
  

  
  

 دعم القدرة ـىدور نظام حماسبة استهالك املوارد ف
  األعمالالتنافسية ملنشآت 

   )مع دراسة ميدانية( 
  
  

The Role of Resource Consumption Accounting 
System in Supporting the Competitiveness 

Capabilities of Business Organizations 
( With a Field Study ) 

  
  

  
  م الطنطاوىهبه السيد إبراهي  على مجاهـد أحمد السيد

  مدرس بقسم المحاسبة  المحاسبة المساعد ورئیس قسم المحاسبةأستاذ 
  كفرالشیخ جامعة –كلیة التجارة    جامعة كفرالشیخ–كلیة التجارة 

  

  
 

دایم القصاصن اأحمـد شعب   عبدال

  

  



  األعمالدور نظام محاسبة استھالك الموارد فى دعم القدرة التنافسیة لمنشآت    ن   اھبـھ الطنطاوى ، أحمـد شعب/ على مجاھد ، د/ د.  أ
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٨٤٥( 

   :مستخلص البحث
ث دراس تھدف البح درة اس م الق ي دع وارد ف تھالك الم بة اس ام محاس ة دور نظ

طار النظري إل، واعتمد الباحث على المنھج االستنباطي لبناء ا األعمالالتنافسیة لمنشآت 

تبی،   اإلحصائیةللدراسة والمنھج االستقرائي الختبار الفروض  وائم االس ھ ق م توجی ن اوت

الیفإ بي التك ى محاس الیین وأع ل دیرین الم ات ، والم ي منظم الس اإلدارة ف ضاء مج

  .  ومجموعة من األكادیمیین في الجامعات المصریة،   المصریةاألعمال

ا أن لى إوتوصلت نتائج البحث  ؤدى دورا ھام وارد ی ًنظام محاسبة استھالك الم ً

ة ،   األعمالفي دعم القدرة التنافسیة لمنشآت  ن الطاق ات ع وفیر معلوم حیث تساھم في ت

نھا أكما ،  حمیلھا على تكلفة المنتجات مما یساھم في تخفیض تكلفة المنتجالعاطلة وعدم ت

لیمة دارة السإلتساھم في توفیر معلومات تساعد في دعم فلسفة التوجھ بالعمیل من خالل ا

  .  للعمیلةنشطة ذات القیمة المضافأللى اإللموارد المستثمرة وتوجھھا 

   .، الموارد ، القدرة التنافسیة للمنشأة  محاسبة استھالك الموارد: الكلمات الدالة
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  طار العام للبحثإلا
   :ةــدمـالمق

ة ن إ ى بیئ دث ف ذى ح ور ال الالتط دم األعم ة للتق رة نتیج ة األخی ى اآلون ة ف  الحدیث
ى مجال  ذھل ف ور الم وجي، والتط اجالتكنول اتاإلنت صال والمعلوم ة ، واالت نظم اإلداری ،  ، وال

ة ى الوسائل اآللیةوزیادة االعتماد عل سة العالمی ا  ، زیادة حدة المناف ن الظواھر، مم ، وغیرھا م
  .  وقدرتھا التنافسیة األعمالداء منظمات ألھا تأثیرات ملموسة وجوھریة على أن ك

تم األعمالفتزاید االھتمام بالقدرة التنافسیة في بیئة  سة یح دة المناف ادة ح ع زی ة م  الحدیث
اء  المخاألعمالعلى منظمات  ن اجل البق تلفة تمییز نفسھا عن غیرھا من المنظمات األخرى، م

ھ شط فی ذى تن ى المحیط ال ة ف رات المتالحق ة المتغی سوق ومواكب ى ال وق ف ى . والتف ذا یجب عل ل
ساھم   تدعیم قدرتھا التنافسیةاألعمالمنظمات  ي ت ى المصادر الت ، وذلك من خالل حصولھا عل

ل  وب من اج ا المطل ستقبلیة فى تحقیق تفوقھ ة والم ى احتیاجات العمالء الحالی دیم منتجات تلب تق
  . بالشكل المناسب

  :طبیعة مشكلة البحث 
ـة  سمــت بیئـ الات ن األعم ى م صائص الت ن الخ ة م ـة بمجموع ور أ الحدیث ا التط ھمھ

