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 الملخص:  

في بيئة األعمال الحديثة أصبحت منظمات األعمال تسعى إلىىى صىىنت اإتقىىاا  ىىيايات ي ىىيد  
تبنى على أساس معلامات مالئمة ، امت التطايات التي حدثت في بيئة األعمال الحديثىىة أصىىبحت نظىى  

  الد ىىة فىىي تقىىديي التكاليف التقليدية ال تافي معلامات تكاليفية مالئمة لمااكبة هاه التطىىاياتو اتعىىد عىىد
التكاليف أمي  ديد القطاي  على مستقبل ال يكة ايتيتب عليهىىا إعىىداد ماا نىىات ييىىي سىىليمة ابالتىىالي 

 تأثي القيايات اإلدايية بال يكة،امن هنا ظهيت الحاجه إلى إ تياح دالة أكثي مالئمة لتقديي التكاليفو 

الحديثة ، باإلضافة إلى إ تياح  تمثل هدف البحث في التعيف على بعض تغييات بيئة األعمال
تطايي في دالىىة تقىىديي التكلفىىة بمسىىتقدا  مجماعىىة مىىن المقىىاييس المالئمىىة التىىي تعكىىس تلىى  التغيىىياتو 
اتاصلت الدياسة إلى جاد  نتائج دالة التقديي المقتيحة اإقتالفها جاهيياً عن التقدييات التقليدية بنىىاًاً 

جة من دفاتي ال يكة محىىل الدياسىىة مىىن أجىىل تحقيىى  يىىيض د ىىة على البيانات المالية الفعلية المستقي
تقديي التكلفةوا د ت  تطبي  هاه الدالة على إحدى  ىىيكات المقىىااالت المصىىيية االىى  لتاضىىي  إمكانيىىة 
تطبي  الدالة المقتيحة امقاينة نتائجهىىا مىىت التقىىدييات المسىىتقدمة فىىي ال ىىيكة اتحديىىد مىىدى جاهييىىة 

 الفياقو 

إلى اجاد فىىياق جاهييىىة بىىين تقىىديي التكىىاليف بمسىىتقدا  الدالىىة المقتيحىىة ا د تاصل البحث  
فتىىيات سىىابقة ابنىىاًاً علىىى الىى  ياصىىي البىىاحثان  ىىيكات   7االتقديي التي كانىىت تعىىدها ال ىىيكة لعىىدد

 المقااالت اال يكة محل الدياسة بمحاالة تطبي  الدالة المقتيحة ااإلستفاد  من فاائدها إن اجدت   

 تقديي التكاليف ، تغييات بيئة األعمال الحديثة و   -تاحية :الكلمات المف
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 Abstract:        

In the modern business environment, business organizations are seeking 
to make and take rational decisions based on appropriate information, with 
developments that have occurred in the modern business environment, 
traditional cost systems do not provide  appropriate cost information to keep up 
with these developments. The inaccuracy in cost estimates are extremely 
dangerous matter for the future of the company, It entails the preparation for 
improper budgets and therefore the management decision  of the company has 
been  affected, Hence  the need to propose a more accurate function for cost 
estimation.  

The goal of the research was to identifying  some changes in the modern 
business environment, in addition to proposing a development in the cost 
estimation function by using a set of appropriate measures that reflect these 
changes. The study concluded  the quality of the results of the proposed 
estimation function and its fundamental difference from the traditional 
estimates based on the actual financial data extracted from the books of the 
company under study in order to achieve the purpose of accurate cost 
estimation. With the estimates used in the company and to determine the 
materiality of the differences. 

   The research found that there are significant differences between 
estimating costs using the proposed function and the estimate that the company 
was preparing for 7 previous periods. Accordingly, the researchers recommend 
contracting companies and the company under study to try to apply the 
proposed function and benefit from its benefits, if any. 

  Key words: - Cost estimation, Modern business environment changes.  
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 األول المبحث

 اإلطار العام للبحث

   : مقدمة 

تعد عملية تقديي التكاليف من أه  متطلبىىات بيئىىة األعمىىال المعاصىىي  لمنظمىىات األعمىىال ، حيىىث 
تلعب داياً هاماً في تقطيط التكاليف افي مجال إتقاا القيايات الميتبطة بتقىىدي  منىىتج جديىىد  االتاسىىت 

ا يتضىىمنه الىى  مىىن  يىىاد  الطا ىىة اإلنتاجيىىة ، كمىىا تحتىىاج في المصنت بمضافة قطاط إنتىىاج جديىىد  امىى 
منظمات األعمال في  طاع المقااالت إلى تقدييات د يقىىة للتكىىاليف لتحديىىد السىىعي المقتىىيح لتقديمىىه فىىي 
العطاًات االمنا صات ، الهاا تت ايد الحاجة إلى بيانات تكاليفية تقديييىىة د يقىىة فىىي ميحلىىة التقطىىيط   

 ( و 429ى ، ص2003الهلبااي ، 

ا د  امت الطيق التقليدية باإلعتماد على حج  اإلنتاج كمسبب احيد لتقديي التكىىاليف المسىىتقبلية ، 
اال  في ظل تل  البيئة التي تفتيض نمطية العمليات اإلنتاجيىىة اإنقفىىاض ديجىىة التنىىاع فىىي اإلنتىىاج ، 

 الهاو اإنقفاض مستاى التكنالاجيا المستقدمة ، ابقاً العاامل األقيى على ح

ات هد بيئة األعمال الحديثة العديد من التغييات قالل اآلانىىة األقيىىي  نتيجىىة للتقىىد  التكنالىىاجي 
االتطاي الماهل في مجىىال اإلنتىىاج ااإلتصىىال االمعلامىىات ، االىىنظ  اإلداييىىة  ا يىىاد  اإلعتمىىاد علىىى 

لظااهي ، مما كان لهىىا تىىأثييات الاسائل اآللية ، باإلضافة إلى  ياد  حد  المنافسة العالمية ايييها من ا
ملماسة اجاهيية على تقديي التكاليفو فأصبحت نتائج الطيق التقليدية ييي د يقة حيث تقىىد  معلامىىات 

 ييي كافية ،اييي مالئمة لمااكبة بيئة األعمال الحديثة و

القد إيتفعت العديد من األصاات على كل مىىن الصىىعيد األكىىاديمي االمهنىىي ، لتنىىادي بضىىياي  
عاد  النظي فىىي مسىىتاى د ىىة مقيجىىات النمىىااج التقليىىدي لتقىىديي التكىىاليف ، بال ىىكل الىىاي يعيىىد إليهىىا إ

فاعليتهىىا ، ايحىىد مىىن إنعكاسىىاتها السىىلبية القطيىىي  علىىى عمليىىة إتقىىاا القىىياي فىىي بيئىىة األعمىىال 
 (و35،صى 2019المعاصي  حسن،

ليف في ال ىىيكات علىىى كيفيىىة في ضاً تل  الحقائ  ، أصب  من الضيايي أن تيك  إداي  التكا
تطايي نمااج تقديي التكاليف الحالي حتى تتمكن مىىن الاصىىال ألدق تقىىديي للتكىىاليف فىىي بيئىىة األعمىىال 
الحديثة،  فقد تطلب األمي ضياي  النظي إلىىى بيىىان أثىىي تغيىىيات بيئىىة األعمىىال اتطبيقهىىا علىىى نمىىااج 

ثىىة  التىىي يبمىىا يكىىان لهىىا أثىىي جىىاهيي علىىى التقديي الحالي الاي يتجاهىىل تغيىىيات بيئىىة األعمىىال الحدي
 التكاليف المقدي   و    

ايعد  طاع المقااالت من أه  القطاعات التي تمثل يكائ  التنمية اإل تصىىادية ااإلجتماعيىىة سىىااً 
على المستاى القامي أا مستاى الاحدات اإل تصىىادية و كمىىا يتمتىىت  طىىاع مقىىااالت اإلن ىىاًات بأهميىىة 

الن اط ، اإستيعاب العمالة ، اإيجاد فيص جديد  للت غيل، كما يىىيدي القطىىاع   قاصة من حيث معدالت
إلى  ياد  اإلستثمايات ا ياد  الناتج المحلي اإلجمالي ، تافيي فيص العمل ، كمىىا لىىه عال ىىات متداقلىىة 

 (و 2، صى2013مت عدد كبيي من الصناعات الميتبطه به و  عبد اليحمن ، 

   فيه أن تقديي التكاليف أصب  محل إهتما  في ظل تغييات بيئة من قالل ما سب  أصب  مما ال
األعمىىال اأن النمىىااج المسىىتقد  ال يىىتالئ  مىىت إعىىداد ماا نىىات سىىليمة ابالتىىالي تىىأثي القىىياي اإلدايي 
المتيتب على مقيجات التقديي الم اهه و فتقديي التكاليف على أساس الحج  ال ييدي إلىىى  يىىاس د يىى  

عل ال  ياجت إلى إعتماد األسىىلاب التقليىىدي علىىى أسىىس تحميىىل ميتبطىىة بىىالحج  علىىى لتكلفة المنتج ال
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اليي  من أن الكثيي من بناد التكاليف ال ييتبط بال  األساس الاي يعتبي مقياس ييي مالئ  في ظل بيئىىة 
 (و40، صى  2005األعمال الحديثة   بايامه 

 طبيعة مشكلة البحث :                  

البحث من قالل النقد الماجه لنمااج تقىىديي التكىىاليف الحىىالي ابصىىفة قاصىىة  طىىاع تنبت م كلة  
المقااالت لعد  د ة امالئمة ال  النمااج في ظل التغييات التنافسية االبيئية االسياسية الجديىىد  و كىىال  

 ف لت في إمداد اإلداييين بالمعلامات الضيايية إلداي  من آته  و

د التكاليف التقدييية بعناية اقاصة في  طاع المقااالت  ىىد ال يمكىىن احيث أن عد  الد ة في تحدي
ال يكات من البقاً في ظل البيئة المعاصي  في المدى الطايل ، اعليه فتىىت  عمليىىة تقىىديي التكىىاليف فىىي 
يالبية ال يكات المصيية من قالل نمااج أحىىادي التكلفىىة فىىي دالىىة اإلنتىىاج ايعتبىىي حجىى  اإلنتىىاج هىىا 

يد للتعبيي عن العال ة بين التكاليف احج  اإلنتاج ، ممىىا يسىىتل   تاجيىىه إهتمىىا  المحاسىىبين المسبب الاح
إل تياح دالة تقديي للتعبيي عن بعض التغييات التي طيأت فيها امدى إنعكاسها اتأثييها علىىى التكىىاليف 

ً م يىىد مىىن الد ىىة التقدييية على مستاى ال يكة اإضافة تل  التغييات في دالة التقىىديي التقليديىىة إلضىىفا
حتي يمكن اإلستفاد  منها في قدمة اإلداي  في القيا  باظائفها كالتقطيط االي ابة اإتقاا القيايات افىىي 

 كيفية التعامل مت الم اكل التي تعتيض سبيل التطبي و  

بناً على ال  فمن م كلة البحث تتمثل في عد   ىىدي  دالىىة التقىىديي الحاليىىة فىىي إقىىياج معلامىىات 
ال  لتجاهلها لكثيي من تغيىىيات بيئىىة األعمىىال الحديثىىة فأصىىب  التقىىديي ال يقتصىىي علىىى العمليىىة د يقة ا

اإلنتاجية فقط،  بل أصب  يتعدى التغييات الداقلية لل يكة إلى تغييات اتطىىايات قايجيىىة مثىىل كفىىاً  
صاحبة له امىىدى سلسلة التاييد ،االسياسات البيعية االتسايقية بال يكة، الاضت السياسي االتكاليف الم

تأثييه على دالة التقديي و فبيئة األعمال الحالية تتس  بديجة عاليىىة مىىن التعقىىد اعىىد  التأكىىد االديناميكيىىة 
السييعة مما يدعا لإلهتما  بم ياعات بحثيىىة إل تىىياح دالىىة تهىىدف لتحسىىين د ىىة اماثا يىىة نتىىائج هىىاا 

صياية م كلة البحث في إطاي السيال البحثىىي  التقديي اتتالئ  مت تغييات البيئة المعاصي  وابال  يمكن
 التالي: ما أثي تغييات بيئة األعمال الحديثة على د ة تقديي التكاليف ؟ 

 ايتفيع  من السيال اليئيسي األسئلة الفيعية التالية :   
 ما هي أه  تغييات بيئة األعمال الحديثة التي تيثي على د ة تقديي التكاليف ؟ و1

الئمة لقياس التغييات الحديثة فىىي بيئىىة االعمىىال المىىيثي  علىىى د ىىة تقىىديي ما هي المقاييس الم و2
 التكاليف؟

كيف يمكن تطىىايي اتطبيىى  دالىىة التقىىديي المقتيحىىة مىىن قىىالل دياسىىة حالىىة إلحىىدى  ىىيكات  و3
 المقااالت المصيية ؟  

 هدف البحث : 

ة على د ىىة تقىىديي التكىىاليف يتمثل الهدف األساسي للبحث في دياسة أثي تغييات بيئة األعمال الحديث    

 ايمكن تحقي  هاا الهدف من قالل األهداف الفيعية اآلتيه :

 التعيف على أه  تغييات بيئة األعمال الحديثة التي تيثي على د ة تقديي التكاليف و و1

 معيفة أه  المقاييس المالئمة لقياس التغييات الحديثة في بيئة األعمال و و2

قديي المقتيحة من قالل دياسة حالة إلحدى  يكات المقىىااالت إمكانية تطايي اتطبي  دالة الت و3
 المصيية و
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 أهمية البحث : 

 األهمية العلمية : -أ

تبي  أهمية ماضاع البحث نظياً لقلة الدياسات العيبية التي تناالىىت تطىىايي دالىىة التقىىديي الحاليىىة 

 للتكاليف بمضافة ا ياس تغييات أصبحت مهمة قاصة في البيئة المصيية و
م كلة البحث من األبحاث العلمية الحديثة التي ت ىىغل الفكىىي المحاسىىبي فىىي الا ىىت الىىياهن   تعد و1

اال  من قالل محاالة تقديي التكاليف عن طيي  تقديي أثي تغييات بيئة األعمال الحديثىىة ااضىىت 
إطاي لقياسها االتعبيي عنها كمياً من أجل تحقي  أفضىىل  يىىاس ألثىىي هىىاه التغيىىيات علىىى التكىىاليف 

 التالي تافيي معلامات تكاليفية أكثي مالًمة لما لال  من أثي إيجابي على القيايات اإلداييةو اب
 األهمية العملية :  -ب

تنبت األهمية العملية من أهمية تقدييات التكاليف لقطاع المقىىااالت ، االتىىي تتطلىىب ضىىياي     و1
اجىىه القصىىاي فىىي تىىافيي تعديل الدالىىة التقليديىىة فىىي تقىىديي التكىىاليف لمىىا ي ىىابها الكثيىىي مىىن أ

معلامات مالئمة اجيىىد  لىىإلداي  فىىي الا ىىت المناسىىب ممىىا أدى إلىىى اضىىت ماا نىىات تقديييىىة 
قاطئة اييي  املة لكل تغييات البيئة الحديثة و الهاا السبب فمن الاضت يتطلىىب إعىىاد  النظىىي 

 في دياسة التغييات الحديثة ا ياسها من أجل د ة أعلى لعملية التقدييو 

كفاً  عملية التقديي من أه  العناصي التي تقيس مدى  دي  المن أ  على التنبىىي الصىىحي    تعد    و2
االد ي  لعناصي تكاليفها ، حيث أن إيتفاع مستاى كفاً  التقديي يدل علىىى نجىىاح المنظمىىة فىىي 
تحديد السعي المقتيح لتقديمه في العطاًات االمنا صات، االاي يكفل حصال المن أ  على هاه 

ات اتحقيىى  أيبىىاح ميضىىيه باإلضىىافة إلىىى قدمىىة المىىدقل اإلسىىتياتيجي للتكلفىىة فىىي الم ياع
 مياحل مبكي  من مياحل صنت القيايو   

يت  تطبي  هاا البحث على إحدى  يكات المقااالت   ال يكة محل الدياسة ( التي تقت داقل    و3
جاه البيئة ام ىىكالتها و البيئة المصيية التي تقدمه اهنا يبي  الداي اإلجتماعي للبحث العلمي ت

حيث يسعى الباحث إلمداد هاه ال يكة بتصمي  دالة مقتيحة لتطايي نمااج التقديي التقليدي بما 
يسه  في يفت د ة نتائج تقديي التكىىاليف ايي ىىد بصىىفة عامىىة  ىىيكات المقىىااالت المماثلىىة فىىي 

 جمهايية مصي العيبيةو

 منهج البحث :  

ألسئلة البحثية التحقيىى  هىىدف البحىىث سىىاف يتمثىىل مىىنهج البحىىث فىىي في محاالة لإلجابة على ا      
 اآلتي:  

: اال  لمعيفة اإستنباط أثىىي التغيىىيات   The Deductive Approachالمدقل اإلستنباطي  و1
 الحديثة على د ة التقديي للاصال إلى تقدييات التكاليف بصاي  أكثي د ة من الدالة التقليدية و 

