
 افراد العياة وذل  كما هو موضح في الجدول التالي:

 اختبار ثبات وصدق المقاييس المستخدمة في الدراسة:

 يمكن اختبار ثبات وصدق الم اييس المستخدمة في الدراسة وذل  كما يلي:
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عىىن التكىىاليف اللزجىىة  أوالً : قياس مستوى الثبات فىىي الم يىىاس الخىىات بتحديىىد تىىاثير تىىوفير معلومىىات
 المتمثلة في الخامات والوقود وق ع الغيار علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفية.

تم استخدام معامل الفا كرواباخ ل ياس درجة الثبات في الم يىىاس الخىىات بتحديىىد تىىاثير تىىوفير 
تحقيق استراتيجية الرياااد  المتمثلة في الخامات والوقود وقطع الغيار علي  معلومات عن التكاليف اللزجة  

 التكاليفية وذلك كما هو موضح في الجدول التالي: 

 (7-1جدول)

تقييم ثبات المقياس الخاص بتحديد تأثير توفير معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في الخامات 

 والوقود وقطع الغيار علي تحقيق استراتيجية الرياد  التكاليفية 
 Correlated عدد المقاييس 

item_ total 

correlation 

معامل الفا  

كرونباخ)مقياس  

 الثبات ( 

عدد العبارات  

 المحذوفة 

معامل الفا  

كرونباخ بعد  

 الحذف 

X11 0.314  

 

0.811 

 

 

__ 

 

 

0.811 
X12 0.633 

X13 0.440 

X14 0.658 

X15 0.617 

X16 0.481 

X17 0.687 

 يالمصدر: نتائج التحليل اإلحصائ 

 %30من الجدول السابا اجىىد أن جميىىع عبىىارات هىىذا الم يىىاس ذات معامىىل ارتبىىا  أجمىىالي اعلىىى مىىن 
(  وهىىو معامىىل ثبىىات مرتفىىع وبالتىىالي اجىىد أن هىىذا 0.811با ضافة ان معامل الفا لهذا الم ياس يبلىى)  

 الم ياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

ت بتحديىىد تىىاثير تىىوفير معلومىىات عىىن التكىىاليف ثااياً : قياس مستوى الثبات في الم ياس الخىىا
 اللزجة المتمثلة في األجور علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفية.

تم استخدام معامل الفا كرواباخ ل ياس درجة الثبات في الم يىىاس الخىىات بتحديىىد تىىاثير تىىوفير 
ية الرياد  التكاليفيىىةو وذلىى  كمىىا معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في األجور علي تح يا استراتيج

 هو موضح في الجدول التالي: 
 (8-1جدول 

بتحديد تأثير توفير معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في األجور علي ت ييم ثبات الم ياس الخات 

 تحقيق استراتيجية الرياد  التكاليفية.
 Correlated عدد المقاييس 

item_ total 

correlation 

فا  معامل ال

كرونباخ)مقياس  

 الثبات ( 

عدد العبارات  

 المحذوفة 

معامل الفا  

كرونباخ بعد  

 الحذف 

X21 0.412  

0.645 

 

__ 

 

0.645 X22 0.542 

X23 0.425 

  المصدر: اتائج التحليل ا حصائي
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 %30من الجدول السابا اجد أن جميع عبىىارات هىىذا الم يىىاس ذات معامىىل  ارتبىىا  أجمىىالي اعلىىى مىىن  
(  وهىىو معامىىل ثبىىات م بىىول وبالتىىالي اجىىد أن هىىذا 0.645ضافة ان معامل الفا لهذا الم ياس يبلىى)  با 

 الم ياس يتمتع بدرجة م بولة من الثبات.

 ً اللزجة    ثالثا التكاليف  عن  معلومات  توفير  تاثير  بتحديد  الخات  الم ياس  في  الثبات  مستوى  قياس   :
 ة الرياد  التكاليفية.المتمثلة في المصروفات علي تح يا استراتيجي

توفير  تاثير  بتحديد  الخات  الم ياس  في  الثبات  درجة  ل ياس  كرواباخ  الفا  معامل  استخدام  تم 
 معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في المصروفات علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفيةو وذل  

 كما هو موضح في الجدول التالي:  
 (9-1جدول 

تأثير توفير معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في المصروفات  ياس الخات بتحديد ت ييم ثبات الم

 علي تحقيق استراتيجية الرياد  التكاليفية. 
 Correlated عدد المقاييس 

item_ total 

correlation 

معامل الفا  

كرونباخ)مقياس  

 الثبات ( 

عدد العبارات  

 المحذوفة 

معامل الفا  

كرونباخ بعد  

 الحذف 

X31 0.351  

 

 

0.891 

 

 

 

__ 

 

 

 

0.891 

X32 0.569 

X33 0.770 

X34 0.851 

X35 0.740 

X36 0.610 

X37 0.767 

X38 0.547 

X39 0.678 

X310 0.581 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

 %30عجمااالي اعلااى ماان من الجاادول السااابق نجااد ع  جميااع عبااارات هااذا المقياااس ذات معاماال ارتبااا  

(  وهىىو معامىىل ثبىىات مرتفىىع وبالتىىالي اجىىد أن هىىذا 0.891   باإلضافة ا  معامل الفا لهذا المقياااس يبلاا 
 الم ياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 ً اللزجة  رابعا التكاليف  عن  معلومات  توفير  تاثير  بتحديد  الخات  الم ياس  في  الثبات  مستوى  قياس   :
 علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفية.المتمثلة في الفوائد 

توفير  تاثير  بتحديد  الخات  الم ياس  في  الثبات  درجة  ل ياس  كرواباخ  الفا  معامل  استخدام  تم 
التكاليفيةو وذل  كما  الرياد   استراتيجية  الفوائد علي تح يا  المتمثلة في  اللزجة  التكاليف  معلومات عن 

 هو موضح في الجدول التالي:  
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 ( 10-1جدول 
توفير معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في الفوائد علي ت ييم ثبات الم ياس الخات بتحديد تاثير 