اجالمذھل في تكنولوجیا  ات ااإلنت ل واالتصال، والمعلوم ا یعرف أل ، والنق ھ م تج عن ذى ن ر ال م
دد المنظمات .  اھرة العولمةبظن آلا ى تھ ولقد صاحب ھذه الظاھرة مجموعــة مـن التحدیات الت

ة  ى بیئ الف سة، واألعم دة المناف ادة ح را لزی تمرار نظ ى االس درة عل دم الق ة بع ذه إزً الحدیث اء ھ
دة األعمالالبد لمنظمات أن التحدیات المتنامیة ك ي أو أ من تبنى واح ن االستراتیجیات الت ر م كث

  ) ١، ص ٢٠٠٦ : السید ( . م قدرتھا على المنافسةتدع
ث  صر أحی ى م ة ف شركات العام صانع وال دراء الم ى م ة عل ة میدانی ت دراس   جری

ت ق ٣٠٠ بلغ رھم لخل ة نظ ن وجھ ة م تراتیجیات المالئم ول االس م ح صاء آرائھ ردة الستق  مف
دود بعد تجمیعھا وترتیبھا جاءت الر.   الحدیثةاألعمالوتدعیم المقدرة التنافسیة للمنشآت فى بیئة 

ددة  اليألمح و الت ى النح تراتیجیات عل اني اس م ثم ز:  ھ تراتیجیة التمی ض ،  اس تراتیجیة خف اس
ة ادة،  التكلف تراتیجیة الری الف،  اس تراتیجیة التح شاملة،  اس ودة ال ق الج تراتیجیة تطبی ،  اس

شریة وارد الب ة الم تراتیجیة تنمی ا المعلو اس تراتیجیة تكنولوجی ات، اس د ،  م تراتیجیة التجدی اس
  .  واالبتكار والتطور

درة منظمات آونظرا لتعدد استراتیجیات مواجھة  الثار العولمة وعدم ق  خاصة األعم
ین ألاأن ، ف فى الدول النامیة على تبنى ھذه االستراتیجیات مجتمعة مر یحتم ضرورة المفاضلة ب

تراتیجیات ا ار االس ر مالألھذه االستراتیجیات واختی ةكث ن .  ئم ل م م ھذه االستراتیجیات أولع ھ
شآت  سیة لمن درة التناف دعم الق الل ض األعم ودة وخف سین الج تراتیجیتي تح    اس

  )١ص  ، ٢٠٠٦ : السید ( . التكلفة
ث تلعب ا شآت إلحی سیة لمن درة التناف ى دعم الق ا ف تراتیجیة للتكلفة دورا ھام ًدارة االس

ن ،   التكالیـف وتحسین المركز التنافسي لھاُ حیث أنھا تمكن المنشاة من تخفیضاألعمال وذلك م
تخدام  الل اس تراتیجیات أخ یة لالس ائز األساس دى الرك ة إح ر التكلف ة وتعتب دوات إدارة التكلف

ث  . )( Srikanthan, 2003 التنافسیة المختلفة  رض أن حی د یع ة ق د التكلف ي تحدی ة ف عدم الدق
ر مالئم تراتیجیة غی ي توفرھا ة المنشأة إلى مخاطر اس ات الت ى المعلوم ادة الحاجة إل ع زی ، وم

ویر  ام بتط ي األسالیبنظم محاسبة التكالیف لمقابلھ احتیاجات اإلدارة ازداد االھتم ستخدمة ف  الم
ا ة علیھ ة والرقاب ساب التكلف ھ احت ات  عملی وفر بیان ورة ت الیف متط ة تك رورة وجود أنظم ، وض

سیة مة التخاذ القرارات ائتكلفھ أكثر دقھ ومال درة التناف ادة الق ى زی لمختلفة األمر الذى سیؤدى إل
   )  Tunji, et. al., 2013 (. للمنشأة
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بة إلى مداخل إدت االنتقادات الموجھ أوقد  ور نظـام محاس دارة التكلفة التقلیدیة الى ظھ
وارد  ـومات  ( RCA )استھالك الم وفیر مـعل ة مصمم لت د مدخال شامال إلدارة التكلف ذى یع وال