: االىىاي يقىىا  علىىى أسىىاس تقىىدي  حلىىال   The Normative Approchالمىىدقل البنىىائي   و2
لم كالت يصعب التعامل معها في صايتها الاا عيىىة كم ىىاكل المحاسىىبة اإلداييىىة مىىن قىىالل 

 تقدي  النمااج ااألطي ايييها لتحقي  هدف البحث االاي تطلب :

ي االقضىىاً علىىى تحديد الداي الاي تلعبه تغييات بيئة األعمال الحديثة فىىي تحسىىين د ىىة التقىىدي ▪
 الم اكل التي تااجه الدالة التقليدية و

 إ تياح دالة مالئمة ت مل أثي تغييات بيئة األعمال الحديثة في  يكات المقااالتو  ▪
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كيفية تطبي  دالة التقديي المقتيحة في الممايسة العمليىىة و ا ىىد إتبىىت الباحىىث فىىي الىى  أسىىلاب  ▪
الفعليىىة إلحىىدى  ىىيكات المقىىااالت لتاضىىي    دياسة الحالة من قالل اإلعتمىىاد علىىى البيانىىات

تغييات بيئة األعمال الحديثة االتي من المفتيض إدقالها على الدالىىة التقليديىىة لتحسىىين عمليىىة 
التقديي بال يكة و هاا باإلضافة إلى اإلعتماد على المياجت العيبية ااألجنبية التي تمثل أسىىاس 

 و  االتطبيقية للبحثالدياسة المكتبية في إعداد الصياية النظيية 
 :                                                                   حدودالبحث

العالميىىة ألعمال الحديثة اهي حد  المنافسىىة  يقتصي البحث على تناال بعض من تغييات بيئة ا   
 االتكاليف البيئية ايأس المال الفكيي دان التعيض لبا ي التغيياتو 

احث في دياسة الحالة على  يكة ااحد  فقط  بقطاع المقااالت نظياً لصعابة الحصال إعتمد الب
 على بيانات من  يكات أقيىو  

 خطة البحث : 

 بناً على م كلة البحث االهدف منه ت  تنظي  الج ً المتبقي من البحث على النحا التالي :        

 ثانياً : الدياسات السابقةو

 األعمال الحديثة اأثيها على د ة تقديي التكاليفوثالثاً : تغييات بيئة 

 يابعاً : المي يات المالئمة لتقديي التكاليف في بيئة األعمال الحديثة و

 قامساً : دياسة الحالةو

 سادساً: القالصة االنتائج االتاصياتو

 ثانياً: الدراسات السابقة

في مجماعة ااحد  بعناان تغييات  تحقيقاً لهدف البحث  ا  الباحث بعيض الدياسات السابقة     
، ماضحاً العاامل المىىيثي  علىىى تقىىديي التكىىاليف   بيئة األعمال الحديثة  اأثيها على د ة تقديي التكاليف

االتي يبما لها أثي جاهيي على دالة التقديي،  اهى حد  المنافسة  التي تعد أبي  آثاي العالمة اتأثييهىىا 
كمتغيىىيات مسىىتقلة و ايمكىىن عىىيض الدياسىىات يأس المىىال الفكىىيي  ،    البيئيىىةالتكىىاليف    على التقديي  ،

 السابقة بالجدال التالي و 

 سة نتائج الدرا  أهداف الدراسة  ها إسم الدراسة والقائم ب

 بارومه 

(2005 ) 

تقدير سلوك دالة التكلفة في  

 ظل بيئة اإلنتاج الحديثة 

 هدفت الدراسة إلى : 

كلفة  التعرف على سلوك ونموذج دالة الت  -1

في ظل سمات بيئة اإلنتاج التقليدية  

والحديثة من حيث توافقها مع إفتراض  

المحاسبين بخطية العالقة أو مالئمتها لرؤية  

اإلقتصاديين بعدم خطية دالة التكلفة 

والتوصل إلى الدالة األكثر دقة ومالئمة 

 لبيئة اإلنتاج الحديثة. 

قام الباحث بدراسة تطبيقية على قطاع  -2

النسيج وتجميع بيانات فعلية إلحدى  الغزل و

شركات الغزل والنسيج ممثلة لبيئة اإلنتاج 

التقليدية وأخرى ممثلة لبيئة اإلنتاج الحديثة  

 توصلت الدراسة إلى : 

أهمية إستمرار حجم اإلنتاج   -1

كمسبب أساسي للتكاليف في ظل بيئة 

ديثة بالرغم من  اإلنتاج التقليدية والح 

ظهور أكثر من متغير ذات تأثير على  

 دالة التكلفة. 

النموذج اإلقتصادي هو االقرب  -2

للتعبير عن دالة التكلفة خاصة في  

ظل بيئة اإلنتاج الحديثة حيث يفترض 

 العالقة غير الخطية. 

ضرورة اإلهتمام بمتغيرات بيئة  -3

اإلنتاج الحديثة المتمثلة في اإلهتمام 
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 سة نتائج الدرا  أهداف الدراسة  ها إسم الدراسة والقائم ب

وزيادة حدة المنافسة وزيادة  بالجودة  وذلك بهدف التوصل لدالة تكلفة حقيقية 

درجة تنوع وتعقد المنتجات  

 وإنخفاض زمن دورة حياة المنتج. 

Ngwakwe 

(2009) 

Justifying 

Environmental cost 

Allocation in a 

Multiple Product 

Firm: A case Study 

 هدفت الدراسة إلى: 

تأثير توزيع التكاليف البيئية على تكاليف   -1

اتها على قرارات اإلدارة اإلنتاج وإنعكاس 

 البيئية

إقتراح نظام جديد لتوزيع التكاليف   -2

البيئية لتلبية الطلب المتزايد على المسئولية  

 البيئية للشركات 

دراسة مدى دقة التوزيع وفقاً للنظام  -3

 التقليدي

 توصلت الدراسة إلى: 

طريقة توزيع األعباء اإلضافية   -1

تشير إلى تشوه هيكل التكلفة  

 صوصاً تكاليف اإلنتاج وخ 

تغيير في نظام التكاليف بهدف   -2

التتبع السليم للتكاليف البيئية 

بواسطة فصل التكاليف البيئية عن 

األعباء اإلضافية وحساب جميع  

التكاليف البيئية ذات الصلة بشكل  

 منفصل 

أكدت الدراسة على ضرورة فصل   -3

التكاليف البيئية عن باقي التكاليف  

تطرق لدراسة كيفية  األخرى ولم ت

 فصلها 

 الطرلي 

(2014 ) 

مدى تأثير التغيرات في بيئة 

األعمال الحديثة في أنظمة 

 التكاليف الحالية 

 هدفت الدراسة إلى: 

توضيح أهم التغيرات الحديثة في بيئة  -1

األعمال وأثرها في أنظمة التكاليف ومن ثم  

الحكم على مدى الحاجة لتطويرها لمواكبة 

 هذه التغيرات.

الوقوف على أهم العوامل التي تساعد  -2

 على تطوير أنظمة التكاليف الحالية .

تم التطبيق على المنشآت الصناعية  -3

الليبية وإستعان الباحث لعدد من اإلستبانات  

وزعت على الشركة الليبية  112بلغت 

 للحديد والصلب. 

 توصلت الدراسة إلى: 

هناك أسباباً تؤدي إلى الحاجه   -1

نظمة التكاليف الحالية  لتطوير أ

والمطبقة في معظم المنشآت  

الصناعية الليبية من أهمها توفير  

المعلومات المالئمة إلتخاذ القرارات  

وتوجه  المنشآت الصناعية إلى تبنى 

منهج التحسين المستمر وحاجة  

اإلدارة إلى معلومات عن تقدير  

 التكاليف بشكل أدق . 

إعادة النظر في أنظمة التكاليف  -2

التقليدية والمطبقة في معظم المنشآت  

على تطويرها بما   الليبية والعمل

يواكب التغيرات الحاصلة في البيئة 

 الحديثة .

 السيد 

(2014 ) 

دراسة مدى قيام الشركات  

المصرية بقياس واإلفصاح  

عن رأٍس المال الفكري 

وأثره على المركز التنافسي  

 : دراسة ميدانية 

 هدفت الدراسة إلى: 

اس مدى قيام الشركات المصرية قي  -1

بقياس وإفصاح عن رأس المال الفكري 

 وعالقة مستوى القياس بالمركز التنافسي 

إختبار مدى اإلختالف بين تلك الشركات   -2

فيما يختص بمستوى القياس عن رأس 

المال الفكري وذلك طبقاً لحجم تلك الشركات  

وطبيعة نشاطها والقطاع الذي تنتمي إليه 

الل دراسة ميدانية على عينة من  وذلك من خ

 الشركات المصرية 

 توصلت الدراسة إلى: 

مستوى القياس عن مؤشرات   -1

رأس المال الفكري تقع في المستوى  

الضعيف أو المنعدم وذلك بالنسبة  

لغالبية المؤشرات وأن هناك بعض  

المؤشرات القليلة التي يتم قياسها  

 بشكل متوسط أو كبير .

ن عدم وجود أسفرت النتائج ع -2

إختالفات جوهرية لمستوى القياس  

عن عناصر رأس المال الفكري  

بإختالف نوع الشركة حكومية أو  

 أعمال أو خاص 

هناك عالقة قوية إيجابية بين  -3

رأس المال الفكري والمركز التنافسي  
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 سة نتائج الدرا  أهداف الدراسة  ها إسم الدراسة والقائم ب

في بيئة األعمال الحديثة مما يساعد  

على تحسين دقة تقدير التكاليف 

 لكسب تلك الميزة 

الشركات كبيرة الحجم تهتم بمعدل   -4

أكبر عن مثيالتها بقياس رأس المال  

 الفكري

Alqtish;Qatawneh 

(2017) 

The Impact of 

Accounting on 

Environmental 

Costs to Improve 

the Quality of 

Accounting 

Information in the 

Jordanian 

Industrial 

Companies 

 هدفت الدراسة إلى: 

ح أثر محاسبة التكاليف على  توضي -1

تحسين جودة المعلومات المحاسبية في 

 الشركات الصناعية األردنية 

تسليط الضوء على الدور المجتمعي  -2

والقوانين وإهتمام التشريعات الحكومية 

 بالبيئة

توضيح األهمية للمحاسبة البيئية  -3

واإلجتماعية من قبل الشركات الصناعية 

لمالي في األردن  المسجلة في سوق عمان ا 

من أجل تحسين جودة المعلومات المحاسبية 

 وزيادة الموضوعية والدقة 

تم توزيع اإلستبيانات على العاملين في  -4

مكتب وإدارات المحاسبة في الشركات  

الصناعية المدرجة في سوق األسهم  

 ية  األردن

 توصلت الدراسة إلى: 

أظهرت الدراسة وجود عالقة   -1

اإلفصاح  إحصائية مهمة بين 

المحاسبي المرتبط بالبيئة للمعلومات 

الخاصة بالشركات المملوكة ملكية  

عامة وكفاية القوائم المالية لهذه  

 الشركات 

وجود عالقة إحصائية كبيرة بين  -2

محددات الكشف المحاسبي عن 

المعلومات المتعلقة بالبيئة  )يعبرعن  

حجم الشركة واألداء اإلقتصادي  

طبيعة األعمال  وتشريعتها البيئية و

للشركات( المملوكة للدولة وقرارات  

اإلستثمار المتخذه في مثل هذه  

 الشركات  

وجود عالقة إحصائية  إيجابية    -3

بين قرارات المستثمرين ودقة  

المعلومات المقدمة عن طريق فحص  

العالقة بين دقة تقدير التكاليف البيئية  

 وجودة المعلومات المحاسبية 

قة قياس المنتجات  تأثير ذلك على د و

 ة.في بيئة األعمال الحديث

 صالح الدين ، آخرون 

 (2018   ) 

نموذج مقترح لتطبيق 

المسئولية البيئية في قطاع  

المقاوالت بجمهورية مصر  

 العربية 

 هدفت الدراسة إلى:  

تطبيق المحاسبة البيئية على قطاع  -1

المقاوالت من خالل تثبيت بنيان نظري 

 للمحاسبة البيئية 

لتعرف على نماذج التطبيق المعتمدة ا-2

 للمحاسبة البيئية في العديد من دول العالم  

إقتباس أو تطوير النموذج األكثر فائدة  -3

وأفضلها من حيث إمكانية التطبيق بغرض 

 إقتراح تطبيقة في مجال المقاوالت 

تحليل العالقة بين نظام المسئولية البيئية  -4

آلثار وتخفيض اآلثار البيئية وتخفيض ا

 البيئية لألنشطة واألنظمة البيئية 

 توصلت الدراسة إلى: 

البيانات المستمدة من نظام  -1

المحاسبة البيئية تساعد في صنع 

قرارات اإلدارة البيئية بهدف تخفيض  

 اآلثار البيئية  السلبية لألنشطة  

نظام المحاسبة البيئية يحقق -2

التطور بإعتباره أداة للقياس والرقابة  

القرارات ويؤدي إلى الوفر   وإتخاذ

 في التكاليف البيئية .

عدم توافر البيانات المالية   -3

الخاصة باألداء البيئي يساعد بعض  

المنظمات غير الملتزمة بتلويث البيئة 

 وإتالف الموارد الطبيعية .

يوجد أثر للقياس واإلفصاح عن  -4

التكاليف البيئية في القوائم المالية في  

 بيئي  تحسين األداء ال
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 سة نتائج الدرا  أهداف الدراسة  ها إسم الدراسة والقائم ب

Gallego, et al., 

( 2020) 

Strategic design: 

origins and 

contributions to 

intellectual capital 

in organizations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدفت الدراسة إلى: 

تصميم إطار مفاهيمي للتصميم   -1

 اإلستراتيجي لرأس المال الفكري

دراسة التصميم اإلستراتيجي الذي يمثل  -2

ر ملموس بإعتباره المؤثر عامل حاسم وغي

على تحسين عمليات رأس المال التنظيمي  

 والفكري

تقديم نظرة موسعة للتصميم والتي يمكن  -3

تطبيقها على العمليات اإلستراتيجية  

التنظيمية والتي تتجاوز فيها التكاليف  

 فوالتي تؤدي إلى عدم دقة تقدير التكالي

 توصلت الدراسة إلى: 

لعب دوراً  رأس المال الفكري ي-1

هاماً في بيئة األعمال الحديثة من 

خالل الدور في عملية القياس  

للموارد البشرية بما تقدمها من  

معلومات عن التكاليف الفعلية  

 والتقديرية . 

يركزموضوع رأس المال الفكري  -2

على فئة معينة من الموارد البشرية  

التي يمكن تقدير تكلفتهم من خالل  

اإلختبار  اإلستقطاب والتدريب و

 والتعليم 

مازالت النظم المحاسبية عاجزة   -3

في وقتنا الحاضر عن إعطاء  

المعلومات التفصيلية عن رأس المال  

الفكري  كموضوع يمكن اإلهتمام به  

 لما له إنعكاس على دقة التقدير 

ستؤدي النتائج المترتبة من عدم  -4

معالجة المورد البشري كجزء من  

صول  رأس المال إلى عدم ظهور أ

وإلتزامات الوحدة على حقيقتها 

وبالتالي ستؤدي إلى إتخاذ قرارات 

 عية يست موضول

 التعليق على الدراسات السابقة :

أبىىي ت الدياسىىات السىىابقة أهميىىة تقىىديي التكىىاليف لمنظمىىات األعمىىال كىىأدا  للتنبىىي بالتكىىاليف  -
القيمة،  اإعاد  النظي فىىي المستقبليةو  حيث أنها عملية تساعد إداي  المن آت في تحليل سلسلة  

 األساليب الحديثة إلداي  التكلفة اتحديد اإلستياتيجية المالئمة وامياحلها اتحديد أفضل السبل 

كما أكدت الدياسات على ف ل اإلعتماد على الطيق ااألساليب التقليدية فىىي تقىىديي التكىىاليف،   -
عييها النمىىااج التقليىىدي إهتمامىىاً ، اأن هنا  الكثيي من تغييات بيئة االعمال الحديثة التي ال ي

   ايجب أقاها في الحسبان عند إجياً عملية التقديي في بيئة األعمال الحالية و
 :  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

 في ضاً ما سب  من قالل تحليل الدياسات السابقة يجد الباحث :    

بيئىىة األعمىىال الحديثىىة جىىاًت منفىىيد  انظييىىة ، أن الدياسات السىىابقة التىىي تناالىىت تغيىىيات   •
ااكيت أهمية كل متغيي على حد ،  في حين أن الدياسة الحالية تقا  على بيىىان أثىىي تغيىىيات 
بيئة األعمال الحديثة على د ة تقديي التكاليف من قىىالل دالىىة مقتيحىىة اعمليىىة اتطبيقهىىا علىىى 

 وي د ة من الدالة التقليديةإحدى ال يكات المصيية لتافيي معلامات تكاليفية أكث

أن الدياسات السابقة تمت في بيئات مقتلفىىة مىىت إقىىتالف أهىىداف كىىل دياسىىة ، فىىي حىىين أن   •
الدياسة الحالية يت  تطبيقها في بيئة األعمال المصيية بهدف  ياد  مستاى د ة النتىىائج مقاينىىة 