 تحقيق استراتيجية الرياد  التكاليفية.
 Correlated عدد المقاييس 

item_ total 

correlation 

معامل الفا  

كرونباخ)مقياس  

 الثبات ( 

عدد العبارات  

 المحذوفة 

معامل الفا  

نباخ بعد  كرو

 الحذف 

X41 0.520  

 

0.687 

 

 

__ 

 

 

0.687 
X42 0.363 

X43 0.315 

X44 0.396 

X45 0.466 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

 %30من الجدول السااابق نجااد ع  جميااع عبااارات هااذا المقياااس ذات معاماال  ارتبااا  عجمااالي اعلااى ماان 

(  وهااو معاماال ثبااات مرتفااع وبالتااالي نجااد ع  هااذا 0.687يبلاا  )باإلضافة ا  معامل الفااا لهااذا المقياااس 

 المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

اللزجة    خامسا   التكاليف  عن  معلومات  توفير  تأثير  بتحديد  الخاص  المقياس  في  الثبات  مستوى  قياس   :

 المتمثلة في االعباء والخسائر علي تحقيق استراتيجية الرياد  التكاليفية.

ا توفير تم  تأثير  بتحديد  الخاص  المقياس  في  الثبات  درجة  لقياس  كرونباخ  الفا  معامل  ستخدام 

التكاليفية,  الرياد   استراتيجية  تحقيق  علي  والخسائر  االعباء  في  المتمثلة  اللزجة  التكاليف  معلومات عن 

 وذلك كما هو موضح في الجدول التالي: 

 ( 11-1جدول)

أثير توفير معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في االعباء تقييم ثبات المقياس الخاص بتحديد ت

 والخسائر علي تحقيق استراتيجية الرياد  التكاليفية.
 Correlated عدد المقاييس 

item_ total 

correlation 

معامل الفا  

كرونباخ)مقياس  

 الثبات ( 

عدد العبارات  

 المحذوفة 

معامل الفا  

كرونباخ بعد  

 الحذف 

X51 0.398  

 

 

0.630 

 

 

 

__ 

 

 

 

0.630 

X52 0.425 

X53 0.341 

X54 0.551 

X55 0.317 

X56 0.425 

X57 0.381 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي
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 %30من الجدول السابا اجىىد أن جميىىع عبىىارات هىىذا الم يىىاس ذات معامىىل ارتبىىا  أجمىىالي اعلىىى مىىن 
(  وهىىو معامىىل ثبىىات م بىىول وبالتىىالي اجىىد أن هىىذا 0.630يبلىى)  با ضافة ان معامل الفا لهذا الم ياس  

 الم ياس يتمتع بدرجة م بولة من الثبات.

 ً اللزجة    سادسا التكاليف  توفير معلومات عن  تاثير  بتحديد  الخات  الم ياس  في  الثبات  قياس مستوى   :
 ياد  التكاليفية.المتمثلة في األعباا والخسائر الرأسمالية المتاوعة علي تح يا استراتيجية الر

توفير  تاثير  بتحديد  الخات  الم ياس  في  الثبات  درجة  ل ياس  كرواباخ  الفا  معامل  استخدام  تم 
معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في األعباا والخسائر الرأسمالية المتاوعة علي تح يا استراتيجية 

   الرياد  التكاليفيةو وذل  كما هو موضح في الجدول التالي:
 ( 12-1ول جد

ت ييم ثبات الم ياس الخات بتحديد تاثير توفير معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في األعباا 
 والخسائر الرأسمالية المتاوعة علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفية.

 Correlated عدد المقاييس 

item_ total 

correlation 

معامل الفا  
كرونباخ)مقياس  

 الثبات ( 

العبارات  عدد 
 المحذوفة 

معامل الفا  
كرونباخ بعد  

 الحذف 

X61 0.716  
 

0.794 

 
 
__ 

 
 

0.794 
X62 0.450 

X63 0.505 

X64 0.716 

X65 0.450 

X66 0.463 

 المصدر: اتائج التحليل ا حصائي
 %30ى مىىن من الجدول السابا اجىىد أن جميىىع عبىىارات هىىذا الم يىىاس ذات معامىىل ارتبىىا  أجمىىالي اعلىى 

(  وهىىو معامىىل ثبىىات مرتفىىع وبالتىىالي اجىىد أن هىىذا 0.794با ضافة ان معامل الفا لهذا الم ياس يبلىى)  
 الم ياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 التحقق من مستوي الصدق في االستبانة: 
 يمكن التح ا من الصدق كاالتي :          

 : الصدق الذاتي اوال 
 لألبعاد وذل  عن  ريا ييجاد الجذر التربيعي لمعامل الثبات كما يلي:  تم حساب الصدق الذاتي 

 ( 13-1جدول  
 اتائج الصدق الذاتي لم اييس الدراسة 

 الصدق الذاتي  معامل الفاكرونباخ )مقياس الثبات(  البعد 

 0.901 0.811 البعد األول 

 0.803 0.645 البعد الثاني 

 0.944 0.891 البعد الثالث 

 0.829 0.687 البعد الرابع 

 0.793 0.630 البعد الخامس 

 0.891 0.794 البعد السادس 

 المصدر : اتائج التحليل ا حصائي        
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( السىىابا اجىىد أن جميىىع االبعىىاد تتمتىىع بدرجىىة صىىدق مرتفعىىة وهىىذا يؤكىىد علىىى أن 12-6مىىن جىىدول  
 االست صاا تتمتع بدرجة عالية من الصدق.