شأة في ظل دقی سي للمن ز التناف سین المرك الیف وتح قھ تساھم في اتخاذ قرارات مثلـى لتقلیل التك
شدیدة سة ال سم بالمناف ھ  )White, 2009  & Ahmed Moosa, 2011 (. سوق یت اء علی  وبن

  :مشكلة البحث في السؤال التالي یمكن صیاغة 
ال   ؟ األعمالتنافسیة لمنشآت ما ھو دور نظام محاسبة استھالك الموارد في دعم القدرة 

   :ثــداف البحـأھ
ي ث ف دف البح ل ھ وارد دأن بی یتمث تھالك الم بة اس ام محاس درة ور نظ م الق ي دع ف

  . األعمالالتنافسیة لمنشآت 

  :ث ـة البحــھمیأ
ن ا ة البحث م ع أھمی ي إلتنب ضیفھا البحث والت وف ی ي س ة الت ة والعملی ھامات العلمی س

  : ليیمكن عرضھا على النحو التا
  :ھمیة العلمیة أل ا-أ

ي  ا ف ة أھمیتھ ذه الدراس ستمد ھ وث أن ت م البح ن أھ ر م سیة یعتب درة التناف ق الق تحقی
ى األعمال في بیئة األعمالوالدراسات التي تستحوذ على اھتمام منظمات  سعى إل ي ت  الحدیثة الت

  . تراتیجیةالبقاء واالستمرار والتي تعتمد على المداخل الحدیثة إلدارة التكلفة االس
  :األھمیة العملیة  -ب

ة إأن  ة ماس ى حاج صناعیة ف شآت ال سیةإدارة المن درتھا التناف م ق ى دع ویر ،  ل وتط
ى إلأسالیب المحاسبة ا و ف اء والنم ن البق ا یمكنھا م ة المحیطة بم داریة لتواكب التغیرات في البیئ

  .  سواقألظل انفتاح ا
   :ثــروض البحـف

  : البحث یمكن صیاغة فرض البحث كما یليفى ضوء طبیعة مشكلة وھدف 
  األعمالًال یؤدى نظام محاسبة استھالك الموارد دورا في دعم القدرة التنافسیة لمنشآت 

   :ثــج البحــمنھ
جابة على السؤال البحثي  وفى محاولة الختبار فرض البحث إللتحقیق ھدف البحث وا

    : یعتمد الباحث على
  المنھج االستنباطي  -أ 

ار ولت اء اإلط تنباطي  لبن نھج االس ى الم ث عل د الباح وف یعتم ث س دف البح ق ھ حقی
النظري للبحث وذلك من خالل استقراء وتحلیل ما ورد فى الفكر المحاسبي عن طریق االعتماد 

ة وا ت ألعلى الكتب والمراجع والدوریات العلمیة العربی ي تناول دوات الت ؤتمرات والن جنبیة والم
  .  البحثالمتغیرات الخاصة ب

  المنھج االستقرائي -ب
ث  رض البح ار ف ا واختب ات وتحلیلھ ع البیان تقرائي لجم نھج االس ث الم ستخدم الباح ی

اللتحدید دور نظام محاسبة استھالك الموارد في دعم القدرة التنافسیة لمنشآت  ن ، األعم ك م وذل
جراء إ عینة الدراسة ثم التي یتم توزیعھا على) االستبیان(خالل إعداد وتصمیم قائمة االستقصاء 

  .  الالزمة والتي تخدم مشكلة وفرض البحثاإلحصائیةاالختبارات 
  :ث ــة البحــخط

  تقسیم الجزء المتبقى من البحث كالتالينھ یمكن إلة البحث والھدف منھا فبناء على مشك
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سابقة(  ات ال ة  ، الدراس ي بیئ سیة ف درة التناف الالق ةاألعم تھالك ،  الحدیث بة اس وارمحاس د  الم
  ) .الخالصة والنتائج والتوصیات وقائمة المراجع ، الدراسة المیدانیة  ، والقدرة التنافسیة

  