    لفة وبالدالة التقليدية التي تعتمد على حج  الن اط فقط كمسبب احيد للتك
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 تغيرات بيئة األعمال الحديثة وأثرها على دقة تقدير التكاليفثالثاً:    

 هدت بيئة األعمال الحديثة العديد مىىن التغيىىيات، االتطىىايات المتالحقىىة التىىي مىىن أهمهىىا        
 يىىاد  حىىد  المنافسىىة ، التطىىاي السىىييت فىىي تكنالاجيىىا اإلنتىىاج ااإلتصىىاالت ، اتنىىاع اإلسىىتياتيجيات 

تسايقية االبيعية  اسياسىىات المنافسىىةو تلىى  التحىىاالت التىىي أفي تهىىا  التغيىىيات فىىي المنىىا  السياسىىي ال
ااإل تصادي العالمي قاصة بعد إ ياي إتفا ية التجاي  العالمية   الجات(، اظهىىاي التكىىتالت اإل تصىىادية 

ال ، حيىىث أصىىبحت العالمية ، االتي إنعكست بدايها على هيكىىل اطبيعىىة المنافسىىة بىىين من ىىآت األعمىى 
ت كل ضغطاً مت ايداً على منظمات األعمىىال مىىن أجىىل البقىىاً ااإلسىىتميايو األمىىي الىىاي جعىىل  ىىيكات 

 (و Lewis, 2007, p.15اإلن اًات أما  العديد من الم اكل االتحديات    

لاا يحاال الباحث من قالل هاا المبحث تناال مىىا يلىىي: أبىىي  التغيىىيات فىىي بيئىىة األعمىىال       
حديثة اإنعكاسها على التكاليف المقدي   اإلقاً الضاً على تل  التغيىىيات كىىل علىىى حىىده االتىىي يبمىىا ال

 يكان لها أثي جاهيي على نتائج دالة التقديي المقتيحة اتحقي  م يد من الد ة المطلابة  و 

 دقة تقدير التكاليف )المفهوم ، األهمية، اإلنتقادات الموجهه للنموذج التقليدي(  
      وم دقة تقدير التكاليفمفه 

تقديي التكلفة هي الطييقة العلمية لحساب التكلفة التقييبية للم ياع  بل تنفيا العمل ، االقدي       
 ,Othman)علىىى التنبىىي بالتكلفىىة النهائيىىة المتا عىىة للم ىىياع المقتىىيح افقىىاً لنطىىاق عمىىل محىىدد ،   

2016,P.2 و 

ية التي يت  من قاللها تحديىىد مبلىىر تقييبىىي لتكىىاليف المىىاايد ايمكن تعييفها على أنها العمل       
الال مىىة إلنجىىا  أن ىىطة الم ىىياع االتىىي ت ىىمل تكىىاليف المىىاايد الب ىىيية االمىىااد ااآلآلت االمعىىدات 
االقدمات ايييها من الماايد اال  من قالل تقديي التكلفة على مستاى كل ن اط على  ائمة األن ىىطة 

ديي التكاليف تمثل نظا  معد لحساب التكىىاليف مىىن قىىالل التنبىىي بكميىىة اتكلفىىة القاصة بالم ياع  ، اتق
اسعي الماايد المطلابة للم ياع الاي ستبدأ ن ىىاطاته أا العمىىل بىىه أا إن ىىاً أصىىاله فىىي ا ىىت الحىى   
اتعتمد هاه العملية التقدييية ب كل كبيي على مستاى تعييف نطاق الم ياع االاي  ىىد تسىىاعد جاانىىب 

 و GAO,2009,p.30)طييقة تصميمه ا ياطه في تحديد التكاليف فيه مثل 

اعليه يمكن النظي لد ة تقديي التكاليف على أنه متطلب ضيايي تقا  به منظمات األعمىىال       
من أجل تحسين   ياس التكاليف المستقبليه لها ، اأصب  تطايي دالىىة التقىىديي أمىىياً ضىىيايياً و ابىىاليي  

س تغييات بيئة األعمال الحديثة اتقديي التكاليف كىىان مىىن الصىىعب تاضىىيحها إال من أن العال ة بين  يا
 أنها أصبحت اليا  ااحدا من أكثي ضغاط التحديات التنافسية و  

 أهمية تقدير التكاليف     

تعتبي تقدييات التكاليف من أه  قصائص بيئة األعمال في مجال أن طة اإلن اًات حيىىث         
لمحاسبية على أهمية سالمة تقىىدييات التكىىاليف فىىي  ىىيكات مقىىااالت اإلن ىىاًات نظىىياً تجمت المعاييي ا

للتأثيي الجاهيي  على أداً  يكات اإلن اًات ،كما ت داد أهمية التقدييات المحاسىىبية فىىي مجىىال عقىىاد 
ل اإلن اًات طايلة األجل نتيجة الحاجة الدايية إلى إعاد  تقديي تكىىاليف الم ىىياعات تحىىت اإلن ىىاً كىى 

 فتي  مالية و

اإستمياًياً ألهمية تقديي التكاليف فهي تمثل نقطة إنطالق جديد  في العاامىىل المىىيثي  التىىي        
تيتبط فيما بينها بعال ات ت ابكية لفه  سلا  التكاليف، فباإل اي  إلى المحاسىىبة اإلداييىىة التقليديىىة كانىىت 

ج  اإلنتاج ، انتج عن ال  مفاهي  محاسبية عديىىد  تعتبي التكاليف دالة لمسبب تكاليفي ااحد متمثل في ح
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مثل مفاهي  التكاليف المتغيي  ، التكاليف الثابتة ، التكاليف المقتلطة ، فائض المساهمة ، الكن في ضاً 
اإلداي  اإلستياتيجية للتكلفة فقد تضاًلت  دي  حج  اإلنتاج كمسبب تكاليفي على تفسيي سىىلا  التكىىاليف 

عند إعداد تقديي التكاليف في ال يكات األقا بعين اإلعتبىىاي متغيىىيات بيئىىة األعمىىال ابالتالي كان يجب  
، صىىى  2014الحديثة إلمكانية تأثييها الجاهيي على نتيجة التقىىديي فىىي منظمىىات األعمىىال   الطيلىىي، 

(و اتعىىد أهميىىة د ىىة التقىىديي أمىىي جىىاهيي لجميىىت األطىىياف سىىااً المىىال  أا المقىىاالين بقطىىاع 268
 الت ، فيما يمكن إيجا ه فيما يلي :المقاا

من اجهة نظي المال  : ما ل  تكن تقدييات التكاليف على ديجة ميضية من الد ة ، تصىىب        
التقييمات التي تجيي لجداى الم ياع بدايها مفتقي  إلى الد ة المطلابة امن ث  ال يمكن إعتباي العائىىد 

 ييثي ال  على إمكانية تمايل بقية م ياعات المال والمالي المحساب للم ياع  ابل للتحق  بل  د 

من اجهة نظي المقاالين : تكان د ة التقديي ياية في األهمية ، فتعتمد أيباح المقاال بديجة       
كبيي  على د ة تقدييات التكاليف ا د ييدي إلى تحمل قسائي ت داد بحسىىب حجىى  الم ىىياع لديجىىة  ىىد 

 ( و 39، صى 2013اليحمن ،  تيدي إلى تا ف األعمالو    عبد

 أوجه النقد الموجهة للنموذج التقليدي لتقدير التكاليف    

تقليدياً ، إفتيض الفكي المحاسبي ايالبية ال ىىيكات المصىىيية اجهىىة النظىىي بىىأن التكىىاليف        
ث التقدييية تعتمد على نمااج أحادي  ها مستاى الن اط ، اها العامل أا الحدث الاي يتسبب في حىىدا

و  كما تبين    التكلفة ، االقادي على تفسيي  تغيي التكلفة ب كل د ي  داقل المدى المالئ  اها حج  الن اط
إستمياي سىىيطي  األسىىاليب التقليديىىة    علىىى نظىى  التقىىديي المطبقىىة علىىى أيض الاا ىىت األمىىي الىىاي لىىه 

التقديييىىةو ايمكىىن عىىيض الدالىىة إنعكاسات سلبية على تلبية إحتياجات ال يكات   للمعلامىىات التكاليفيىىة 
  -التقليدية لتقديي التكاليف على النحا التالي:

 ص= أ + ب س                                           

 حيث  ص      ت يي إلى التكاليف التقدييية              
 ي حج  الن اطوت يي إلى التكاليف الثابتة االتي ال تتغيي بتغيأ                          
 ت يي إلى التكاليف المتغيي  بتغيي حج  الن اط   ب                       
 ت يي إلى حج  الن اط س                       

اباليي  من إ تهاي هاا النمااج في تقديي التكاليف إال أنه هنا  عد  مالحظات أا إنتقادات لإلعتماد     

 (و Pichetkun, 2012,PP.15:18؛   36:30،صى  2005بايامه،  هاا النمااج منها  على

 عدم وضوح العالقة السببية بين تجميع التكاليف ووحدة النشاط . •
بىىين  Cause-Effect Relationshipتعتمىىد عمليىىة التقىىديي علىىى عال ىىة السىىبب االنتيجىىة      

ة اضت أساس منطقىىي بىىين حداث التكاليف ابين ماضاع القياس التكاليفي ، االم كلة تكان في صعاب
عناصي التكاليف االتكاليف التقدييية ، اكمطاي يمكن اليجىىاع إليىىه للحكىى  علىىى مقتلىىف أسىىس التقىىديي 
اإفتقىىاد اجىىاد هىىاه العال ىىة أاعىىد  اضىىاحها يجعىىل المحاسىىبين يضىىطيان إلىىى اللجىىاً  إلىىى الحكىى   

 ال قصي في تقديي التكاليف و

   اإلنتاج(اإلعتماد على موضوع قياسي وحيد ) حجم  •
يت  تصنيف التكاليف ألي  ىىيكة إلىىى متغيىىي  اثابتىىة اصىىنفت تكلفىىة المىىااد القىىا  كتكلفىىة        

متغيي  اهاا التصنيف يتيتب عليها عد  كفاً  عملية التقطيط ، ألن الحج  ليس العامىىل الاحيىىد المىىيثي 
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مىىن يبىىط تغيىىي التكلفىىة بمسىىبب  على سلا  التكاليفو احتى يت   تقديي التكاليف في الفتيات القادمة البد
 ييي حج  اإلنتاج و

 اإلعتماد على دالة التكلفة المختلطة عند عملية تجميع التكاليف  •
كان دالة التكلفة دالة مقتلطة تيدي لتعقد عملية تجميت التكاليف االتي تعني أن الج ً الثابىىت     

تجميعهىىا فىىي مياكىى  التكىىاليف ثىى  تحديىىد منها ليس له عال ة مبا ي  مت احدات المنتج النهائي ابالتالي  
أساس تقصيص مناسب، اباليي  من أن الم كلة تكمن في قطأ التجميت من البداية ، حيث نجىىد اجىىاد 
مسبب ااحد ينتج عنه أكثي من نتيجة ااحد  نابعة من أكثي من سببو ا د الحظ المحاسبان أهمية بعض 

لتكىىاليف، الىىال  تاصىىل المحاسىىبان إلىىى حقيقىىة هامىىة العاامل األقيى الميثي  على التبايب التقليدي ل
 اهي عد  قطية العال ة بين التكاليف امستاى المقيجات في كافة الظياف و

 بساطة عملية اإلنتاج واإلعتماد على أسس تخصيص حكميه  •
نمىىا إفتيض الفكي المحاسبي أن المااد ااألجىىاي هىىي عاامىىل اإلنتىىاج السىىائد  فىىي البيئىىة التقليديىىة و بي     

التكنالاجيا ااألن طة المدعمة لعمليات اإلنتاج تعد من التكاليف الثابتة  و لال  كانىىت تكلفىىة اإلنتىىاج تلصىى  

اتا ع على المنتجات تبعاً لقيمة المق ان ، تكلفة البضاعة المباعىىة االىى  عنىىدما كىىان هىىدف اإلنتىىاج هىىا 

آت بتا يىىت تكلفىىة أن ىىطة ييىىي ميتبطىىة تعظي  إستقدا  ساعات ت غيل اآلآلت  اتيتب على ال   يا  المن 

 بالحج  بمستقدا  أساس الحج  مماييدي لعد  د ة عملية التقديي و

 تشويه تكلفة وحدة النشاط  •
  -إن تقديي التكاليف على أساس الحج  ييدي إلى ت ايه تكلفة المنتج لألسباب التالية :     

 إقتالف كمية الاحدات المنتجة من المنتج  ▪
 كل منتج احيث أن إحتياجات كل حد  تقتلف في إستهال  المااد حج  الاحد  من ▪

الال  فاألسلاب التقليدي ال ييدي إلى  ياس د ي  لتكلفة المنتج امن ث  تكلفة الاحىىد  مىىن كىىل     
منتج العل ال  ياجت إلى إعتماد األسلاب التقليدي على أسس تحميل ميتبطة بالحج  على اليي  من أن 

يفتىىيض أن حجىى   كاليف ييي المبا ي  ال تيتبط بهاه األسسو ألن األسىىلاب التقليىىدي الكثيي من بناد الت
 اإلنتاج يعتبي المسبب الاحيد لكل عناصي التكاليف ييي المبا ي  و  

 أهم تغيرات بيئة األعمال الحديثة وإنعكاسها على دقة تقدير التكاليف

 كاليف  زيادة حدة المنافسة العالمية وأثرها على دقة تقدير الت

أدى التطاي الكبيي في تكنالاجيا اإلنتىىاج االنقىىل ااإلتصىىاالت إلىىى ظهىىاي مىىا يسىىمى بظىىاهي     
العالمة االتي تعني سهالة إنتقال السلت االقدمات ايياس األمىىاال االتكنالاجيىىا بىىين الىىدال ، اكانىىت 

يعىىد أهىى  مقامىىات البقىىاً  المنافسة العالمية أحد أبي  آثىىاي العالمىىة  اأن قلىى  أاتىىدعي  الميىى   التنافسىىية
 (و 3، صى 2006االنجاح لمنظمات األعمال في ظل بيئة األعمال الحديثة  السيد،

فتعيف المنافسة على أنها " مي   أا عنصي تفاق للمن أ  عىىن المن ىىآت األقىىيى العاملىىة فىىي    
فىىاق كفىىاًات نفس الساق ، االقدي  على بيت السلت االقدمات عند سعي اجاد  تسىىااي علىىى األ ىىل أا ت

المنافسين  اتتجسد القدي  التنافسية من قىىالل الىىتحك  فىىي التكىىاليف ، اتقىىدي  العنايىىة ال ىىاملة للعمىىالً ، 
اميانة الىىنظ  اسىىيعة اإلسىىتجابة مىىت المتغيىىيات ، اإداي   العال ىىات مىىت المىىايدين ، االتكلفىىة األ ىىل 

 (و 66، صى 2014االسعي األفضل للعميل و   عبد اللطيف، 
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ل  فيجب اإلهتما  بمدى أثي حد  المنافسة على د ة تقديي التكاليف في ال يكات المصييةوألن البيئىىة الا   
التنافسيةالجديد  قلقت طلباً مت ايداُ ليس فقط على المعلامات التكاليفية  اإنما  ادت من أهميىىة المعلامىىات 

 ً  في تقفيض التكىىاليف ، تحسىىين اإلنتاجيىىة ، التكاليفية  األكثي د ة ، فالمعلامات التكاليفية تلعب داياً حيايا

 (و  Hansen&Mowen, 2006, p.5تحسين اليبحية   

انظياً ل ياد  حد  المنافسة ظهيت تكلفة مصاحبة  للتفاق على ال يكات األقيى بىىنفس القطىىاع  ،     
 اهاه التكلفة قلقتها اجاد المنافسة بين ال يكات ايمكن عيضها على النحا التالي :

 د تقا  ال يكة بمنفاق مبالر  كبيىىي  نتيجىىة القيىىا  بأن ىىطة جىىاب   -:  ة الدعاية واإلعالنتكلف •

إنتباه العمالً اإعالمه  بما يمكن تقديمه له  من  يمة في  كل سلت عن طييىى  اإلعالنىىات الميئيىىة 
قبين، االمسماعة في مقتلف اسائل اإلعالن اتقدي  الهدايا اإلعالنية لبعض العمالً الحاليين االميت

كما تتحمل ال يكة مصيافات إ امة المعايض االىى  لتعييىىف العمىىالً بالمنتجىىات باإلضىىافة إلىىى 
تكاليف تجيبة السلعة  بل إتما  عملية البيت ، على العكس إاا كانت ال ىىيكة محتكىىي  لسىىلعة معينىىة 

لمىىا ظهىىيت  اال تحتاج لتحمل تكاليف دعايا اإعالن لمعيفة ال يكة بمنتجاتها فلاال اجاد المنافسة
 ال  الناع من التكاليف و 

تتحمل ال يكة  نتيجة المنافسة تقدي  المنتجات محل الم تيي حيىىث تعىىد مىىن  -:  تكلفة الشحن •