 الدراسة: األساليب اإلحصائية المستخدمة في
لكي يقوم الباحث باختبار فروض الدراسة والمتمثلة في قياس عثر قيااام نمااام المحاساابة بتااوفير معلومااات 

عن بنود التكاليف اللزجة علي حسن اداره هذه التكاليف بما يساهم في تحقيااق اسااتراتيجية رياااده التكلفااة, 

( SPS 22حزمااة الباارامج االحصااائية ) فقد تم االعتماد على مجموعة من االساليب االحصائية باستخدام

ولكى نقوم بتحديد االساليب االحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة  فا  االماار يتطلااب اوالر معرفااة التو يااع 

اإلحصائي لمجتمع الدراسة وقد اعتمد الباحث علااى اختبااار كااولمجروف ساامرنوف لمعرفااة مااد  تبعيااة 

ار كااولمجروف ساامرنوف علااى اختبااار فاارض العاادم بااا  بيانات الدراسة للتو يااع الطبيعااي ويقااوم اختياا 

المجتمع المسحوب منه العينة يتبااع التو يااع الطبيعااي ويااتم اتخاااذ قاارار بناااء علااى قيمااة مسااتوى الداللااة 

( فااا  ذلااك α( اكباار ماان قيمااة )Sig( فاذا كاناا   قيمااة)α( بالمقارنة بمستوى المعنوية )Sigاالحصائية )

تمع المسحوب منه العينة يتبع التو يع الطبيعي وبالتالي يتم االعتماد على يعنى قبول فرض العدم با  المج

اما اذا كان  قيمة مستوى الداللة   parametric testsاالساليب االحصائية الخاصة باالختبارات المعلمية

 ( دل ذلك على قبااول الفاارض البااديل بااا  البيانااات الα( اقل من قيمة مستوى المعنوية )Sigاالحصائية )

تتبع التو يع الطبيعااي وفااى هااذه الحالااة يااتم االعتماااد علااى االساااليب االحصااائية الخاصااة باالختبااارات 

ولقد قام الباحث بتطبيق هذا االختبااار علااى عينااة الدراسااة وذلااك   Non parametric testsالالمعلمية  

 -:كما هو موضح بالجدول التالي

 ( 14-1جدول 
 بيعية( الختبار ال S- Kاتائج اختبار  

اللزجة واثرها   التكاليف  بنود  عن  معلومات توفير 
 علي تحقيق استراتيجية الريادة التكاليفية. 

 غير طبيعي  0.002 1.858

 المصدر: اتائج التحليل ا حصائي
 نجد أن االساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة هي:   

 : عمل تحليل وصفى لكل ف ر  من ف رات االست صاا:اوالً 
 ً   :Sign Test: اختبار االشار  ثانيا

كبديل الختار   يستخدم  معلمي  ال  اختبار  مجتمع    Tوهو  متوس   فرضيات حول  يستخدم الختبار  وهو 
 واحد.  

 ً  : اختبار كروسكال واالس:  ثالثا
باود  بتوفير معلومات عن  المحاسبة  ا ام  قيام  يؤثر  م  أات:  للدراسة علي  الرئيسي  الفرض  يات 

ييجابياً ذو داللة يحصائية علي حسن يدار  هذه الاوعية من التكاليف بما يساهم التكاليف اللزجة تاثير اً 
 -يمكن اختبار ذل  الفرض كاالتي :  في تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفيةم.

  التحليل الوصفي للبيانات يتم عمل التحليل الوصفي كاالتي :
و .1 الحسابي  والوس   المئوية   والاسب  التكرارات  توفير  اتائج  تاثير  بمدى  المتعل ة  المعياري  االاحراف 

الرياد    تح يا استراتيجية  الغيار علي  الخامات والوقود وق ع  المتمثلة في  اللزجة  التكاليف  معلومات عن 
 التكاليفية ويتم عمل دراسة استكشافية لهذا البعد من خالل الجدول التالي:  
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 ( 15-1جدول  
الحسابي واالاحراف المعياري للعبارات الخاصة باختبار الفرض  التكرارات والاسب المئوية والوس 

 الفرعي االول

العبار 
 ة 

موافق  
 تماما 

غير  محايد  موافق 
 موافق 

غير موافق  
 تماما 

الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري

االتجاه  
 العام 

X11 81 49 3 - - 4.5865 0.53835   موافق
36.8 %60.9 تماما 

 % 
2.3% - - 

X12 75 55 - 3 - 4.5188 0.62282   موافق
41.4 %56.4 تماماً  

 % 
- 2.3% - 

 
X13 

موافق   0.54371 4.5414 - - 3 55 75
41.4 %56.4 تماماً 

 % 
2.3% - - 

X14 78 49 6 - - 4.5414 0.58402   موافق
36.8 %58.6 تماماً  

 % 
4.5% - - 

X15 90 36 7 - - 4.6241 0.58519   موافق
27.1 %67.7 تماماً  

 % 
5.3% - - 

X16 75 50 8 - - 4.5038 0.61081   موافق
37.6 %56.4 تماماً 

 % 
6% - - 

X17 78 49 3 3 - 4.5188 0.65830   موافق
36.8 %58.6 تماماً 

 % 
2.3% 2.3% - 

االجما 
 لي 
 

موافق   0.59189 4.5478 - 6 30 343 552
 تماما 

59.3% 36.8
 % 

3.2% 0.6% - 

 تائج التحليل ا حصائيالمصدر: ا

( السابق نجد ان التحليل المبديي للمتوسطات يشير الي أن هناك اتجبباه عببام مببن أ ببراد 16-6من جدول)
عينص الدراسص علأ الموا  ص علأ العبارات التي تمتبر الدرض الدرعي االول والمتعل ص بمدى تأثير تو ير 

الوقود وقطع الغيار علي تح يق استراتيجيص الريادة معلومات عن التكاليص اللزجص المتمثلص  ي المامات و
( وهببو متوسببط مرتدببع اذا مببا قببورن 4.5478التكاليديببص حيببد نجببد ان المتوسببط العببام للعبببارات بلبب  )

بالمتوسط المرجح الما  بم يا  ليكببرت وهببو مؤشببر يوضببح بشببكل مبببدع أن تببو ير معلومببات عببن 
وقطع الغيار يؤثر تأثيرا  إيجابيببا  علببي تح يببق اسببتراتيجيص   التكاليص اللزجص المتمثلص  ي المامات والوقود