   :الدراسات السابقة
  :  عرض وتحلیل الدراسات السابقة

تم  ث ی ث حی رات البح ة بمتغی سابقة المتعلق ات ال سم الدراس ذا الق ي ھ ث ف اول الباح یتن
  :ن كما یلى لى مجموعتیإتصنیف الدراسات السابقة 

   .الدراسات التي تناولت محاسبة استھالك الموارد:  ولى تتمثل فيأل المجموعة ا-١
   .الدراسات التي تناولت طرق دعم القدرة التنافسیة:  ة تتمثل فيـ المجموعة الثانی-٢

  

  تناولت محاسبة استھالك الموارد التي الدراسات) أ ( 

القائم  اسم الدراسة
 نتائج الدراسة راسةھداف الدأ  بالدراسة

Resource 
Consumption 
Accounting: 
Manager-
Focused 

Management 
Accounting ( W

hi
te

, 2
00

9 
) 

  : لىإھدفت الدراسة 
محاسبة استھالك أن التأكید على  �

ة  دعم بالدرج نھج ی ي م وارد ھ الم
ى األا ات إلول دم المعلوم دارة ویق

اذ  ل اتخ ن اج دیرین م ة للم الالزم
ال یركز على المعلومات القرارات و

ة  راف خارجی ة ألط ة المقدم المالی
ط م  فق ات إ، وت ض المقارن راء بع ج

وارد  بین نظام محاسبة استھالك الم
RCA ى ة عل د التكلف ام تحدی   ونظ

شاط  أ اس الن ام ) ABC(س ونظ
ونظریة ) LA( المحاسبة عن الفاقد 

  )TOC(القیود 
ى  � ة عل دت الدراس ث اعتم حی

 . الجانب النظرى

  :ى لإت الدراسة توصل
وارد نظام أن  � تھالك الم نظام محاسبة اس

یعزز الفھم بسلوك الموارد وتدفقھا مما یقدم 
اذ  ل اتخ ن اج دیرین م ة للم ات قیم معلوم
بة  ام محاس ر نظ ة، یظھ رارات المالئم الق
شكل  ة  ب ة العاطل وارد الطاق تھالك الم اس
الیف  ض التك ن خف دیرین م ن الم ق یمك دقی

  . لموارد وتقلیل الھدرمثل لألباالستغالل ا
وارد أن و � تھالك الم بة اس ام محاس نظ

شغیلیة  ات الت سین العملی ى تح ل عل یعم
دة  ات المعق شآت ذات العملی ة للمن وخاص

  .واالستثمارات المالیة الكبیرة
اك  � بة أھن ام محاس حة لنظ ضلیة واض ف

م  ى معظ وارد عل تھالك الم ة أاس نظم
ة ا بة اإلداری ام ألالمحاس ل نظ رى مث خ

ة ى التكلف شاط  أ عل  ونظام ABCساس الن
د   ن الفاق بة ع ة LAالمحاس  ونظری

  .TOCالقیود 
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Application of 
Resource 

Consumption 
Accounting 
(RCA) in an 
Educational 

Institute 

( A
hm
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, 2
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  :ھدفت الدراسة الى
ق  � ل لتطبی ار متكام ع اط وض

ي  وارد ف تھالك الم بة اس محاس
ن المعاھد والجا ستانیة م ات الباك مع

ة  د تكلف ي تحدی ساعدتھا ف ل م اج
امج  ل برن ي ك ب ف ل طال یم لك التعل
دفت  ا ھ دة، كم ى ح ي عل تعلیم
شغیلیة  اءة الت الدراسة الى قیاس الكف

ة اإلنتاجو دوائر الخدمی یة لمختلف ال
ل  ة داخ ة المختلف ز التكلف ومراك
وارد  ع الم ذلك تتب االدارات، وك

ا وب ستغل منھ ر الم د غی أن یوتحدی
ذ  وارد، وتنفی ي الم در ف واطن الھ م
ة  ى المیزانی ة عل ات الرقاب عملی