اسائل جاب العمالً في بيئة األعمال الحديثة مما يكلىىف ال ىىيكة تكىىاليف ال ىىحن االنقىىل االتىىأمين 
لعمالً بأمان اكىىان يمكىىن تجنبهىىا لىىاال أثناً النقل امقاطي الطيي  حتى تصل تل  المنتجات إلى ا

 متغيي ها  من متغييات بيئة األعمال الحديثة يسمى حد  المنافسة و

 د يتطلىىب األمىىي لجىىاب العمىىالً االتفىىاق علىىى مثيالتهىىا مىىن ال ىىيكات   -:  تكاليف اإلئتمان •

اعد ال ياً على الحساب االسماح بفتي  إئتمان تطال أا تقصي اعمل قصامات نقدية اتجايية تس
على جاب العميل  اما يصاحب ال  من مصيافات  فت  اإلئتمان اتحمل تكاليف الفاائد البنكيىىة و 
مت إمكانية تقدي  تسىىهيالت حىىال التنىىا ل عىىن الىىدفعات المقدمىىة للم ىىياع اتحمىىل كافىىة التكىىاليف 

 األالية للم ياع في مقابل الحصال على العطاًات االمنا صات  

نتيجىىة حىىد  المنافسىىة  ىىد تقىىد  ال ىىيكة   -جاع االصيانة  االضىىمان :تكاليف اإلستبدال ااإلستي •
لعمالئها ح  يد السلعة إاا ل  تعجبه قالل فتي  محدد   ، كما يمكن إسىىتبدال السىىلت  قىىالل فتىىي  معينىىة 
مما يساعد على إستفاد  نسبة من العمالً بهاا الحىى  اال يسىىتفيد مىىنه  عمىىالً آقىىيين، اتكلفىىة الضىىمان 

المستقدمة في الصيانة  كل هاه التكاليف كانت بمقداي ال يكة تجنبهىىا اعىىد  تحملهىىا لىىاال ا طت الغياي  
 (و451، صى 2019اجاد حد  المنافسة المسئالة عن ظهاي تل  التكاليف و   السيد، 

ايمكن من قالل العيض الساب  أن نستنتج إن حد  المنافسة بين ال يكات المصيية  ابعضها    
لنظ  التكاليفية االتقطيطية لهاه ال يكات، باإلضافة إلى تأثييها الااض  فىىي تغييىىي في ا تتطلب التطاي

 السياسات البيعية 

االتسايقية ااإلنتاجية لل يكة ، كما أنها تعد من أه  متغييات بيئة األعمال الحديثة التي لها تىىأثيي 
عند تقديي التكىىاليف للفتىىيات   جاهيي على تقديي  التكاليف الاا يجب أقا مستاى المنافسة في اإلعتباي

 المستقبلية في المنظمة و  

 التكاليف البيئية وأثرها على دقة تقدير التكاليف   

تستمد التكاليف البيئية أهميتها في ظل بيئة األعمال الحديثىىة ، نتيجىىة إهتمىىا  الىىدال الصىىناعية     
، عىىن طييىى  الىىتقلص مىىن نفايىىات االنامية بضياي  المحافظة على البيئة اصىىيانة ماايدهىىا الطبيعيىىة 
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ال يكات الصناعية المسببة للتلاث بطييقة علمية ال تهدد الحيىىا  و القىىد أديكىىت منظمىىات األعمىىال فىىي 
الا ت الحاضي ضياي  التقصيص السلي  للتكاليف البيئية اال  إليتفاع تكاليف اإللت ا  البيئي بمىىا فىىي 

االاصىىال إلىىى مسىىتايات التلىىاث المطلابىىة اميا بىىة   ال  تكاليف اآلآلت االمعدات الال مة للتحك  فىىي
التلاث اتكاليف معالجة اإلنبعاثات اتكاليف إعداد التقاييي البيئية مما يضطي ال يكات إلى إبتكاي طيق 
اأساليب تصنيت صديقة للبيئة االبحث عن المنتجات الصديقة للبيئة لتقفيض تل  التكاليف إلىىى أ ىىل حىىد 

 (و Okafor, et al., 2013, p.68ممكن  

اتناالت العديد من الدياسات تعييف التكاليف البيئية فمنها من عيفهىىا علىىى األنىىااع المقتلفىىة    
 Cleanerمىىن التكىىاليف التىىي تتحملهىىا ال ىىيكة إلداي  التلىىاث ، الحفىىاظ علىىى اإلنتىىاج الصىىدي  للبيئىىة

Production  ما في ال  التكىىاليف اإلقتياييىىة اهي ت تمل أيضاً على تكاليف اإلمتثال للمعاييي البيئية ب
 ,Ngwakwe)التىىي تنفىى  لتع يىى  الحفىىاظ علىىى البيئىىة االافىىاً بالمسىىئالية اإلجتماعيىىة لل ىىيكاتو

2009,p.405) و امنها ما يياها على أنها تعبي عن التكاليف التي   تدفت أليياض التقلص من النفايات
االمعدات القاصة  بالبيئىىة امىىااد اتكىىاليف   امعالجة اإل عاعات بما يتضمنه ال  من إستهال  األجه  

صىىيانة تلىى  األجهىى   االمعىىدات اتكىىاليف العىىاملين اات الصىىلة بىىاإلداي  البيئيىىة الضىىيائب ااألعبىىاً 
اأضىىافت دياسىىات أقىىيى  Blessing, 2015 p.396) . االغيامات االعقابات ضد المقاطي البيئيىىة  
تىىي تقىىا  بهىىا ال ىىيكة لتحقيىى  الحمايىىة البيئيىىة اكىىال  كىىل أن التكاليف     البيئية هي تكاليف األن طة ال

التكاليف التي تن أ نتيجة  ياس  اي ابة اتصحي  آثاي األن ىىطة التىىي ت االهىىا ال ىىيكة اتكىىان لهىىا آثىىاي 
عكسية ييي مييابة على تحقي  الجاد  البيئية    سااً كانت هاه اآلثاي  بىىل أا بعىىد أا أثنىىاً اإلنتىىاج ، 

(و  افىىي ضىىاً مىىا 529، صىىى 2010ت المستفيد  داقل أا قايج ال يكة   حجىىاج ، اسااً كانت الفئا
تقد  يتض  أن التكاليف البيئية هي تل  التكىىاليف التىىي تتحملهىىا ال ىىيكة إلداي    التلىىاث االحفىىاظ علىىى 

اث اإلنتاج القالي من التلاث ، ابالتالي فهي التكاليف الميتبطة بالحفاظ على البيئة اتقفيض مقداي التلىى 
 أا الضيي الناتج من ساً إستقدا  الماايد الطبيعية المتاحة لل يكة و  

ا د كانىىت الطييقىىة ال ىىائعة لمعالجىىة التكىىاليف البيئيىىة فىىي ظىىل نظىى  اممايسىىات المحاسىىبة      
اإلدايية التقليدية هي إعتباي هاه التكاليف البيئية ضمن التكىىاليف االنفقىىات العامىىة بىىدالً مىىن تقصيصىىها 

على المنتج المسئال عن هاه التكاليف  ابالتالي فمن إدياج معظ  التكىىاليف البيئيىىة مثىىل تكىىاليف مبا ي   
النفايات ضمن التكاليف العامة تعي  الجهاد الممكنىىة للحىىد مىىن هىىاه التكىىاليف مىىن قىىالل اإلداي  البيئيىىة 

ن يكىىان م ىىكلة عنىىدما يىىت  الا ائية ، كما أن إعتباي التكاليف البيئية ضمن التكاليف العامة يمكن أيضىىاً أ
الحقاً تقصيص التكىىاليف العامىىة علىىى مياكىى  التكلفىىة أليىىياض التسىىعيي حيىىث أن تقصىىيص تكىىاليف 
التقلص من النفايات القطي  مثالً عل أساس حج  اإلنتاج تكان معالجة محاسبية ييىىي د يقىىة ، ابالتىىالي 

 2018 يقىىة   اليكىىايبي، آقىىيان ،ستكان  يايات تسعيي المنتجات بناً علىىى تلىى  المعلامىىات ييىىي الد
 ( 4ص

ايمكن تاضي  أثي التكاليف البيئيىىة علىىى د ىىة تقىىديي التكىىاليف عىىن طييىى  األثىىي علىىى التكىىاليف 
اليأسمالية ات مل تكاليف األداات االمعدات التي يت  بيانها في المي انيىىة العماميىىة لحمايىىة البيئىىة حيىىث 

اإلنبعاثات البيئيىىة الضىىاي  كمنبعاثىىات الهىىااً الملىىاث أا   تعتبي أصال في المن أ  باإلضافة إلى تقفيض
إلعاد  تدايي مقلفات اإلنتاج ، حيث تلعب    التكاليف البيئية داياً كبيىىياً فىىي داي  حيىىا  أي منىىتج مىىن 
قىىالل تكىىاليف التجهيىى  اتصىىمي  المنتجىىات اتحديىىد العمليىىات   المناسىىبة لتحقيىى  جىىاد  األداً البيئىىي 

بيئة ، أما من قالل ميحلة اإلنتاج فتتضىىمن مجماعىىة مىىن   التكىىاليف التىىي تتحملهىىا اإجياًات حماية ال
المن أ  قالل مياحل اإلنتاج االتساي  مثل تكاليف الفحص االقياس االتقىىاي  اتكىىاليف ت ىىغيل اصىىيانة 
األجه   االمعدات ، باإلضىىافة لىىدايها للمياحىىل الالحقىىة لعمليىىة الت ىىغيل عىىن طييىى  تكىىاليف معالجىىة 



 أثرتغيرات بيئة األعمال الحديثة                مدحت احمد حامد حموده /دهبه السيد إبراهيم الطنطاوي  د/   علي مجاهد أحمد السيدأ.د/ 
 

 

(1028) 
 م2021 رياني   الثالث الجزء  .(  11)العدد  -(  7المجلد )                                                     مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

، 2019فايات االتقلص منها اتكاليف ف  أجه   امعىىدات بيئيىىة إنتهىىى الغىىيض منهىىا و   إبىىياهي  ،  الن
 (و22صى

افي ضاً ما سب  نستنتج أن عناصي ابناد التكاليف البيئية التىىي يجىىب أقىىاها فىىي الحسىىبان     
كىىات  للصىىات عند إتما  عملية التقديي تتضمن تكاليف تيكيب فالتي امداقن اتجهيىى ات بيئيىىة اتيكيىىب 

لمنت اإلنبعاثات الضاي  ، تكلفة الغيامىىات االقضىىايا االتعايضىىات الما عىىة علىىى ال ىىيكة تجىىاه البيئىىة ، 
تكلفة تدييب العاملين االىىدايات اات الصىىلة بالمجىىاالت البيئيىىة التىىي تقىىا  بهىىا ال ىىيكة تجىىاه عمالهىىا ، 

يىىة للعىىاملين مىىن   قىىااه ، أحايىىة أمىىان،  التكاليف البيئية الجايية المتمثلىىة فىىي مسىىتل مات السىىالمة البيئ
اأداات تعقي  ، اا يات اماسكات ، طفايات حيي  ، مالبس ضد الحيي ( ، باإلضافة إلى التكاليف التي 
ساف تت  تقدييها في حالة إمتال  ال يكة لبينامج معالج للتلاث البيئىىي اإداي  هىىاا البينىىامج ، اكىىال  

  مكبات المقلفات امصيافات النظافة في محيط ال ىىيكة ، أمىىا تكاليف إستقياج اليقص البيئية ايسا
بالنسبة للمعدات البيئية فتتحمل ال يكة تكاليف إهال  تل  المعدات ، اتكاليف الفحص ات ىىغيل اصىىيانة 
األجه   الميتبطة بالبيئة، باإلضافة إلى تكىىاليف إ الىىة امعالجىىة النفايىىات اإ الىىة األضىىياي عىىن ماا ىىت 

     الت غيلو       

ابناً على ما تقد  يمكن إستنتاج أن التكاليف البيئية تعد من أه  تغييات بيئة األعمال الحديثة      
االتي لها القىىدي  علىىى التىىأثيي علىىى تكىىاليف البحىىاث االتطىىايي  بىىل اإلنتىىاج  اتكىىاليف اإلنتىىاج االنقىىل  

قىىاها فىىي اإلعتبىىاي عنىىد تقىىديي اتكاليف التعبئة االتغليف لتصىىنيت منتجىىات صىىديقة للبيئىىةو الىىاا يجىىب أ
 و  التكاليف أي اضعها في دالة تقديي التكاليف

 رأس المال الفكري وأثره على دقة تقدير التكاليف  

يعيش العال  فتي  ييي مسبا ة من التغييي االتطايي المستمي ، حيث التحال من يأس المال       
ق نحا اإل تصىىاد القىىائ  علىىى المعيفىىة اأصىىب   يأس المادي ممثالً بالنقد االماجادات الثابتة ، ااإلنطال

المال الفكيي ها يأس المال الحقيقي لل يكات بمعتبايه القائد فىىي عمليىىة التغييىىي االقىىادي علىىى تحايىىل 
المعيفة إلى  يمة ، اباليي  من كثي  الدياسات التي تناالت يأس المال الفكيي من الجانب النظيي لىىه 

فىىي حىىداد علىى   –ته إال أن كل الدياسات ل  تتعىىيض للقيىىاس النقىىدي لىىه  بعيض مفهامه اأبعاده اأهمي
فىىمن القيمىىة  poor  & Standardاتىى  اإلكتفىىاً بالقيىىاس الاصىىفي أا الكمىىيو فافقىىاً لتصىىنيف -الباحىىث

فقط من القيمىىة السىىا ية بمىىا يعنىىي أن القىىاائ  الماليىىة ال تمثىىل القيمىىة الحقيقيىىة لتلىى    %20الدفتيية تمثل  
سبب اإللت ا  بالمبادىً المحاسبية المتعايف عليها و ا د أجمعت الدياسات السابقة على أهمية المن آت ب

 ( و 2، صى 2019هاا التغيي كمكان ها  من مكانات المنظمات في بيئة األعمال الحديثةو    السيد، 

ه فقد ت  اعن تعييف يأس المال الفكيي فل  يجتمت الباحثين ااألكاديمين على تعييف محدد ل     
تعييفه على أنه الماايد اإل تصادية ييي الملماسة االمتمثلة في  ديات العاملين االتي تمكنه  مىىن تقىىدي  
إسهامات فكيية باإلضافة إلى العال ات مت العمالً االتي تساعد على  ياد  اإلنتاجية اقل   يمة اثىىيا  

مجماعة من األصال المعيفية المتفىىيد  (و كما ت  تعييفه على أنه 162،صى 2017المن أ     محماد ، 
اإعتماد القديات الب يية القال ىىة االتميىى  فىىي إجىىياًات انظىى  أداً العمليىىات االعال ىىات المتميىى   مىىت 

، 2014أصحاب المصال  االتي تحق   يمة مضافة للمن أ  اتدع   ىىديتها التنافسىىية و   عبىىد اللطيىىف ، 
 ( و 56صى 

لمال الفكيي في بيئة األعمال الحديثىىة نظىىياً للىىداي اإلسىىتياتيجي اتنبت أهمية دياسة يأس ا      
فها يساه  في تعظي   يمة المنظمة ايسىىاه  فىىي تحقيىى  اتع يىى  الميىى   التنافسىىية للمنظمىىات األعمىىال ، 
اتىى داد األهميىىة بمعتبىىايه مىىن األن ىىطة االعمليىىات التىىي تسىىاعد علىىى إكت ىىاف اتىىدعي  تىىدف  القىىديات 
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ة لألفياد  اتمكنه  هاه القديات مىىن إنتىىاج منتجىىات جديىىد  للمنظمىىة امىىن ثىى  تاسىىيت المعيفية االتنظيمي
حصتها السا ية من جهة اتعظي  نقاط  اتها من جهة أقيى اتكسبها مي   تنافسية تمي هاعن يييها من 

 (و  74، صى 2016المنظمات  لاي  ، 

لهيكلىىي ، العال ىىات( ايمكىىن ا د ت  تقسىىي  يأس المىىال الفكىىيي إلىىى  يأس المىىال الب ىىيي، ا     
   -تاضيحها كاآلتي:

 ايتمثل في القديات االكفاًات التي يتمتت بها أفياد المن أ  و  -يأس المال الب يي :

 ايتمثل في المعيفة التنظيمية بمجاالت العمليات االنظ  ااإلجياًات -يأس المال الهيكلي :

   للمن ىىأ  مىىت األطىىياف اات المصىىلحة ايتمثل في  بكة العال ىىات المميىى   -يأس مال العال ات :
ابقاصة العمالً االمايدين ، ايساه  كل عنصي بمساهمة جاهييىىة فىىي تىىدعي  الم ايىىا التنافسىىية التىىي 
تمتلكها المن أ  االتي تساه  في  ياد  يبحية المن أ  ب كل كبيي، اأصب  يأس المال الفكيي يمثل يأس 

،صىىى 2014فيق بين القيمىىة الدفتييىىة االسىىا ية   السىىيد ، ايمثل ال   Hidden Capitalالمال المستتي 
 (و139