الريادة التكاليديص  مما يشير بدوره إلي أن تو ير معلومببات عببن التكبباليص اللزجببص المتمثلببص  ببي المامببات 
والمدمالت والوقود والزيوت وقطع الغيار والمهمات والكهرباء والمياه ومملدببات االنتبباث تببؤثر ايجابيببا 

 تراتيجيص الريادة التكاليديص. ي تح يق اس
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توفير   .2 تاثير  بمدى  المتعل ة  المعياري  واالاحراف  الحسابي  والوس   المئوية   والاسب  التكرارات  اتائج 
عمل   ويتم  التكاليفية  الرياد   استراتيجية  تح يا  علي  األجور  في  المتمثلة  اللزجة  التكاليف  عن  معلومات 

 ل التالي:   دراسة استكشافية لهذا البعد من خالل الجدو 

 ( 16-1جدول  
التكرارات والاسب المئوية والوس  الحسابي واالاحراف المعياري للعبارات الخاصة باختبار الفرض 

 الفرعي الثااي

موافق   العبارة 
 تماما 

غير   محايد  موافق 
 موافق 

غير  
موافق  
 تماما 

الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري

االتجاه  
 العام 

X21 79 54 - - - 4.5940 0.492
94 

موافق  
 - - - % 40.6 % 59.4 تماما 

X22 85 48 - - - 4.6391 0.482
08 

موافق  
 - - - % 36.1 % 63.9 تماماً  

 
X23 

84 43 6 - - 4.5865 0.579
03 

موافق  
 ً  - - % 4.5 % 32.3 % 63.2 تماما

 االجمالي 
 

248 145 6 - - 4.6065 0.518
02 

موافق  
 تماما 

62.2 % 36.3 % 1.5 % - - 

 المصدر: اتائج التحليل ا حصائي

( السابق نجد ان التحليل المبديي للمتوسطات يشير الي أن هناك اتجبباه عببام مببن أ ببراد 21-6من جدول)
عينص الدراسص علأ الموا  ص علأ العبارات التي تمتبر الدرض الدرعي الثاني والمتعل ص بمدى تأثير تو ير 

ثلص  ي األجور علي تح يق استراتيجيص الريادة التكاليديص حيد نجد ان معلومات عن التكاليص اللزجص المتم
( وهو متوسط مرتدببع اذا مببا قببورن بالمتوسببط المببرجح المببا  4.6065المتوسط العام للعبارات بل  )

بم يا  ليكرت وهو مؤشر يوضح بشكل مبدع أن تببو ير معلومببات عببن التكبباليص اللزجببص المتمثلببص  ببي 
إيجابيا  علببي تح يببق اسببتراتيجيص الريببادة التكاليديببص  ممببا يشببير بببدوره إلببي أن تببو ر األجور يؤثر تأثيرا   

معلومات عن التكاليص اللزجص المتمثلص  ي األجور الن ديص والتأمينات االجتماعيببص والمزايببا العينيببص تببؤثر 
 بشكل إيجابي  ي تح يق استراتيجيص الريادة التكاليديص.  

المئ  .3 والاسب  التكرارات  توفير  اتائج  تاثير  بمدى  المتعل ة  المعياري  واالاحراف  الحسابي  والوس   وية  
معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في المصروفات علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفية ويتم عمل  

 دراسة استكشافية لهذا البعد من خالل الجدول التالي:  
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 ( 17-1جدول  
ية والوس  الحسابي واالاحراف المعياري للعبارات الخاصة باختبار الفرض التكرارات والاسب المئو

 الفرعي الثالث

موافق   العبارة 
 تماما 

غير  محايد  موافق 
 موافق 

غير 
موافق  

 تماما 

الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري

االتجاه  
 العام 

X31 70 60 3 - - 4.5038 0.54528   موافق
 - - %2.3 %45.1 %52.6 تماما 

X32 55 57 15 3 3 4.1880 0.88891   موافق 

41.4% 42.9% 11.3% 2.3% 2.3
 % 

 
X33 

موافق   0.71216 4.3684 - 3 9 57 64
 - %2.3 %6.8 %42.9 %48.1 تماماً 

X34 81 43 3 3 3 4.4737 0.84008   موافق
2.3 %2.3 %2.3 %32.3 %60.9 تماماً  

 % 

X35 76 45 12 - - 4.4812 0.65830   موافق
 - - %9 %33.8 %57.1 تماماً  

X36 78 52 - 3 - 4.5414 0.62172   موافق
 - %2.3 - %39.1 %58.6 تماماً 

X37 90 37 3  3 4.5865 0.75003   موافق
2.3  %2.3 %27.8 %67.7 تماماً 

 % 

X38 78 49 6 - - 4.5414 0.58402   موافق
 - - %4.5 %36.8 %58.6 تماماً 

X39 72 55 6 - - 4.4962 0.58548   موافق
 - - %4.5 %41.4 %54.1 تماماً 

X310 79 45 9 - - 4.5263 0.62254   موافق
 - - %6.8 %33.8 %59.4 تماماً 

 االجمالي 
 

موافق   0.73925 4.4707 9 12 66 500 743
 تماما 

55.9% 37.6% 4.9% 0.9% 0.7
 % 

 ئيالمصدر: اتائج التحليل ا حصا

( السابق نجد ان التحليل المبديي للمتوسطات يشير الي أن هناك اتجبباه عببام مببن أ ببراد 26-6من جدول)
عينص الدراسص علأ الموا  ص علأ العبارات التببي تمتبببر الدببرض الدرعببي الثالببد والمتعل ببص بمببدى تببأثير 

جيص الريببادة التكاليديببص تو ير معلومات عن التكاليص اللزجص المتمثلص  ي المصرو ات علي تح يق اسببتراتي
( وهببو متوسببط مرتدببع اذا مببا قببورن بالمتوسببط 4.4707حيد نجببد ان المتوسببط العببام للعبببارات بلبب  )

المرجح الما  بم يا  ليكرت وهو مؤشر يوضح بشكل مبدع أن تو ير معلومات عن التكاليص اللزجص 
ص الريادة التكاليديص  ما يعني أن  تببو ر المتمثلص  ي المصرو ات يؤثر تأثيرا  إيجابيا  علي تح يق استراتيجي

معلومات عببن التكبباليص اللزجببص المتمثلببص  ببي مصببرو ات الصببيانص والمصببرو ات الممصصببص للدعايببص 
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واالعالن ومصرو ات األبحاد والتجارا ومصرو ات تشغيل لدي الغير وم اولي الببباطن تببؤثر بشببكل 
 إيجابي  ي تح يق استراتيجيص الريادة التكاليديص. 