اعن أثي يأس المال الفكيي على د ة تقديي التكاليف فنجد أن القائمين بعملية التقديي بمنظمىىات   
  -األعمال عليه  األقا في اإلعتباي التكاليف التي تتالد نتيجة اجاد هاا المتغيي كما يلي:

: االتي تتالىىد عنهىىا تكىىاليف طباعىىة اإعىىالن  ل وظيفة اإلختيار والتعيينمن خال  رأس المال البشري:
ووظيفةةة تطةةوير تقص الاظائف ال ايي  اتكاليف مكافآت أعضاً اللجنة ،تكلفىىة التىىدييب االتعلىىي  ،  

اتتالىىد عنىىه تكىىاليف طباعىىة التقىىاييي، مكافىىآت المىىديبين ، تكىىاليف المعىىدات  نظم الرقابةةة الداخليةةة :
 مة ، تكاليف إ امة الميتميات االنداات ، تكاليف الن يات االمجىىالت التنفيايىىة بقطىىط ااألداات الال

: مىىن قىىالل تكىىاليف اإلعىىالن عىىن تقىىدي  طلبىىات العىىاملين ، نفقىىات   المزايا العينية للعةةاملينالمن أ و   
  يايات  يكات أقيى ، تكاليف إعداد مقابالت مت العاملين و

اتتالىىد عنهىىا تكىىاليف إسىىتقدا   ت التعلةةيم المسةةتمر لةةدم العةةاملين :ووظيفة اإلستثمار في تنمية قدرا
اإلنتينت ، تكاليف اإلستعانة بقبياً في مجال التعلي  المستمي ، نفقىىات إعىىداد ايش عمىىل انىىداات ، 

اتىىيثي مىىن   تنمية قدرات العاملين فيما يتعلق بالمشاركة في إتخاذ القةةرارات :نفقات تقيي  العاملين  ،  
اإلستعانة بقبياً متقصصين ، نفقات المقابالت مىىت العمىىالً انفقىىات الحىىااف  ايعايىىة   قالل تكاليف

 العاملين و
مىىن قىىالل: تكلفىىة اإلسىىتثماي فىىي تكنالاجيىىا رأس المةةال الهيكلةةي علةةى تقةةدير التكلفةةة:   كمىىا يىىيثي

يي في كىىل المعلامات ، تكلفة تدييب على إستقدا  تكنالاجيا المعلامات ، إجمالي تكلفة البحاث التطا
المجاالت،  يمة الماا نة المقصصة لإلستثماي في تكنالاجيا المعلامات ، نسبة اإلستثماي فىىي البحىىث 

 االتطايي 
التكلفة:  فييثي  اأقيياً  تقدير  على  العالقات  المال  تكلفة رأس   ، بالعمالً  اإلتصال  تكلفة  قالل  من 

إلى الهادفة  الساق  ابحاث  دياسات  ،تكلفة  البيت  بعد  ما  العمالً،تكلفة   قدمات  إحتياجات  معيفة 
لتكاليف  المقصصة  الماا نة  نسبة  االبيئة،  المجتمت  تطاييأن طةقدمة  تكلفة   بالمايدين  اإلتصال 

 (475:473،صى  2019قدمة العمالً السيد

من قالل ما تقد   حال تعييف اأهمية يأس المال الفكىىيي امكاناتىىه  فأصىىب  مىىن الطبيعىىي     
ال  المتغيي على دالة تقديي التكىىاليف االتىىي يبمىىا يكىىان لهىىا أثىىي جىىاهيي  مىىن األقا في اإلعتباي أثي 

قالل  ياس تكلفة تكاين يأس المال الفكيي كمحاالة  لاضىىت يأس المىىال الفكىىيي مىىن ضىىمن مكانىىات 
 دالة التقديي المقتيحة ببيئة األعمال الحديثة و
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 ل الحديثةرابعاً: المؤشرات المالئمة لتقدير التكاليف في بيئة األعما

ال    أن من آت األعمال في الا ت الحالي تعمل في بيئة ديناميكيىىة سىىييعة التغيىىي ، حيىىث      
 ملت هاه التغييات البيئة الصناعية ااإلدايية االتسايقية على حد سااً ، اتتمثل بعض هىىاه التغيىىيات 

في التصنيت ، كما إنعكسىىت هىىاه  في اإلنت اي الااست لنظ  التصنيت المقدمة ، ااإلعتماد على التكنالاجيا
التغييات على نظ  اسياسات اإلداي  اتبنيها لسياسات انظ  إدايية حديثة ، حيث يت  التيكي  على إداي  

التغييات أثي بىىالر علىىى هىىاه المن ىىآت ب ىىكل   الجاد  ال املة ااإلنتاج في الا ت المحدد ، ا د كان لهاه
أاضىىحت هىىاه التغيىىيات عىىد  مالئمىىة افعاليىىة أنظمىىة   عا  اعلى تقديي التكاليف ب ىىكل قىىاص ، حيىىث

ات تنافسىىية التكاليف التقليدية في تحقي  الداي المطلاب قصاصاً مت تبني منظمات األعمال إلسىىتياتيجي
تجعلها  ادي  على البقاً ااإلستميايو التحقي  ال  ساف يت  عيض المي ىىيات أا المقىىاييس المالًمىىة 

 ال الحديثة اال  لتحسين د ة تقديي التكاليف في ال يكات المصيية لقياس التغييات في بيئة األعم

 مؤشرات قياس تكلفة تغيرات بيئة األعمال الحديثة 

 مؤشرات قياس تكلفة حدة المنافسة العالمية     

ت يي العديد من الدياسات أن  ياد  حىىد  المنافسىىة فىىي بيئىىة األعمىىال الحديثىىة  ىىد تىىأثيت بهىىا     
بيي حال السعي لتقفيض التكاليف الكلية للاحد  الااحد  ، ا د سىىعت يالبيىىة ال ىىيكات التكاليف ب كل ك

ل ياد  حصتها في الساق االتغلب على الكثيي من منافسيها من  ااية التكاليف ، ايمكىىن  يىىاس عناصىىي 
اد حىىد  التكاليف نتيجة اجاد المنافسة ببيئة األعمال الحديثة كاآلتي : إجمالي التكاليف الناتجىىة عىىن اجىى 

المنافسة التي تعادل تكلفة الدعايا ااإلعالن ، تكلفة اإلئتمان المقدمة للعمالً لجاب  ىىييحة جديىىد  افىىت  
أسااق جديد  ، تكلفة القصامات التجايية االنقدية من  بل ال يكة لعمالئها ، تكلفة  حن المااد للعمالً 

ة لعمالئها ، تكاليف اإلستبدال االصىىيانة باإلضىىافة بمحل إ امتها ، تكلفة الهدايا اإلعالنية المجانية المقدم
إلىىى تكىىاليف اإلسىىتيجاع االضىىمان نتيجىىة إسىىتيجاع العمىىالً للبضىىاعة االمنتجىىات بفتىىي  الضىىمان أا 
إستيجاعها اإستيداد نقادها نتيجة اجاد عيىىاب ، التكىىاليف المدفاعىىة مىىن  بىىل ال ىىيكة علىىى البىىيامج 

 (و 7،8، صى 2012ئل اإلعال  المقتلفة و  حسين ، التعييفية االتثقيفية للمنتج عبي اسا

اعليه يتض  مما تقد  أن حد  المنافسة يمكن  ياس تأثييها علىىى التكىىاليف مىىن قىىالل إجمىىالي    
العناصي الساب  اكيها التي  لاال اجاد هاا المتغيي لما تالدت تل  التكاليف االتي بقياسها يمكىىن  يىىاد  

الي ابة على عناصيها افصلها بمعامىىل قىىاص بهىىا عىىن اضىىعها تحىىت   اتحسين د ة التقديي ، امحاالة
إجمالي التكاليف الصناعية الغيي مبا ىىي  ممىىا تسىىاعد علىىى تحسىىين دالىىة التقىىديي المقتيحىىة و ممىىا سىىب  

       -أصبحت الدالة المقتيحة نتيجة أقا حد  المنافسة في دالة التقديي على الصاي  التالية:

 2س 2+ ب 1س 1ص= أ + ب     

 ص      ت يي إلى إجمالي التكاليف التقديييةوحيث  
 ت يي إلى التكاليف الثابتة االتي ال تتغيي بتغيي حج  الن اطوأ          
 ت يي إلى التكاليف المتغيي  بتغيي حج  الن اط       1ب  

          الن اط و  ت يي إلى المتغيي األال  اها حج           1س
 ت يي إلى معامل المتغيي الثاني  اهي حد  المنافسة العالميةو       2ب
 .ت يي إلى التكلفة الناتجة عن  حد  المنافسة العالمية       2س
 

  -من قالل ما سب  فيمكن  ياس تكلفة مااجهة حد  المنافسة من قالل المعادلة اآلتيه :
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 إجمالي التكاليف الناتجة عن مااجهة حد  المنافسة قالل العا   ة حد  المنافسة =  ياس  تكلف  
 إجمالي التكاليف الفعلية على مستاى ال يكة قالل العا                                     

 مؤشرات قياس التكاليف البيئية 

ألن ىىطة التىىي ينىىتج عنهىىا تمكن التكاليف البيئية ال ىىيكات مىىن تحديىىد المنتجىىات االعمليىىات اا    
تكاليف بيئية ، كما تسىىاعد علىىى تحديىىد التا يىىت ال منىىي لتطبيىى  إسىىتياتيجيات األعمىىال الال مىىة لتا ىىت 
اإستغالل الفيص المتاحة لتحسين البيئة ، ابالتالي فمن إدياج بناد التكاليف البيئية ضمن بناد التكىىاليف 

سبية ، ابالتالي إتقاا القيايات اإلدايية المقتلفة على ييي المبا ي  ييدي إلى عد  د ة المعلامات المحا
 أسس امعلامات ييي سليمة و 

ابالتالي فمن التكاليف البيئية يمكن حصيها من قالل  مجماعة من البناد التىىي نسىىتطيت مىىن      
مجمىىاع قاللها  ياس التكاليف البيئية ب كل تقييبي ، اعليه فمن التكاليف البيئية يمكن  ياسها مىىن قىىالل 

تكاليف فالتي امداقن اتجهي ات بيئية اتيكيب كات  الصات لمنت اإلنبعاثات الضاي  ، تكلفة الغيامىىات 
االقضايا االتعايضات الما عة على ال ىىيكة ، تكلفىىة تىىدييب العىىاملين اات الصىىلة بالمجىىاالت البيئيىىة ، 

ل عىىن معالجىىة التلىىاث بال ىىيكة ، تكاليف مستل مات السالمة البيئية للعاملين ، تكاليف البينامج المسىىئا
تكاليف إستقياج اليقص البيئية لماا ت الت غيل امكبات المقلفىىات ايسىىا  النظافىىة للهيئىىات المعنيىىة ، 
تكاليف أ ساط اإلهال  السناية للمعدات الم تياه للحد من التلىىاث البيئىىي ، اتكىىاليف الفحىىص ا ت ىىغيل 

ى البيئىىة ، اتكىىاليف إ الىىة امعالجىىة النفايىىات االتلىىاث اصيانة األجه   االمعدات الميتبطة بالحفاظ علىى 
 ( و537، صى 2010؛ حجاج،12،صى 2018اإ الة األضياي بماا ت الت غيل  سحي  ، 

  -اعليه فمن الباحث إستطاع  ياس التكاليف البيئية من قالل المعادلة اآلتيه:

  يكة محل الدياسة قالل العا    ياس التكاليف البيئية = إجمالي التكاليف البيئية على مستاى ال  

 إجمالي التكاليف الفعلية لل يكة محل الدياسة قالل العا                                    

ابناً على ما تقد  فمننا نستطيت الاصال لمعامل للتكاليف البيئية مت إمكانيىىة إدياجهىىا كمتغيىىي مىىن     
األثي في دالة التقديي الحاليىىة االتىىي بمضىىافتها تىىنعكس علىىى متغييات بيئة األعمال الحديثة التي له أكبي  
    3س  3+ ب 2س 2+ ب 1س 1ص= أ + بدالة التقديي الحالية في الصاي  التالية و      

 التكاليف التقدييية إجمالي ت يي إلى  حيث  ص         

  اهي التكاليف البيئية و   ت يي إلى معامل المتغيي الثالث ببيئة األعمال الحديثة       3ب          

 و ت يي إلى التكاليف البيئية       3س          

 

 مؤشرات قياس رأس المال الفكري  

تتأثي دالة تقديي التكاليف في المنظمات بالتطايات في بيئة االعمال الحديثىىة ، القىىد إنعكىىس الىى  
التكاليف المبا ي  ا يىىاد  مسىىتاى   على هيكل اعناصي التكاليف  األمي الاي أدى إلى إنقفاض مستاى

التكاليف ييي المبا ي    ا د تعددت محااالت الاصال  لمي يات  ياس يأس المال الفكيي اكانت من 
( االتي تعبىىي 475:  473، صى  2019أه  المحااالت على مستاى ال يكات المصيية دياسة  السيد ،  

 عن تكاليف يأس المال الفكيي كاآلتي: 
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تكلفىىة مكافىىآت اعضىىاً ، تكلفة اإلقتياي االتعيين للعىىاملين الجىىددمن قالل  -يي :يأس المال الب 
،  تكىىاليف الىىدايات اايش العمىىل لتبىىادل القبىىي ، تكلفة الم ايا العينية للعاملين،  لجنة اإلقتياي االتعيين

 و  تكاليف اإلستعانة بقبياً

تكلفىىة التىىدييب علىىى ،  لمعلاماتتكلفة اإلستثماي في تكنالاجيا امن قالل    -يأس المال الهيكلي :
تكلفىىة ،  تكىىاليف تسىىجيل بىىياًات اإلقتىىياع احقىىاق الملكيىىة لل ىىيكة،  إسىىتقدا  تكنالاجيىىا المعلامىىات
  اإلستثماي في البحث االتطايي

تكلفىىة اإلتصىىال ،  تكاليف  ياً البيامج اتصمي   ااعد البيانىىاتمن قالل    -يأس المال عال ات :
تكلفىىة العىىاملين فىىي  سىى  ،  ميتبات ام ايا العاملين بقس  قدمات ما بعد البيت  تكلفة،  بالعمالً االمايدين

 ت جاتكاليف عمل المعايض ااإلعالنات عن المنت، بحاث التساي 

اعليه فمنه يمكن  يىىاس إجمىىالي التكىىاليف لىىيأس المىىال الفكىىيي بمكاناتىىه الثالثىىة علىىى مسىىتاى  
 ى مداي سناات الدياسة ال يكة اصنت معامل قاص بال  المتغيي لل يكة عل

   ياس تكاليف يأس المال الفكيي = تكاليف يأس المال   الب يي+ الهيكلي+ العال ات(

 إجمالي التكاليف الفعلية لل يكة قالل العا                                     

ل الحديثىىة اعليه فمنه يمكن إمكانية إدياج يأس المال الفكيي كأحد أهىى  متغيىىيات بيئىىة األعمىىا   
 التي تيثي بصاي  كبيي  على د ة تقديي التكاليف اتكان الصاي  النهائية للدالة المقتيحة كاآلتي :   

  4س  4+ ب 3س  3+ ب2س 2+ ب 1س 1ص= أ + ب                                 

 حيث  ص      ت يي إلى  إجمالي التكاليف التقدييية      

 لى معامل المتغيي اليابت  اهي تكلفة يأس المال الفكييوت يي إ    4ب             

 ت يي إلى يأس المال الفكييو    4س             

 ً  : دراسة الحالة خامسا

افقاً لما تقد  فمن دياسة الحالة تتمثل في التحقىى  مىىن اجىىاد عال ىىة سىىببية ألثىىي تغيىىيات بيئىىة  
 حج  االنتاج, حد  المنافسىىة, التكىىاليف البيئيىىة, يأس األعمال الحديثة االمتمثلة في المتغييات المستقلة   

المال الفكيي, علي د ة تقديي التكلفة, اكال  التعيف علي ديجة اطبيعة هاه العال ة, لاا يتناال الباحث 
في هاا الج ً عيض لتاصيف اتحليل البيانات القاصة بدياسة الحالة, اال  باسىىتقدا  أداات التحليىىل 

 اإلحصائي و

 ف بالشركة محل الدراسة :    التعري

إحدى ال يكات اليائد  فىىي مجىىال المقىىااالت  اعضىىا فىىي اإلتحىىاد   محل الدياسةتعد ال يكة     
كما أنها عضا الغيفة التجايية لصىىناعة البنىىاً ،المصيي لمقااالت الت ييد االبناً مصنفة بالفئة األالى  

يكة كمحدى ال يكات التابعة لل ىىيكة القابضىىة ااألق اب اي هد بال  سجل حافل بالقبي  منا إن اً ال 
ثىى  أعيىىد تأسيسىىها  1917 تىى  إن ىىايها عىىا للت ييد االتعميي التابعة لىىا اي   طىىاع األعمىىال العىىا   ا ىىد  

ا ىىد لعبىىت ، أصىىبحت مملاكىىة للدالىىة بالكامىىل  1961افىىي عىىا     1951ك يكة مساهمة مصىىيية فىىي  
القامي في إطاي السياسة العامة للدالة في مجىىاالت تنفيىىا  ال يكة بنجاح داياً يئيسياً في تنمية اإل تصاد

الم ىىياعات الصىىناعية العمال ىىة ات ىىييد اتعميىىي المنىىاط  المتكاملىىة االمنىىاط  الجديىىد  اكافىىة أعمىىال 
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المقااالت ااإلن اًات بكل تقصصاتها اما يتصل بها من أعمال تكميلية اتجاييىىة اصىىناعية اإسىىتيياد 
مجمت الحديد االصىىلب ، محطىىات القىىاى الكهيبائيىىة ، مصىىانت األسىىمد  ،   اتصديي على سبيل المثال  

الايش االمن آت العسىىكيية ( اأعمىىال البنيىىة األساسىىية بالمىىدن الجديىىد  االتىىي  ىىملت إسىىكان اميافىى  
مباي  لل باب في كافة المدن الجديىىد  مىىا فيهىىا الطىىيق ا ىىبكات الكهيبىىاً االتليفانىىات امحطىىات ميىىاه 

بمقتلف أنحاً الجمهاييىىة االعديىىد مىىن   (حي امباني تعليمية   جامعات امدايسال يب االصيف الص
مت اإلسىىتمياي   9002الم ياعات المثيلة بالكايت االعياق اليبيا مما جعلها تحصل على  هاد  األي ا  

اال يكة تداي بمجماعىىة مىىن و  في تطايي األداً مت التطاي التكنالاجي ااإللت ا  بالتطبي  الفعال للنظا 
لمهندسين ااي القبيات العالية في مقتلف مجال المقااالت اتحقي  النجاح االتفاق في جميىىت الماا ىىت ا

التي تالاا إدايتها إضافة إلى السمعة االعال ات المتمي   ايعتمد أسلاب إداي  العمل بال يكة على نظا  
نفيىىا باإلضىىافةإلى فىىيع ليبيىىا  ابة االميك ية التنفيا فال يكة يتبعها قمسة فياع تيميك ية التقطيط اال

جميعهىىا تتمتىىت بمسىىتقاللية تامىىة اتعىىد مي انيىىات مسىىتقلة فىىي إطىىاي الىىنظ  االلىىاائ  االسىىلطات المحىىدد  
عامىىل ، ايأس المىىال  1065ايصىىل عىىدد العىىاملين بال ىىيكة االمعتمىىد  مىىن مجلىىس إداي  ال ىىيكة و 

ً  60الميقص به   مليان جنيها

ا بحثاً عن التميي  اال  من قالل نمحل إقتياي لعمالئباإللت ا   اتتمثل ييية اأهداف ال يكة       
التحسىىين المسىىتمي ألداً ماايدهىىا الب ىىيية اإضىىافة لمسىىة مىىن الجمىىال العميانىىي لم ىىاييعها بمنظىىاي 
حضايي ابييى ييي تقليدية طبقاً للمااصفات القياسية ابأ ل تكلفة لعمالئها اأعلى جىىاد  لتحقيىى  أكثىىي 

 ويبحية 

 التي دعت للتطبيق : األسباب  

يعاني  طاع المقااالت المصيي من تحديات كبيي  االتي تقىىص تقىىديي التكىىاليف المسىىتقبلية ،    
اعلى اليي  مىىن أن ال ىىيكة محىىل الدياسىىة تضىى  مجماعىىة مىىن أكفىىأ المهندسىىيين االمىىدييين المىىاليين 

أنها تااجه م ىىكلة  ىىد تىىيثي  اأعضاً فيي  العمل ، هاا إلى جانب إستقدا  أحدث األجه   المتطاي  إال
على نجاحها اتتمثل في  ياد  التكاليف الفعلية للم ياعات المنفا  للتكاليف التقدييية بماا نة ال ىىيكة و 
مما دعى ليكان الدافت لفحص أسباب عد  د ة تقديي التكاليف ، االتي جىىاًت مىىن قىىالل ضىى  عىىدد مىىن 

قتيحة االتي يبما لهىىا أكبىىي األثىىي فىىي  يىىاد  ديجىىة د ىىة متغييات بيئة األعمال الحديثة لدالة التقديي الم
التقديياالاصال إلى نتائج أدق على مستاى ال يكة ، مما ييدي إلى  ياد  فعالية ماا نة التقديي اتنفيىىا 

 الم ياعات في حداد الماا نة التقدييية المقيي  و

نظىىياً إلمكانيىىة الحصىىال  اييجت إقتياي ال يكة محل الدياسة لكي تكان محالً للتطبي  العملي  
على المعلامات الال مة للدياسة ،إلى جانب إيتفاع  كفاً  الكىىااد العاملىىة بقسىىمي الحسىىابات االتكىىاليف 

 ا ياد  الاعي المحاسبي لديه و 

 الهدف من دراسة الحالة:   

ة يتمثل الهدف اليئيسي من الدياسة في دياسة أثىىي تغيىىيات بيئىىة األعمىىال الحديثىىة علىىي د ىى      
تقدييات التكاليف اتحديد أه  المتغييات التي يمكن ان تيثي في د ة تقديي التكاليف, امىىن ناحيىىة أقىىيي 

 البحث في إمكانية تطبي  دالة التقديي المقتيحة اال  من قالل ال يكة محل الدياسةو 

 بيانات الدراسة ومصادر الحصول علي البيانات:

دى ال يكات التابعة لل ىىيكة القابضىىة للت ىىييد االتعميىىي ت  االعتماد في دياسة الحالة علي إح    
التابعة لا اي   طاع األعمال العا  ، ا ىىد  ىىا  الباحىىث بتحليىىل القىىاائ  الماليىىة الفعليىىة لل ىىيكة بمسىىاعد  
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القائمين على تقديي التكاليف اإعداد الماا انات بال يكة إلى جانب التعيف على تا يىىت التكىىاليف علىىى 
لحصال على الماا نات التقدييية اك افات تحليل المصيافات االمي انيىىات الفعليىىة مستاى ال يكة اا

لل يكة محل الدياسة من أجل قدمة تقديي معامالت تغييات بيئة األعمال الحديثة قالل سناات الدياسة 
 و2020ياليا – 2014عن الفتي  من ياليا 

 متغيرات الدراسة:  

ل مىىن المتغيىىي التىىابت االمتغيىىيات المسىىتقلة, االىى  تمهيىىداً ت  تىىافيي مجماعىىة مىىن المي ىىيات لكىى     
الستقدا  هاه المي يات في  ياس أثي المتغييات المستقلة علىىي المتغيىىي التىىابت, اكىىال  تمهيىىداً إلجىىياً 
االقتبايات اإلحصائية للحالة الدياسية, ايت  ال  علي ميحلتين: أاالً: تافيي ااقتيىىاي مي ىىيات لقيىىاس 

 , ثانياً: تافيي ااقتياي مي يات لقياس المتغييات المستقلة, اال  كما يلي:المتغيي التابت

 أوال : المتغير التابع )التكلفة المقدرة (

يفتيض الفكي المحاسبي عند تقديي التكاليف على نمااج أحادي الن اط  مسبب تكلفىىة ااحىىد( اهىىا     
يىىي التكلفىىة داقىىل المىىدى المالئىى  وايمكىىن حج  الن اط ، بمعتبايه المسبب الاحيد القىىادي علىىى تفسىىيي تغ

 عيض مي ي تقديي التكاليف التقليدي على النحا التالي :   

              ص= أ + ب س                                
 حيث  ص   ت يي إلى د ة تقديي التكلفة      

 ي حج  الن اطوأ        ت يي إلى التكاليف الثابتة االتي ال تتغيي بتغي            
 ب       ت يي إلى التكاليف المتغيي  بتغيي حج  الن اط              
 س     ت يي إلى حج  الن اط              

     

 ثانيا : مؤشرات المتغيرات المستقلة

 حجم اإلنتاج •

ياض إستمي اإلعتماد على حج  اإلنتاج في تقديي التكاليف في بيئة األعمال التقليديىىة ، مىىت إفتىى    
العال ة القطية بين التكاليف التقدييية احج  الن اط في الفكي المحاسىىبي اإسىىتمي هىىاا المتغيىىي كمسىىبب 
أساسي للتكاليف في ظل بيئة اإلنتاج التقليدية االحديثة باليي  من ظهاي أكثي من متغيي اات تأثيي على 

مسىىتمي حجىى  اإلنتىىاج كمسىىبب ( و اعىىن أهميىىة الىى  المتغيىىي ف147، صى  2005دالة التكلفة   بايامه ،  
احيد لكل التكاليف اال  في ظل بيئة اإلنتاج التقليدية التي تتمي  ببساطة العمليىىات اإلنتاجيىىة اإنقفىىاض 
ديجة التناع في اإلنتاج اتبايب التكاليف إلى تكلفة متغيىىي  اتكلفىىة ثابتىىة ، الكىىن مىىت ظهىىاي متغيىىيات 

حج  اإلنتاج أدى ال  لقطأ إفتياض المحاسبين بقطية دالة   جديد  في بيئة اإلنتاج الحديثة باإلضافة  إلى
التكلفة واعن كيفية  يىىاس حجىى  اإلنتىىاج فىىت   ياسىىها مىىن قىىالل حجىى  الاحىىدات المنتجىىة بال ىىيكة محىىل 

 الدياسة بمعتبايها دالة في التكاليف و

   حدة المنافسة:  •

ا لتعتبي أدا  لتفاق  يكة علىىى تقاس حد  المنافسة بمجمالي التكاليف المصاحبة لها االتي قلقته   
أقيى مثل تكلفة الدعاية ااإلعالن ، تكلفة القصامات التي تقد  للعمالً ،اتكلفة إ امة معايض لل يكة 
انسبتها إلجمالي التكاليف الكلية لل يكة قالل العا و اعن أهمية  ياس حد  المنافسىىة فىىي بيئىىة األعمىىال 

ييبات اتا عات العمالً بكفاً  ابجىىاد  عاليىىة علىىى أن يتحقىى  الحديثة نجد أنها أصبحت الاسيلة لتلبية  
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ال  بأدنى تكلفة ممكنة ، فل  يعدالمقصاد المنافسة الحصال على العمالً فقط اإنمىىا أيضىىاً القىىدي  علىىى 
 تا ت الطلب ، كما أدت حد  المنافسة إلى التيكي  على التكلفة عن طيي  د ة تقديي التكلفةو     

 :التكاليف البيئية  •

تقاس التكاليف البيئية بمجمالي المبالر التي ت   إنفا ها مىىن ال ىىيكة علىىى المجىىاالت البيئيىىة إلىىى    
إجمالي التكاليف الكلية قالل العا  ، اعن أهمية  ياس التكاليف البيئية يتض  لنا أن عد  اإلهتما  بقيىىاس 

في إنتاج منتجاتها دان األقىىا فىىي  التكاليف البيئية اإكتفاً ال يكات بحصي عناصي التكاليف المستقدمة
اإلعتباي التكاليف البيئية  ساف تيدي إلى عد  د ة المعلامات المحاسىىبية ابالتىىالي إتقىىاا  ىىيايات ييىىي 

 سليمة و 

    رأس المال الفكري: •

يقاس يأس المال الفكيي من قالل تكاليف تكاين محاايه الثالثة   يأس المال العال ىىات ، يأس 
يأس المال الب يي( اتنبت أهمية دياسته من الداي اإلستياتيجي الاي يساعد فىىي تعظىىي  المال الهيكلي،  

 يمة المنظمة اتع ي  المي   التنافسية حيث يعد عناصي تكاين تكلفته من التكاليف التي ال يجب اإليفىىال 
 عنها لمنظمات األعمال ببيئة األعمال الحديثةو

   مؤشرات قياس متغيرات الدراسة:  
يضاح متغييات الدياسة التي تعبىىي عىىن المتغيىىي المسىىتقل االمتغيىىي التىىابت كمىىا هىىا ماضىى  فىىي يمكن ا

 الجدال التالي:
 ( 1-5جدال                                    

 متغييات الدياسة اكيفية  ياسها                           
تصنيف   م

 المتغير 

 طريقة القياس مؤشر القياس  المتغير 

دقة تقدير  التابع  المتغير 1

 التكاليف 

 دالة التقدير المقترحة  التكاليف التقديرية 

 

2 

المتغيرات  

 المستقلة 

 عدد الوحدات المنتجة خالل العام  عدد الوحدات  حجم اإلنتاج 

 إجمالي تكاليف مواجهة حدة المنافسة خالل العام  تكلفة حدة المنافسة  حدة المنافسة 

 لعام إجمالي التكاليف الفعلية خالل ا

إجمالي التكاليف  التكاليف البيئية  

 البيئية

 إجمالي التكاليف البيئية خالل العام 

 إجمالي التكاليف الفعلية للشركة خالل العام 

رأس المال  

 الفكري

تكاليف رأس المال 

 الفكري

 إجمالي تكاليف رأس المال الفكري

 إجمالي التكاليف الفعلية للشركة خالل العام 

 
      ترح  للدراسة:اإلطار المق

بناء على ما سبق عرضه لمتغيرات الدراسة ، فقد قام الباحث بتطوير دالةةة لقيةةار تغةةر تغيةةرات بي ةةة    
االعمال الحديغة كمتغيرات مستقله، على دقة تقديرات التكاليف كمتغير تابع، وذلك كمةةا  ةةو واضةة  مةة  

 الشكل التالي:
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 المقترح للدراسة ) من إعداد الباحث(  (: اإلطار1-5شكل )

 اختبار صالحية متغيرات الدراسة:
اجىىاد  مدى في االمتمثلة الدياسية  باستقدا  االداات االحصائية في دياسة الحالة  الباحث  يقا   لكى     

 لىىىع االعتمىىاد تىى  فقىىد أثي له دالله احصائية لتغييات بيئة األعمال الحديثة علي د ة تقدييات التكىىاليف،
 و(SPSS  V. 22  اإلحصائية البيامج ح مة باستقدا  اإلحصائية األساليب من مجماعة

 اإلحصةةا ية األسةةالي  وتحديةةد اإلحصةةا ي للتحليةةل الدراسةةة بيانات صالحية  مدى  بفحص  نقوم  ولكى    
لتوزيةةع إجراء اختبار للكشف ع  مدي تبعية بيانات الدراسة ل  يتطل   األمر  فإ   البيانات  لطبيعة  المناسبة
ويمكةة   (Multicollinearity)الخطةةى  االزدواجللكشةةف عةة  وجةةود مشةةكلة  اختبةةاروإجراء الطبيعي  

 :توضي  ذلك كما يلى 
 ( :Test for Normality)للمتغير التابع   التوزيع الطبيعي إختبار

 اختبةةار على  االعتماد  تم  وقد  ،  العينة  منة  سحبت  الذى  للمجتمع  اإلحصا ي  التوزيع  لمعرفة  ويستخدم     
 بةة   العةةدم فةةر  باختبةةار يقةةوم حيةةث ،(Kolmogorov–Smirnov)(K-S)  سمرنوف كولمجروف

 منةةه المسةةحو   المجتمةةع  بةة    البةةديل  الفةةر   ضةةد  الطبيعةةي  التوزيع  يتبع  العينة  منة  المسحو   المجتمع
(  Sig)  يةاإلحصةةا الداللةةة مسةةتوى  قيمةةة  علةةى  بنةةاء  قةةرار  اتخةةاذ  ويةةتم  الطبيعةةي،  التوزيةةع  يتبع  ال  العينة
 بةة   العدم فر  قبول يعنى  ذا  فإ (  α)  م   تكبر(  Sig)  كانت  , فإذا(  α)  المعنوية  مستوى  الى  بالنسبة
 األسةةالي  علةةى االعتماد يتم  الحالة   ذه  وفى  الطبيعي،  التوزيع  تتبع  العينة  منة  المسحو   المجتمع  بيانات

( (α مةة  تقل( Sig) كانت إذا , تما( Parametric – Tests)المعلمية  باالختبارات الخاصة اإلحصا ية
 الطبيعةةي، التوزيةةع تتبةةع  ال  العينةةة  منةةة  المسحو   المجتمع  بيانات  ب    البديل  الفر   قبول  يعنى   ذا  فإ 

 Non) الالمعلميةةة باالختبةةارات الخاصةةة اإلحصةةا ية األسةةالي  علةةى االعتمةةاد يةةتم الحالةةة  ةةذه وفةةى
Parametric– Tests )، تو اللوغاريتمية التحويلة مغل المتغيرات على تحويالتال بع  بعمل نقوم تو 

 مةة  غير ةةا تو (Box-Cox Transformation) تحويلةةة تو التربيعةةي الجةةذر تحويلةةة تو األسةةية
 غةةم ومةة  ،(262 ص ،2015 القحطةةاني،)  االعتداليةةة تو الطبيعيةةة عةةدم مشةةكلة لتصةةحي  التحةةويالت

 اإلحصةةا ية  األسةةالي   ت   العتبةةار  وذلةةك  المعلميةةة  اتباالختبةةار  الخاصةةة  اإلحصةةا ية  األسةةالي   استخدام
 فةةإ  اّخةةرى ناحيةةة ومةة  فروضةة،ا، توافرت إذا  وذلك  الالمعلمية  اإلحصا ية  األسالي   م   تقوى  المعلمية
 قةةام وقةةد عليةةه، التفسيرية المتغيرات بع  ت غير لدراسة ضروري  تمر   و  التابع  للمتغير  الطبيعية  شرط

     : التالي الجدول في موض   و كما التابع المتغير على (K-S) اختبار  الباحث بتطبيق
   (2-5  جدال   

دقة تقدير 

 التكلفة 

رأس المال  

 الفكري
حدة  التكاليف البيئية  

 المنافسة 

 

 حجم االنتاج 

 المتغير التابع 

 المتغيرات التفسيرية 
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سميناف( إلقتباي مدي تبعية المتغيي التابت  التكاليف المقدي ( للتا يت  - كالمجياف إقتباي نتائج
 الطبيعي 

مستوى الداللة اإلحصائية  القرار 

Asymp(Sig) 

 المتغير التابع  االختبار قيمة إحصاء 

 التكاليف المقدرة  0.482 0.974 طبيعي

للمتغيةةر التةةابع )التكةةاليف التقديريةةة(   (Sig)م  الجدول السابق نجد ت  مستوي الداللةةة اإلحصةةا ية       
(, وبالتالي يتم قبول الفر  العدمي القا ةةل α0.05= ( و ي تكبر م  مستوي المعنوية )0.974تبلغ   )

تةةالي يمكةة  االعتمةةاد علةةي األسةةالي  اإلحصةةا ية الخاصةةة با   ذا المتغيةةر يتبةةع التوزيةةع الطبيعةةي, وبال
 باالختبارات المعلمية وم  غم استخدام نموذج االنحدار.