توفير  ات  .4 تاثير  بمدى  المتعل ة  المعياري  واالاحراف  الحسابي  والوس   المئوية   والاسب  التكرارات  ائج 
معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في الفوائد علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفية ويتم عمل دراسة  

 استكشافية لهذا البعد من خالل الجدول التالي:  

 ( 18-1جدول  
ات والاسب المئوية والوس  الحسابي واالاحراف المعياري للعبارات الخاصة باختبار الفرض التكرار

 الفرعي الرابع 

العبا 
 رة 

موافق  
 تماما 

غير   محايد  موافق 
 موافق 

غير  
موافق  
 تماما 

الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري

االتجاه  
 العام 

X4
1 

63 49 9 12 - 4.2256 0.9261
9 

موافق  
47.4 تماما 

% 
36.8 % 6.8 % 9% - 

X4
2 

54 64 6 9 - 4.2256 0.8222
0 

 موافق  

40.6
% 

48.1 % 4.5 % 6.8 % - 

 
X4
3 

42 43 10 35 3 3.6466 1.2382
5 

 موافق  

31.6
% 

32.3 % 7.5 % 26.3 % 2.3 % 

X4
4 

75 43 12 3 - 4.4286 0.7516
2 

موافق  
56.4 تماماً  

% 
32.3 % 9% 2.3 % - 

X4
5 

45 67 6 15 - 4.0677 0.9144
9 

 موافق  

33.8
% 

50.4 % 4.5 % 11.3 % - 

االجم 
 الي 
 

279 266 43 74 3 4.1188 0.9305
5 

موافق  
 تماما 

41.9
% 

40 % 6.5 % 11.1 % 0.5 % 

 المصدر: اتائج التحليل ا حصائي

( السابق نجد ان التحليل المبديي للمتوسطات يشير الي أن هناك اتجاه عام من مدردات 31-6من جدول)
لدراسص علأ الموا  ص علأ العبارات التي تمتبر الدببرض الدرعببي الرابببع والمتعل ببص بمببدى تببأثير تببو ير ا

معلومات عن التكاليص اللزجص المتمثلص  ي الدوايد علي تح يق استراتيجيص الريادة التكاليديص حيد نجببد ان 
متوسببط المببرجح المببا  ( وهو متوسط مرتدببع اذا مببا قببورن بال4.1188المتوسط العام للعبارات بل  )

بم يا  ليكرت وهو مؤشر يوضح بشكل مبدع أن تببو ير معلومببات عببن التكبباليص اللزجببص المتمثلببص  ببي 
الدوايد يؤثر تأثيرا  إيجابيا  علي تح يق استراتيجيص الريادة التكاليديص  ممببا يعنببي أن  تببو ر معلومببات عببن 

يا الع اريببص والضببرايا ايببر المباشببرة وايجببار التكاليص اللزجص المتمثلص  ي  وايد مدينص محليص والضرا
 ع ارات تؤثر بشكل إيجابي  ي تح يق استراتيجيص الريادة التكاليديص.
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اتائج التكرارات والاسب المئوية  والوس  الحسىىابي واالاحىىراف المعيىىاري المتعل ىىة بمىىدى تىىاثير تىىوفير 
تح يىىا اسىىتراتيجية الريىىاد  التكاليفيىىة  معلومات عن التكاليف اللزجة المتمثلة في األعباا والخسائر علىىي
 ويتم عمل دراسة استكشافية لهذا البعد من خالل الجدول التالي: 

 ( 19-1جدول  
التكرارات والاسب المئوية والوس  الحسابي واالاحراف المعياري للعبارات الخاصة باختبار الفرض 

 الفرعي الخامس

موافق   العبارة 
 تماما 

غير   محايد  موافق 
 موافق 

ر  غي
موافق 

 تماما 

الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري

االتجاه  
 العام 

X51 55 42 21 15 - 4.030
1 

1.0145
9 

موافق  
15.8 % 31.6 % 41.4 تماما 

% 
11.3 % - 

X52 79 54 - - - 4.594
0 

0.4929
4 

موافق  
 - - - % 40.6 % 59.4 تماماً  

 
X53 

84 43 6 - - 4.586
5 

0.5790
3 

موافق  
 ً  - - % 4.5 % 32.3 % 63.2 تماما

X54 72 55 6 - - 4.496
2 

0.5854
8 

موافق  
 - - % 4.5 % 41.4 % 54.1 تماماً  

X55 78 52 - 3 - 4.541
4 

0.6217
2 

موافق  
 - % 2.3 - % 39.1 % 58.6 تماماً  

X56 82 51 - - - 4.484
2 

0.4822
3 

موافق  
 ً  - - - % 38.3 % 61.7 تماما

X57 73 51 9 - - 4.481
2 

0.6228
2 

موافق  
 ً  - - % 6.8 % 38.3 % 54.9 تماما

 االجمالي 
 

523 348 42 18 - 4.474
8 

0.6284
0 

موافق  
 تماما 

56.2 % 37.4 % 4.5 % 1.9 % - 

 المصدر: اتائج التحليل ا حصائي

( السابق نجد ان التحليل المبديي للمتوسطات يشير الي أن هناك اتجاه عام من مدردات 36-6من جدول)
لدراسص علأ الموا  ص علأ العبارات التي تمتبر الدرض الدرعي المام  والمتعل ببص بمببدى تببأثير تببو ير ا

معلومات عن التكاليص اللزجص المتمثلص  ي األعباء والمساير علببي تح يببق اسببتراتيجيص الريببادة التكاليديببص 
قببورن بالمتوسببط  ( وهببو متوسببط مرتدببع اذا مببا4.4748حيد نجببد ان المتوسببط العببام للعبببارات بلبب  )

المرجح الما  بم يا  ليكرت وهو مؤشر يوضح بشكل مبدع أن تو ير معلومات عن التكاليص اللزجص 
المتمثلص  ي األعباء والمساير يؤثر تأثيرا  إيجابيا  علي تح يببق اسببتراتيجيص الريببادة التكاليديببص  ممببا يشببير 

 ببي ممصصببات بمببالص االهببالك  أيضببا  إلببي أن معر ببص معلومببات عببن التكبباليص اللزجببص المتمثلببص
وممصصات ضرايا متنببازع عليهببا ومصببرو ات سببنوات سبباب ص وتعويضببات وارامببات تببؤثر بشببكل 

 إيجابي  ي تح يق استراتيجيص الريادة التكاليديص. 
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اتائج التكرارات والاسب المئوية  والوس  الحسىىابي واالاحىىراف المعيىىاري المتعل ىىة بمىىدى تىىاثير تىىوفير 
ليف اللزجة المتمثلة في األعباا والخسائر الرأسمالية المتاوعة علي تح يا استراتيجية معلومات عن التكا

 الرياد  التكاليفية ويتم عمل دراسة استكشافية من خالل الجدول التالي: 

 ( 20-1جدول  
التكرارات والاسب المئوية والوس  الحسابي واالاحراف المعياري للعبارات الخاصة باختبار الفرض 

 السادس   الفرعي

موافق   العبارة 
 تماما 

غير   محايد  موافق 
 موافق 

غير  
موافق  
 تماما 

الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري

االتجاه  
 العام 

X61 84 43 6 - - 4.5865 0.5790
3 

موافق  
 - - % 4.5 % 32.3 % 63.2 تماما 

X62 80 53 - - - 4.5442 0.4726
2 

موافق  
 - - - % 39.8 % 60.2 تماماً  

 
X63 

72 55 6 - - 4.4962 0.5854
8 

موافق  
 ً  - - % 4.5 % 41.4 % 54.1 تماما

X64 84 43 6  - 4.5865 0.5790
3 

موافق  
 - - % 4.5 % 32.3 % 63.2 تماماً  

X65 75 58 - - - 4.5820 0.5726
4 

موافق  
 - - - % 43.6 % 56.4 تماماً  

X66 78 52 3 - - 4.5414 0.6217
2 

موافق  
 ً  - - % 2.3 % 39.1 % 58.6 تماما

ي 
ال
جم

ال
ا

 

 

473 304 21 - - 4.5561 0.5684
2 

موافق  
 تماما 

59.3 % 38.1 % 2.6 % - - 
   

 المصدر: اتائج التحليل ا حصائي

( السابق نجد ان التحليل المبديي للمتوسطات يشير الي أن هناك اتجاه عام من مدردات 41-6من جدول)
ت التي تمتبر الدرض الدرعي الساد  والمتعل ببص بمببدى تببأثير تببو ير الدراسص علأ الموا  ص علأ العبارا

معلومات عن التكاليص اللزجص المتمثلص  ي األعباء والمساير الرأسماليص المتنوعص علي تح يق استراتيجيص 
( وهو متوسط مرتدع اذا ما قببورن 4.5561الريادة التكاليديص حيد نجد ان المتوسط العام للعبارات بل  )

وسط المرجح الما  بم يا  ليكببرت وهببو مؤشببر يوضببح بشببكل مبببدع أن تببو ير معلومببات عببن بالمت
التكاليص اللزجص المتمثلص  ببي األعببباء والمسبباير الرأسببماليص المتنوعببص يببؤثر تببأثيرا  إيجابيببا  علببي تح يببق 

المتمثلببص  ببي   استراتيجيص الريادة التكاليديص  مما يشير أيضا  إلي أن معر ص معلومات عن التكاليص اللزجببص
المساير الرأسماليص والمساير العاديص والمساير اير العاديص وضببرايا الببدمل ومسبباير اسببتثمارات  ببي 

 شركات تابعص يؤثر بشكل إيجابي  ي تح يق استراتيجيص الريادة التكاليديص.  
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 للفرض الرئيسي للدراسة: Sign Testاختبار االشارة 

اود التكاليف اللزجة علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفيةو يتم ل ياس مدى تاثير توفير معلومات عن ب
 استخدام اختبار االشار  وذل  كما هو موضح في الجدول التالي:

 ( 21-1جدول  
 اتائج اختبار االشار  للفرض الرئيسي للدراسة 

  Category N Obse

rved 

Prop. 

Test 

Prop

. 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 ن ع معلومات توفير 
 اللزجة  التكاليف  بنود 

Group 1 <= 3.4 3 .02 .50 .000a 

Group 2 > 3.4 130 .98   

Total  133 1.00   

a. Based on Z 

Approximation. 

     

 المصدر اتائج التحليل ا حصائي

( وهببأ اقببل مببن مسببتوى Sig=  0.00مببن الجببدول السببابق نجببد ان مسببتوى الداللببص االحصبباييص )
( وهذا يعني قبول الدرض البببديل ال ايببل بببأن تببو ير معلومببات عببن بنببود التكبباليص α=   0.05المعنويص)

اللزجص له تأثير إيجابي ذو داللص احصاييص علي تح يببق اسببتراتيجيص الريببادة التكاليديببص وذلببك بدرجببص ث ببص 
95%. 