 :(Multicollinearity)الخطى  زدواجاإل ختبارإ

 االرتبةةاطالخطى "   االزدواجم  الشروط ال،امة تيضاً قبل عملية التقدير  و الت كد م  عدم وجود مشكلة  
بي  المتغيرات المستقلة، ويتم ذلك م  خةةالل فحةةص   (Multicollinearity)ترك"  الخطى المتعدد المش

بةةي  كةةل متغيةةري  مسةةتقلي  ، حيةةث  االرتبةةاطفحةةص  تي  (Correlation Matrix) االرتباطمصفوفة 
الخطةةى  االرتبةةاطالخطى تعتبر موجودة إذا كانت قيمة معامل  االزدواجيتفق المختصو  على ت  مشكلة 

مؤشةةر معامةةل  اسةةتخدامكمةةا يمكةة  تيضةةاً ( 5، صةةة2014)بني  ةةاني ،  (0.80)كبر م   بي  متغيري  ت
ولكةة  بعةةد  (Tolerance) بةةهونسبة التباي  المسموح  (Variance Inflation Factor)تضخم التباي  

( ، فإ  0.05تقل م  )  (Tolerance)( ، تو قيمة  10تكبر م  )  (VIF)عملية التقدير ، فإذا كانت قيمة  
 الخطى. االزدواجنى وجود مشكلة ذلك يع

الخطةةى تغةةارة الخطيةةرة علةةى التقةةدير، حيةةث تن،ةةا تةةؤدى الةةى عةةدم دقةةة   االزدواجولوجود مشةةكلة        
نحصل علي،ا م  الرسوم البيانية لطبيعة العالقة بي  المتغيرات المستقلة والمتغير التةةابع   التيالمعلومات  

و ذا بدورة يجعل المتغيرات المستقلة المعنوية العالقة ،   اراالنحد، باإلضافة الى تضخم تباي  معامالت  
العالقةةة بةةي  المتغيةةر   اتجةةاهيةةؤدى تيضةةاً الةةى تفسةةير    تنةةهللمتغير التةةابع كمةةا    االرتباطتبدو غير معنوية  

المقدر،  االنحدارالن،اية يؤدى الى عدم دقة نموذج  فيالمستقل والمتغير التابع بالشكل الخاطئ ، وم  غم 
  : التاليلمتغيرات الدراسة كما  و موض  بالجدول  االرتباطحص مصفوفة ويتم ف

 (3-5جدال                                               
 نتائج معامالت االيتباط القطي للمتغييات التفسييية القاصة بالدياسة   

 راس المال الفكري التكاليف البيئية حدة المنافسة  حجم االنتاج  

    1 نتاج حجم اال

   1 0.431 حدة المنافسة 

  1 0.167 0.687 التكاليف البيئية

 1 0.693 0.017 0.710 راس المال الفكري

 تحتةةوى  ال  التفسيرية  المتغيرات  ت   نجد  ،  السابقة  المستقلة  للمتغيرات  الخطى  االرتباط  مصفوفة  وبفحص
( 0.8) م  تكبر تفسيري  متغيري  تي ي ب ارتباط معامل نجد ال تننا حيث الخطى، االزدواج  مشكلة  على

 الخطى. االزدواج مشكلة وجود عدم وشرط الطبيعية شرط م  ت كد قد الباحث يكو  وبذلك ،

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 ( Kolmogrov – Smirnov)قتباي كالمجياف سميناف ا -أ    

 ي ي التابت للتا يت الطبيعقتباي مدى تبعية المتغيال هستقداماا د ت       
 لمتغييات الدياسة  يالتحليل الاصف -ب
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اال  من قالل استقدا  الاسط الحسابي ااالنحياف المعيايي اتحديد نطاق البيانات من قالل ايجاد     
 الحد األعلى ااألدنى لقي  الدياسة 

  (Pearson Correlation)يتباط  لبييسان ستقدا  أسلاب معامل االا -جى
 اداللة العال ة بين متغييات الدياسة   هتجااال  لمعيفة  ا  اا     

  (Multiple Linear Regression) المتعددنحداي ستقدا  أسلاب تحليل االا -د

 لقياس أثي تغييات بيئة األعمال الحديثة علي د ة تقدييات التكاليفواال     
  Paired Sample T Testلعينتين ميتبطتين  Tاقتباي -ه

  لمعيفة هل هنا  فياق معنايه اات داللة احصائية بين القي  الفعلية للتكاليف االقي  المقدي  ايستقد
 من قالل النمااجو   

أمكن التاصل لنتائج تاصيف متغييات الدياسة على النحا التالي    نتائج اإلحصاء الوصفي :

 (وSPSS V .22ة  مستقدما مجماعة من األساليب اإلحصائية بمستقدا  ح مة البيامج اإلحصائي
 ( 4-5  جدال

 الدياسة  لمتغييات الاصفي التحليل نتائج

 الحد األدنى  الحد األعلى  ينحراف المعيار اال ي الوسط الحساب المتغير 

 368766712 1384816246 366737908 926774332 التكاليف الفعلية 

 96364 264123 63154.940 182370.429 حجم االنتاج 

 0.02 0.04 0.00692 0.0306 حدة المنافسة 

 0.01 0.03 0.00903 0.0226 التكاليف البيئية

رأس المال  

 الفكري
0.0243 0.00868 0.04 0.01 

 
 من الجدول السابق نجد أن :

ة (, حيث كانت أ ىىل  يمىى 926774332بالنسبة للتكاليف الفعلية فقد بلر المتاسط العا  لها   -أ
( 1384816246(, اأ صي  يمة حصىىلت عليهىىا هىىي  368766712لها قالل هاه الفتي   

اهاا يعني تطاي ا ياد  التكاليف على مستاى ال يكة محل الدياسة  قالل فتي  الدياسة اتل  
 النتائج تتف  مت أهمية تقديي التكاليف افقاً لييية اإستياتيجية ال يكة 

(, حيىىث كانىىت أ ىىل 182370.429لمتاسط العا  لهاا المتغيي بالنسبة لحج  االنتاج فقد بلر ا -ب
( اهاا ي يي الي  يىىاد  حجىى  264123(, اأ صي  يمة له  96364 يمة له قالل هاه الفتي   

اإلنتىىاج علىىى مىىداي سىىناات الدياسىىة ا إسىىتمياي حجىى  اإلنتىىاج كمسىىبب هىىا  فىىي عمليىىة تقىىديي 
 و 2005التكاليف اتتف  تل  النتائج مت دياسة بايامه 

(, حيث كانت أ ل  يمة لها قىىالل هىىاه 0.0306بالنسبة لحد  المنافسة فقد بلر المتاسط العا    -د
( اهاا ياض  بأن التكاليف التىىي تنىىتج 0.04(, اأ صي  يمة حصل عليها كانت  0.02الفتي   

عن اجاد حد  المنافسة في بيئة األعمال الحديثة  أثيت ب كل جاهيي االبد مىىن اإلهتمىىا  بهىىا 
  Lewis, 2007د إجياً عملية التقديي في منظمات األعمال مستقبالً وا د إتفىى  مىىت دياسىىة عن

 الاي ييكد على الداي الحياي للمنافسة كأحد أه  مقيجات ظاهي  العالمة 
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(, حيث كانت أ ل  يمة له  0.0226بالنسبة للتكاليف البيئية فقد بلر المتاسط العا  لهاا المتغيي  -ا
( اهاا ي يي الي الا ن النسبي التي تتمتت به 0.03(, اأ صي  يمة له  0.01قالل هاه الفتي   

التكاليف البيئية كأحد متغييات بيئة االعمال الحديثة االتي أثيت على الدالة المقتيحة ب كل كبيي  
اهاا يتطاب  مت دياسات الفكي المحاسبي الحديث على المعالجة ييي الماضاعية لها ضمن  

 ييي المبا ي  و  التكاليف الصناعية
(, حيث كانت أ ل  يمة له قالل هاه  0.0243بلر المتاسط العا  لمتغيي يأس المال الفكيي   -ي

( اهاا ي يي إلى  جاهيية هاا المتغيي  0.04(, اأ صي  يمة حصل عليها كانت  0.01الفتي   
تكلفة تكاينه أحد اتأثييه الكبيي على نتائج دالة التقديي ب كل إيجابي حيث يمثل مكاناته الثالثة ا

العاامل التي ال يجب اإلستهانة بها عند القيا  بتقديي التكاليف اهاا يتف  مت دياسة السيد ،  
 و     2019

                                                                                  نتائج التحليل اإلحصائي:
يمكن اقتباي مدي تأثيي حج  االنتاج, حد  المنافسة, التكاليف  نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد 

البيئية, يأس المال الفكيي علي التكاليف الفعلية من قالل استقدا  أسلاب االنحداي القطي المتعدد 
 اال  افقاً للقطاات التالية: 

 : االنحدار الخطي المتعدد  نموذج  توصيف -أ
 بين العال ة لدياسة إحصائي أسلاب أنه على لمتعدداالنحداي القطي ا تحليل أسلاب  تعييف  يمكن

علىىى مجماعىىة مىىن  ،(  Dependent Variable  تىىابت متغيىىي اعتمىىاد دياسىىة يىىت  حيث المتغييات،
حج  االنتاج, حىىد  المنافسىىة, التكىىاليف البيئيىىة, (  Independent Variables  المتغييات التفسييية 
امجماعىىة  التىىابت  المتغيىىي  بىىين  االيتبىىاط  عال ىىة  يصىىف  لياحتمىىا  نمىىااج  ابناً  ،(  يأس المال الفكيي
 : التالي النحا على التفسييية  االمتغييات التابت المتغيي بين العال ة تاصيف  ايت  المتغييات التفسييية

0 1 1 2 2 3 3 4 4ln i i i i iY X X X X U    = + + + + +
 

 حيث أن:

Y:  المتغيي التابت ايعبي عن التكاليف الفعليةو 

iX حيث ان: المتغييات المستقلةو  :( )1,2,3,4i =
.

 

1X حج  االنتاجو : 

2X حده المنافسةو : 

3X التكاليف البيئيةو : 

4X و: يأس المال الفكيي 

0 يعبي عن ثابت االنحدايو : 

i  حيث ان: تعبي عن معامالت نمااج االنحداي المتعدد  :( )1,2,3,4i  و =

iU تعبي عن القطأ الع اائي في النمااجو : 
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 تقدير معالم النموذج :  -ب
 ال ىىياط  هىىاه  من  البعض  الهامة اال   بل تقديي معال  النمااج ،  ال ياط  من  مجماعة  استيفاً  من  البد

 لعمليىىة ضىىيايية لكانهىىا تحققهىىا يجىىب ال ىىياط هاه اآلقي من االبعض  ،  المعادلة  لصالحية  ضيايي
 يجىىب  ىىياط هنىىا  أقىىيى ناحيىىة التىىابت, امىىن بىىالمتغيي االتنبىىي التقديي، الد ة  للمعادلة،  التافي   جاد 
 بعىىض عمىىل أا الطبيعىىي للتا يىىت التىىابت المتغيي تبعية ال ياط هاه أه  امن النمااج، تقديي  بل  تحققها

 ايمكن ايضا التحق  من ال  ال يط بعد عمليىىة التقىىديي االىى   الطبيعية  مساي  لتصحي   عليه  التحايالت
ت  اهىىاا سىىيت  التحقىى  منىىه من قالل التحق  من تا يت القطأ الع اائي لكل  يمة من  ىىي  المتغيىىي التىىاب

القطى اهاان ال ىىيطان تىى  التحقىى    اال دااجباإلضافة الى عد  اجاد م كلة  الكن بعد عملية التقديي(  
 الع اائي  القطأ  تباينات  أما عن ال ياط التي يجب تحققها بعد عملية التقديي هي التحق  من ثبات  مامنه

  التحقىى  مىىن تبعيىىة المتغيىىي الع ىىاائي للتا يىىت المعىىال ، اكىىال  فىىي  القطيىىة   ىىيط  الى تاافي  باإلضافة
 هىىا كمىىا االىى  التىىابت المتغيىىي  علىىى  للمتغيىىيات  المقتىىيح  اإلحصائي  النمااج  معال   تقديي  ايت   الطبيعيو
         :التالي الجدال في ماض 

 ( 5-5جدال  
معامل   المتغيرت التفسيرية 

 االنحدار 

الخطأ  

 المعياري

 Tقيمة  

 المحسوبة 

مستوي  

الداللة  

اإلحصائية  

(sig) 

قيمة  

معامل  

تضخم 

التباين

(VIF) 

قيمة التباين 

المسموح به  

(Tolerance) 

 0.237 4.213 0.00 22.863 2.705 61.847 حجم االنتاج 

 0.601 1.665 0.00 10.288 1.552 15.962 حدة المنافسة 

 0.134 7.441 0.00 10.461 2.514 26.299 التكاليف البيئية

 0.170 5.881 0.00 6.875 1.816 12.485 راس المال الفكري

 18.789 ثابت االنحدار 

 R 0.996معامل االرتباط 

 R2 0.992معامل التحديد

 R2 adj 0.991معامل التحديد المعدل 

 0.04079 (S.E)قيمة الخطأ المعياري للنموذج 

 756.2 المحسوبة للنموذج ككل f قيمة 

 0.000 (sig)مستوي الداللة اإلحصائية للنموذج ككل 

 المتعددنحداي نتائج تحليل اال

 
 -: أن نجد  ( السابق5-5جدول ) من   

 المعنايىىة مسىىتاى مىىن أ ىىل اهىىي (sig=0.00هىىي  للنمىىااج اإلحصىىائية الداللىىة مسىىتاى  يمىىة •
ت التفسىىييية تىىيثي علىىي القائىىل: بىىأن المتغيىىيا  الفىىيض البىىديل   بىىال  يىىت   ( ابالتالي

 و%95 ثقة بديجة المتغيي التابت, اال 

 مسىىتاى مىىن أ ىىل اهىىي (sig=0.00هىىي   لمتغيىىي حجىى  االنتىىاج  اإلحصىىائية  الداللة  مستاى   يمة •
القائىىل: بىىأن حجىى  االنتىىاج يىىيثي علىىي   الفىىيض البىىديل   بال  يت   ( ابالتالي  المعناية

 و%95 ةثق بديجة التكاليف التقدييية, اال 

 مسىىتاى  مىىن  أ ىىل  اهىىي  (sig=  0.000هي   لمتغيي حد  المنافسة  اإلحصائية  الداللة  مستاى   يمة •
القائىىل: بىىأن حىىد  المنافسىىة  تىىيثي علىىي   الفيض البديل   بال  يت   ( ابالتالي  المعناية

 و%95 ثقة بديجة التكاليف التقدييية, اال 
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 مسىىتاى مىىن أ ىىل اهىىي (sig=0.00هىىي  تكاليف البيئيةلمتغيي ال  اإلحصائية  الداللة  مستاى   يمة •
القائل: بأن التكىىاليف البيئيىىة تىىيثي علىىي   الفيض البديل   بال  يت   ( ابالتالي  المعناية

 و%95 ثقة بديجة التكاليف التقدييية, اال 

 مىىن ا ىىل اهىىي (sig=0.00هىىي  لمتغيىىي يأس المىىال الفكىىيي اإلحصىىائية الداللىىة مسىىتاى  يمىىة •
القائل: بأن يأس المىىال الفكىىيي   الفيض البديل   بال  يت   ( ابالتالي  المعناية  ستاىم

 و%95 ثقة بديجة ييثي علي التكاليف التقدييية, اال 

( اهي 0.996االيتباط المتعدد بين القي  الفعلية االقي  التنبييه للمتغيي التابت يبلر    معامل  أن  نجد •
 ة إحصائية اهاا يدل علي  ديه النمااج التنبييهوعال ة إيجابية اات دالل