 اختبار كروسكال واالس للفرض الرئيسي للدراسة:  

واال  لمعر ص هل هناك  روق ذات داللص احصبباييص بببين اسببتجابات يتم استمدام امتبار كروسكال        
مدردات الدراسص و  ا  للدرجببص العلميببص  والو يدببص الحاليببص  وسببنوات المبببرة   حببول مببدي تببأثير تببو ير 

 معلومات عن بنود التكاليص اللزجص علي تح يق استراتيجيص الريادة التكاليديص وذلك علأ النحو التالي:  

 عنوية الفرق بين اراء مفردات الدراسة وفقاً للدرجة العلمية:اختبار م -1
يتم قياس معاوية الفرق في اراا مفردات الدراسة من جااب الدرجة العلميةو وذل  كما هو موضح  

 من الجدول التالي:  
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 ( 22-1جدول  
 اتائج اختبار كروسكال واالس للفرض الرئيسي للدراسة وف ا للدرجة العلمية 

دبلومه في   الوريوس بك البعد 
المحاسبة  
 والمراجعة 

 Chiقيمة  دكتوراه  ماجستير 

_Square 
مستوى  
الداللة  

االحصائية  
Asymp 

Sig 

متوسط  
 الرتب 

متوسط   متوسط الرتب 
 الرتب 

متوسط  
 الرتب 

مدي تأثير توفير  
معلومات عن  
بنود التكاليف  
اللزجة علي  

تحقيق  
استراتيجية  

 الريادة التكاليفية

87.89 74.12 50.24 70.18 5.451 0.077 
غير  

 معنوي 

 المصدر اتائج التحليل ا حصائي

( وهببأ اكبببر مببن مسببتوى Sig=  0.077من الجدول السابق نجد ان مستوى الداللص االحصبباييص )       
( وبالتالي نجد انه ال توجد  روق ذات داللص احصاييص بببين اراء مدببردات الدراسببص α=    0.05المعنويص )

العلميص حول مدي تأثير تو ير معلومات عن بنود التكاليص اللزجص علببي تح يببق اسببتراتيجيص   و  ا  للدرجص
 الريادة التكاليديص. ويمكن توضيح ذلك من مالل الشكل التالي:

 اختبار معنوية الفرق بين اراء مفردات الدراسة وفقاً للوظيفة الحالية:
ااب الو يفة الحاليةو وذل  كما هو موضح يتم قياس معاوية الفرق في اراا مفردات الدراسة من ج

 من الجدول التالي:  
 ( 23-1جدول  

 اتائج اختبار كروسكال واالس للفرض الرئيسي للدراسة وف ا للو يفة الحالية 
مراقب   البعد 

 حسابات 
"مكتب  
 داخلي" 

مراقب  
 حسابات  
"مكتب  
 خارجي" 

مراجع   اكاديمي 
تحت  
 التمرين 

قيمة 

Chi_Square 

مستوى  

الداللة  

حصائية  اال

Asymp 

Sig   متوسط
 الرتب 

متوسط  
 الرتب 

متوسط  
 الرتب 

متوسط  
 الرتب 

مدي تأثير توفير  
معلومات عن  
بنود التكاليف  
اللزجة علي  

تحقيق  
استراتيجية  

 الريادة التكاليفية  

76.03 84.60 60.98 77.40 5.784 0.123 
 غير معنوي 

 المصدر اتائج التحليل ا حصائي

( وهببأ اكبببر مببن مسببتوى Sig=  0.123سابق نجد ان مستوى الداللص االحصبباييص )من الجدول ال       
( وبالتالي نجد انه ال توجد  روق ذات داللص احصاييص بببين اراء مدببردات الدراسببص α=    0.05المعنويص )
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و  ا  للو يدص الحاليص حول مدي تأثير تو ير معلومات عن بنود التكاليص اللزجص علي تح يببق اسببتراتيجيص 
 ريادة التكاليديص. ويمكن توضيح ذلك من مالل الشكل التالي:ال

 اختبار معنوية الفرق بين اراء مفردات الدراسة وفقا لسنوات الخبرة: 
يتم قياس معاوية الفرق في اراا مفردات الدراسة من جااب ساوات الخبر  وذل  كما هو موضح 

 من الجدول التالي: 
 ( 24-1جدول  

 الس للفرض الرئيسي للدراسة وف ا لساوات الخبر اتائج اختبار كروسكال وا
  5اقل من   البعد 

 سنوات 
سنوات  5من 

إلي أقل من  
 سنوات 10

من  
سنوات  10

إلي أقل من  
 سنة  15

  15من 
 سنة فأكثر 

قيمة  
Chi_ 

Square 

مستوى  
الداللة  

االحصائية  
Asymp 

Sig   متوسط
 الرتب 

متوسط  
 الرتب 

متوسط  
 الرتب 

متوسط  
 الرتب 

مدي تأثير  
فير  تو

معلومات عن  
بنود  

التكاليف  
اللزجة علي  

تحقيق  
استراتيجية  

الريادة  
 التكاليفية  

66.91 58.90 69.48  
 
 

74.06 

2.932 0.402 
غير  
 معنوي 

 المصدر اتائج التحليل ا حصائي

( وهببأ اكبببر مببن مسببتوى Sig=  0.402من الجدول السابق نجد ان مستوى الداللص االحصبباييص )       
( وبالتالي نجد انه ال توجد  روق ذات داللص احصاييص بببين اراء مدببردات الدراسببص α=    0.05المعنويص )

و  ا  لسنوات المبرة حول مدي تأثير تو ير معلومات عن بنود التكاليص اللزجص علببي تح يببق اسببتراتيجيص 
 الريادة التكاليديص. ويمكن توضيح ذلك من مالل الشكل التالي:

 المقترح تحليل لنتائج تطبيق االطار 
مما سبق نستنتج أنه تم قبول الفرض البديل القائل بأن قيام نظام المحاسبة بتوفير معلومات عن 
بما  التكاليف  من  النوعية  هذه  إدارة  إيجابي علي حسن  وبشكل  يؤثر جوهريا  اللزجة  التكاليف  بنود 