( مىىن التغيىىي فىىي التكىىاليف %99.2( اهىىاا يعنىىي أن  0.992( يبلىىر  2R(نجد أن معامىىل التحديىىد   •
 التقدييية ييجت الي المتغييات التفسيييةو

 ىىدي   ايضىىا علىىى يىىدل  اهىىاا   يمة ضئيلة  ( اهي0.04079   يبلر  للنمااج  المعيايي  القطأ  أن  نجد •
   التنبييةو اجالنما

( كمىىا أن  يمىىة التبىىاين المسىىماح بىىه 10أ ىىل مىىن   (VIF)نجىىد أن معىىامالت تضىىق  التبىىاين 
 Tolerance)    اال  لكل المتغييات في النمااج, اهىىاا ييكىىد علىىي عىىد  اجىىاد0.05أكبي من ) 

 م كلة اال دااج القطيو
 :Diagnostic Checking( النموذج صالحية اختبار) النموذج مالئمة مدم  فحص - جة

لفحص مدي مالئمة امناسبة النمااج للبيانات يت  التأكد من تحق  بعض ال ياط الهامىىة, فمىىن 

 الم ىىاهد التجميعىىي االحتمىىال بىىين( Normal Probability Plot قىىالل يسىى  االحتمىىال الطبيعىىي 

 Observed Cumulative Probability )المعياييىىىة للبىىىاا ي المتا ىىىت التجميعىىىي ااالحتمىىىال 

 Expected Cumulative Probability)، يىىدل اهىىاا القىىط من  ييبة مسافة على تقت النقاط أن نجد 

 ااض  ها كما  اال   الطبيعي،  التا يت  يتبت  التابت  تا يت المتغيي  اكال   الع اائي  القطأ  تا يت  أن  على
 :التالي ال كل من

 
 

 (2-5 كل  
 يس  االحتمال الطبيعي

 تبىىاين  ثبىىات  عىىد   م ىىكلة  علىىى  البيانىىات  احتىىااً  عد   مثل  االّقيى  ال ياط  اجاد  من  التحق   ايت     
 بيسىى  نقىىا  المعىىال  في القطية  يط  تحق   الى  باإلضافة  ،(Heteroscedasticity   الع اائي  القطأ
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 المحىىاي علىىى( Standardized Residuals Scatter Plot  المعياييىىة للبىىاا ي  االنت ىىايي ال كل
 المحىىاي علىىى(  Unstandardized Predicted Value   التىىابت للمتغيي التنبيية القيمة مت اليأسي
 بمتاسىىط يمي الاى األفقي القط حال تنت ي البيانات أن فنجد ،(  3-5    كل  من  ااض   ها  كما  األفقي

  الع ىىىاائي  القطىىىأ تبىىىاين ثبىىىات علىىىى ليىىىد اهىىىاا صىىىفي، تسىىىااى التىىىي المعياييىىىة البىىىاا ي
Homosceclasticity)  المعال   في  القطية  يط على تاافي يدل ع اائي ب كل النقاط  تا يت  أن كما

 اال  كما ها ااض  من ال كل التالي: 

 
 (3-5   كل

 التابت للمتغيي التنبيية االقي  للنمااج المعيايية  يالباا بين االنت اي  كل
  

مما سب  يمكننا أن نستقلص أنه ياجد تأثييا ايجابيا امعنايا لتغييات بيئة العمال الحديثة االمتمثلة  
علي د ة تقدييات التكاليف ( سة, التكاليف البيئية, يأس المال الفكييحج  االنتاج, حد  المناف في 

 و % 95االمتمثلة في التكاليف الفعلية, اال  بديجة ثقة  
 اختبار معنوية الفرق بين قيم التنبؤ والقيم الفعلية:  

 يمكن اقتباي معناية الفيق بين  ي  التكاليف المقدي  من قىىالل ال ىىيكة ا ىىي  التكىىاليف الفعليىىة 
اأيضاً اقتباي معناية الفيق بين  ي  التكاليف المقدي  من قالل النمااج االتكاليف الفعلية, باإلضافة إلي 
اقتباي معناية الفيق بين انحىىياف التكىىاليف الفعليىىة عىىن المقىىدي  بمعيفىىة ال ىىيكة اانحىىياف التكىىاليف 

قتبىىايات يىىت  التحقىى  مىىن مىىدي الفعلية عن المقدي  بااسطة النمااج المقتيح, الكن  بل اجىىياً هىىاه اال
تبعية بيانات هاه المتغييات للتا يت الطبيعىىي, االىى  مىىن قىىالل اجىىياً اقتبىىاي كىىالمجياف سىىميناف 

 اال  كاآلتي:
 (6-5جدال 

 سميناف( القتباي الطبيعية   كالمجياف اقتباي نتائج
 مستوى الداللة اإلحصائية القرار 

Asymp(Sig) 

قيمة إحصاء 

 اإلختبار 

 ات المتغير

 التكاليف المقدرة بمعرفة الشركة  0.970 0.303 طبيعي

 التكاليف المقدرة بواسطة النموذج  1.141 0.148 طبيعي

 انحراف التكاليف الفعلية عن المقدرة بمعرفة الشركة  1.216 0.104 طبيعي

 المقدرة بواسطة النموذج  انحراف التكاليف الفعلية عن 0.864 0.444 طبيعي

لجميةةع المتغيةةرات تكبةةر مةة  مسةةتوي  (Sig)مةة  الجةةدول السةةابق نجةةد ت  مسةةتوي الداللةةة اإلحصةةا ية 
, وبالتالي يتم قبول الفر  القا ل با  البيانات الخاصة ب،ذه المتغيرات تتبع التوزيع α=0.05)المعنوية)

 تي  وذلك كما يلي:لعينتي  مرتبط Tالطبيعي, وم  غم يتم استخدام اختبار 

 اوال: اختبار معنوية الفرق بين قيم التكاليف المقدرة من خالل الشركة وقيم التكاليف الفعلية:
الفعلية يت  استقدا    التكاليف ا ي  ال يكة قالل من المقدي  التكاليف  ي  بين القتباي معناية الفيق      

 ( اال  كما ها ماض  بالجدال التالي: (Paired – Simple T testلعينتين ميتبطتين  Tاقتباي 
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 ( 7-5جدال                                               
 للفيق بين التكاليف المقدي  من قالل ال يكة االتكاليف الفعلية  T نتائج اقتباي              

 

 

 

 

 

 

 

Sig = 0.000م  الجدول السابق نجد ت : مستوي الداللة اإلحصا ية ) م  مستوي المعنوية  ( و ي تقل  
((α=0.05 وبالتالي يتم رف  الفر  العدمي بعةةدم وجةةود فةةروا بةةي  التكةةاليف المقةةدرة مةة  خةةالل    

قبول الفر  البديل القا ل ب نه توجد فروا ذات داللة إحصا ية بي  التكةةاليف الشركة والتكاليف الفعلية و
. %95المقدرة م  خالل الشركة والتكاليف الفعلية وذلك بدرجة غقة   

ثانيا: اختبةةار معنويةةة الفةةرق بةةين قةةيم التكةةاليف المقةةدرة مةةن خةةالل النمةةوذج المقتةةرح وقةةيم التكةةاليف 
 الفعلية:
الفعلية   التكاليف ا ي  النمااج المقتيح  قالل من المقدي  التكاليف  ي  بين القتباي معناية الفيق      

( اال  كما ها ماض  بالجدال  (Paired – Simple T testلعينتين ميتبطتين  Tيت  استقدا  اقتباي 
 التالي: 
     (8-5جدال                                      
 للفيق بين التكاليف المقدي  من قالل النمااج المقتيح االتكاليف الفعلية T نتائج اقتباي      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الجدول السابق نجد أن:
ابالتالي يت   α=0.05) ( اهي أكبي من مستاي المعناية Sig = 0.956مستاي الداللة اإلحصائية     

 بال الفيض العدمي القائل بعد  اجاد فياق معناية اات داللة إحصائية بين التكاليف المقدي  من 
 و  %95قالل النمااج المقتيح االتكاليف الفعلية اال  بديجة ثقة 
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ن المتوقعة بواسطة الشركة  اختبار معنوية الفرق بين انحراف التكاليف الفعلية عثالثا: 
 وانحراف التكاليف الفعلية عن المتوقعة بواسطة النموذج المقترح: 

( اال  كما ها ماض   (Paired – Simple T testلعينتين ميتبطتين  Tيت  استقدا  اقتباي      
 بالجدال التالي: 

 (9-5جدال                                     
انحياف التكاليف الفعلية عن المتا عة بااسطة ال يكة اانحياف التكاليف  للفيق بينT نتائج اقتباي

 الفعلية عن   المتا عة بااسطة النمااج المقتيح 

 

 

 

 

 

 

 

 م  الجدول السابق نجد ت :

مستوى الداللة اإلحصا ية )         sig = 0.003( و ي تقل م  مستوى المعنوية )(α=0.05 وبالتالي    
بعدم وجود فروا وقبول الفر  البةةديل القا ةةل ب نةةه يوجةةد فةةروا ذات داللةةة يتم رف  الفر  العدمي  

 للتكةةاليف وانحراف القيم الفعلية الشركة بواسطة  المتوقعة  ع   الفعلية  قيم التكاليف  انحراف  إحصا ية بي 
. %95المقترح وذلك بدرجة غقة  النموذج بواسطة المقدرة ع   

يوجةةد فةةرا معنةةوي احصةةا يا بةةي  التكةةاليف الفعليةةة والتكةةاليف م  التحليل السةةابق نسةةتنته تنةةه ال        
المقدرة م  خالل النموذج المقترح. بينما يوجد فرا دال احصا يا بي  التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة 
 م  خالل الشركة. ويمك  تلخيص  ذه النتا ه في الجدول التالي:

 (10-5جدال                                                           
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 نتائج الدراسة 

 وقد توصل الباحث للنتائج اآلتية:

 و %95ياجد تأثيي اا داللة احصائية لحج  االنتاج على التكاليف المقدي  اال  بنسبة ثقة  •
 و و %95اا داللة إحصائية لحد  المنافسة على التكاليف المقدي  اال  بنسبة ثقة  ياجد تأثيي •

 و و %95تأثيي اا داللة إحصائية للتكاليف البيئية على التكاليف المقدي  اال  بنسبة ثقة ياجد  •

 و و%95ياجد تأثيي اا داللة إحصائية ليأس المال الفكيي على التكاليف المقدي  اال  بنسبة ثقة  •

 يحو ال ياجد فيق معناي احصائيا بين التكاليف الفعلية االتكاليف المقدي  من قالل النمااج المقت •
 ياجد فيق دال احصائيا بين التكاليف الفعلية االتكاليف المقدي  من قالل ال يكةو  •

 نتائج البحث  

تلعب  يكات المقااالت داياً هاماً في دفت عجلة التنمية اإلجتماعية ااإل تصادية الكنها تااجىىه  -1
ي  ال يكات اإلهتمىىا  ب ياد  حد  المنافسة االتحديات التي تفيضها البيئة الحديثة ، مما تطلب من إدا

بمتغييات بيئة األعمال الحديثة لتقدي  أدق تقديي ممكن يساعد تل  ال يكات على الفا  بالمنا صىىات 
االعطاًات اتحقي  أيباح ميضية ، إن هاا يستل   التيكي  علىىى بيانىىات أكثىىي د ىىة اتحقيىى  هىىدف 

 و  Cost Effectivenessفعالية التكلفة 
  تكاليفية ال تتناسب مت المتغييات البيئية الحديثة ، ممىىا ينىىتج عنىىه تطب   يكات المقااالت نظ  -2

 صاي في د ة نظا  المعلامات التكايفي لديها ، امايتيتب عليه من عد  إمكانية  ىىيكات المقىىااالت 
من الاصال ألدق تكلفة للم ياعات ، باإلضىىافةلعد   ىىديتها علىىى الافىىاً بممىىداد اإلداي  بالبيانىىات 

د يقة ، ممىىا ينىىتج عنىىه عىىد  تطىىاب  اتجىىا  التكىىاليف الفعليىىة للتكىىاليف المقىىدي  المبدئيىىة التكاليفية ال
 للم ياعات اإحتمالية حداث قسائي كبيي  على مستاى ال يكة 

يكمن أساس الم كلة في أن  طاع المقااالت ينفيد بطبيعىىة قاصىىة يميىى ه عىىن ييىىيه مىىن بىىا ي  -3
م ىىياعات اعلىىى إتقىىاا القىىيايات المقتلفىىة ، امىىا  طاعات األعمال االتي ييثي على إداي  تلىى  ال

يتيتب عليه من إفيا  مجماعة من الم اكل التي تقف عائقا أما  تطبي  نظ  التكاليف فيهىىا و اعليىىه 
فمن من الضيايي تطايي دالة تقدييالتكاليف بما يتالئ  مت طبيعة تلىى  ال ىىيكات اتحقيىى  االهىىداف 

 التي تسعى إليها في العصي الحديثو 

كن تطايي دالة تقديي التكاليف في  يكات المقىىااالت مىىن قىىالل  يىىاس متغيىىيات بيئىىة األعمىىال يم -4
الحديثة لمعيفة ماها جاهيي االبد من أقاه في اإلعتباي االتيكي  علىىى  المتغيىىيات  المىىيثي  فىىي 
تقديي التكاليف المسىىتقبلية فىىي منظمىىات األعمىىال  ، اإسىىتبعاد العاامىىل ييىىي الجاهييىىة حيىىث يتىىي  
دياسة تل  المتغييات ا ياسها بمقاييس مالئمة تافييمعلامات تكاليفية أكثي د ة تعمىىل علىىى تحسىىين 
اتطايي نتائج التقديي القائمة اتسه  في عالج الم اكل أا التحىىديات التىىي تااجىىه هىىاا القطىىاع ابمىىا 

 يحق  األهداف التالية :
 للمنا صات االعطاًات اليسمية وتقديي معامالت متغييات بيئة األعمال بد ة عند التقدي     -
معيفة جاانب القصاي ااإلسياف االعمل على تالفيهىىا ، تنميىىة مىىااطن القىىا  االكفىىاً  فىىي تقىىديي  -

 التكاليف اتاجيه اإلهتما  للمتغييات الجاهيية اتقديمها إلداي   الم ياعات االتقطيط بال يكةو
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اس مالئمىىاً فىىي التقطىىيط اإتقىىاا إتقىىاا مقيجىىات دالىىة التقىىديي فىىي تىىافيي معلامىىات لتعبىىي كأسىى  -
 القيايات اتسعيي الم ياعات المقتلفة بناًاً على تقديي التكاليف ب كل أدق و 

 وقد أسفرت دراسة الحالة عن       
 إمكانية تطبي  الدالة المقتيحة على  طاع المقااالت من قالل تطبيقها على ال يكة محل الدياسة   •
 ة اإقتالفها جاهيياً عن التقدييات التقليدية جاد  نتائج تقديي الدالة المقتيح •
إقتباي مجماعة من المتغييات التي أثبتت أن اإلعتماد على حج  اإلنتاج فقط ييدي إلى نتائج ييىىي  •

بيئيىىة ، تكلفىىة يأس المىىال د يقة ، ال ياد  مستاى الد ة يجب أقا تكلفة حد  المنافسة ،التكىىاليف ال
 اليف بمنظمات األعمال في المستقبلوفي الحسبان عند تقديي التك الفكيي

 توصيات البحث 

تطبيىى  دالىىة  أن تعمل  من آت األعمال المصيية بتطايي نظ  تكاليفها بقطاع المقااالت عن طييىى  و1
 تقديي التكاليف المقتيحة لما لها من م ايا عديد  في ظل بيئة األعمال الحديثة 

للعاملين إلن اً كاادي محاسبية متفهمة  ضياي  إهتما  منظمات األعمال بعمل بيامج تدييبية  و2
لقضية  تقديي التكاليف ادايها الفعال في إعداد الماا نات ايالبية القيايات اإلدايية ، اال  لمااكبة 

 التطاي العلمي في النظ  التكاليفية ااإلدايية في بيئة األعمال الحديثة و
مفاهي  المستحدثة للمحاسبة اإلدايية  ضياي  تقدي  الم يد من البحاث حال إستقدا  األداات اال و3

 االتي منها تقديي دالة التكلفة المعدلة التي تناالها البحث 
ضياي  تطبي  نتائج البحث ب يكات أقيى داقل  طاع المقااالت اإقتباي جاهيية الفياق بين  و4

  التكاليف الفعلية االتكاليف المقدي  اتطبي  الدالة المقتيحة ااإلستفاد  من نتائجها و
 المجاالت المقترحة للبحوث المستقبلية  

إمكانية تطبي  الدالة المقتيحة بقطاعات أقيى بالبيئة المصيية اليست المقااالت فقط   كاألداية ،المااد   -
 الغاائية، المصانت( اإقتباي مدى د ة نتائج تقديي التكاليف عن الطيق ااألساليب المستقدمة حالياًو

 بيئة األعمال الحديثة األقيى على د ة تقديي التكاليفو  إمكانية إقتباي أثي تغييات -
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