 .%95يساهم في تحقيق استراتيجية الريادة التكاليفية"., وذلك بدرجة ثقة 

 خالصة ونتائج البحث  5
اللزجة  التكاليف  أثر  يختبار  التكاليف و فى  اقتراب ا ار الدار   للبحث في  الرئيسى  الهدف  تمثل 
على استراتيجية الرياد  التكاليفية وذل  فى بيئة األعمال المصرية، وذل  بهدف توعية محاسبى التكاليف 

وا  الحسابات  والمصااع ومراقبى  بالشركات  العليا  الذى  وا دار   الدور  باهمية  المراجعة  لشركات محل 
ت وم بت التكاليف اللزجة بالشركات كاحد العوامل المؤثر  فى قرارات ا دار  العليا بصفة عامة، وفى 

 مسالة ت ييم استراتيجيات الرياد  التكاليفية بصفة خاصة . 
في  ل   التاافسية  االستراتيجيات  ت ييم   : االتية  الجوااب  البحث  تااول  االعمال وقد  مت لباتبيئة 

الحديثة ودور  اهر  التكاليف اللزجة واستراتيجية رياد  التكلفة و ثم ت بيا اال ار الم ترب علي دراسة  
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للشركة  التابعة  الشركات  احدي  وهي  بكفرالشيخ  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  شركة  علي  حالة 
   6/2019/ 31الي    2018/ 1/7ال ابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن ساة مالية في الفتر  من 

 وتمثلت اتائج البحث فيما يلي : 
 تزداد دقة قياس وتبويب ااحرافات التكاليف مع زياد  دقة قياس سلو  التكاليف اللزجة.  (1
التكلفة   (2 سلو   يؤدى  حيث  األرباب،  فى  التوقعات  فجو   زياد   يلى  اللزجة  التكاليف  سلو   تجاهل  يؤدى 

 لفتر  الحالية وييجاباً على أرباب فترات ا اتعاش والعكس صحيح.  اللزجة الصاعد سلباً على أرباب ا
توفير معلومات عن التكاليف اللزجة متمثلة في الخامات والوقود وق ع يوجد أثر ييجابى ذو داللة معاوية ل  (3

 . %5عاد مستوى معاوية الغيار علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفيةو وذل  
دالل  (4 ذو  ييجابى  أثر  ليوجد  معاوية  تح يا  ة  علي  األجور  في  متمثلة  اللزجة  التكاليف  عن  معلومات  توفير 

 . %5عاد مستوى معاوية استراتيجية الرياد  التكاليفيةو 
توفير معلومات عن التكاليف اللزجة متمثلة في المصروفات علي تح يا  يوجد أثر ييجابى ذو داللة معاوية ل (5

 . %5د مستوى معاوية عا استراتيجية الرياد  التكاليفيةو وذل   
ل (6 معاوية  داللة  ذو  ييجابى  أثر  تح يا  يوجد  علي  الفوائد  في  متمثلة  اللزجة  التكاليف  عن  معلومات  توفير 

 . %5عاد مستوى معاوية استراتيجية الرياد  التكاليفيةو وذل   
الخسائر علي  توفير معلومات عن التكاليف اللزجة متمثلة في األعباا ويوجد أثر ييجابى ذو داللة معاوية  ل (7

 . %5عاد مستوى معاوية تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفيةو وذل  
ل (8 معاوية   داللة  ذو  ييجابى  أثر  والخسائر  يوجد  األعباا  في  متمثلة  اللزجة  التكاليف  عن  معلومات  توفير 

 . %5عاد مستوى معاوية الرأسمالية المتاوعة علي تح يا استراتيجية الرياد  التكاليفيةو وذل  
ل (9 معاوية   داللة  ذو  ييجابى  أثر  استراتيجية  يوجد  تح يا  علي  اللزجة  التكاليف  باود  عن  معلومات  توفير 

 . %5عاد مستوى معاوية الرياد  التكاليفيةو وذل  

 توصيات البحث  

 -فى ضوا هدف البحث واهميتت، يوصى الباحث بما يلى:
عااصر التكاليف ولألثار المترتبة على  ضرور  توجيت ا هتمام احو الفهم الجيد للسلو  اللزج لبعض   .1

الماش ت   فى  ال رار  متخذى  لخدمة  دقة  أكثر  معلومات  على  الحصول  بغرض  وذل   السلو   هذا 
 الصااعية.   

ضرور  يدراج هذا السلو  اللزج لبعض عااصر التكلفة فى المااهج التعليمة  مكااية ا ستفاد  مات فى   .2
 ة. المجاالت المهاية والتعليمية والبحثي 

لزياد     .3 وذل   الصااعية،  الماشا   داخل  المهايين  للمحاسبين  تدريبية  دورات  العمل على ع د  ضرور  
 رفع كفااتهم  وقدراتهم لل يام بادوار متعدد   ومتاوعة.  

ا  .4 هذه  مثل  أداا  يت لب  األألعاد   التخصصات  ومهارات  ا ر  وجهات  فهم  الت دوار  وال واعد    ى خرى 
ومديري  ىالصااع  المهادسمثل    تحكمها يوفرون  ومحللى  ،  وا قتصاديين،  ا اتاج،  فجميعهم  الا م، 

  تجميع الذي ي وم بتصميم، أو استخدام، أو    فالمحاسب المهاى .  كبير رؤية ذات قيمة    المهاىللمحاسب  
يش التكاليف، سوف  األخرىر  مع  ت معلومات  المعلومات    الماشا داخل    األ راف  تحليل وتفسير  فى 

 ال رارات.  خاذات عملية الالزمة فى 

 مجاالت البحث المستقبلية 

الباحث ي ترب  يليت من اتائج وتوصيات ف ن  ااتهى  البحث وأهميتت وحدوده، وما  فى ضوا هدف 
 -ضرور  توجيت مزيد من ا هتمام فى البحوث المست بلية للا ا  التالية:

 ية. أثر السلو  اللزج للتكاليف على سياسات التحف  المحاسبى بالماش ت الصااع (1 
 أثر السلو  اللزج للتكاليف على عمليات التابؤ باألداا المالى للشركة أو الماشا  .   (2 
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