  . والتخطیط السلیم للمستقبل
د  � اریر عن ات والتق دیم المعلوم تق

ي  ة ف ستویات االداری ف الم مختل
المعاھد والجامعات لمساعدتھم على 

رارات ع .اتخاذ الق ل مجتم ث تمث حی
ى  یم ف سات التعل ى مؤس ة ف الدراس

 باكستان

  :الى دراسةال توصلت
ر أن  � نظام محاسبة استھالك الموارد یعتب

ا  ة مم امال إلدارة التكلف امال ومتك ا ش نظام
سین  ات لتح وفیر المعلوم ى ت ساعد عل ی

ة شآت التعلیمی ا . القرارات الخاصة بالمن كم
شأة  تراتیجیة المن م اس ى فھ ل عل ھ یعم ان
شأة  الل المن وارد خ دفقات الم ة وت التعلیمی

ضھا تھوتفاعال ع بع بعض ألداء ا م ال
  .الخدمة

ة  � ات مالئم اج معلوم ى انت ساعد ف ی
ا  رادات مم ادة اإلی الیف وزی یض التك لتخف

  یة للمنشأة اإلنتاجیعزیز القدرة 
اس  � ة كأس اس وإدارة الطاق ى قی ز عل یرك

صھا الیف وتخصی ام . إلدارة التك وفر نظ ی
ذي  م لمتخ وارد دع تھالك الم بة اس محاس

ستویات االد ف الم د مختل ة القرارات عن اری
ة  سلیم ومراقب یط ال ى التخط ساعد عل ا ی مم

 . في مختلف االداراتاألداء

القائم  اسم الدراسة
 نتائج الدراسة ھداف الدراسةأ  بالدراسة

 مدخل دور
استھالك  محاسبة

الموارد  في 
تدعیم استغالل 
الطاقة بمنشآت 
صناعة اإلسمنت 

 الیمنیة

 )
لي

وا
لح

ا
 ، 

٢٠
١٣

(  

  : الي الدراسة ھدفت
ة  � بة معرف دخل محاس دور م

استھالك الموارد في تدعیم استغالل 
منت  ناعة األس شآت ص ة بمن الطاق
ات  ى متطلب رف عل ة، التع الیمنی
تھالك  بة اس دخل محاس ق م تطبی
ناعة  شآت ص ي من وارد ف الم

ة   منت الیمنی ى _ االس رف عل التع
وارد  تھالك الم بة اس دور محاس
ة  یض التكلف ي تخف ھ ف ومنھجیت

ة، حی تغالل الطاق ت واس ث اجری
ناعة  شآت ص دراسة میدانیة على من
ام  اع الع ي القط ة ف منت الیمنی االس

اص  منت ١١٠(والخ صنع اس   م
الیمن تبی) ب ة االس ھ قائم م توجی أن وت

دراء  وم، م دراء العم الى كال من الم
 .المالیة، محاسبي التكالیف

   :إلي الدراسة توصلت
تھالك أن  � بة اس دخل محاس ق م تطبی

  : من المزایا منھاالموارد  یحقق العدید
ات  � ن العالق حة ع ورة واض دیم ص تق

وارد  ات الم وارد وكمی ین الم سببیة ب ال
ا د ، والتكالیف المرتبطة بھ ى تحدی ة ف والدق

ة  ة(سلوك التكلف بیة ـ الثابت ق ). التناس وتحقی
الیف صیص التك ي تخ ر ف ة اكب صل ، دق وف

ى  تكالیف الموارد العاطلة وعدم تحمیلھا عل
دم معلومات عن كم. تكلفة المنتجات ا انھ یق

ة ة العاطل وارد وادارة الطاق یط الم / تخط
  .الفائضة 

م التكالیف  � واوصت الدراسة بتطویر نظ
ة  منت الیمنی ناعة األس شآت ص ى من ف
اس  ال قی ى مج ة ف داخل الحدیث ق الم وتطبی

 .التكلفة
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مدى فاعلیة 
نموذج محاسبة 
استھالك الموارد 

كأحد النماذج 
المقترحة لتطویر 

علومات منفعة م
دارة إالتكلفة و

 الطاقة

 )
وى

ھا
لش

ا
  ،

٢٠
١٤

(  

  :الى الدراسة ھدفت
التعرف على مدى فاعلیة محاسبة  �

اس  ى قی وارد ف تھالك الم اس
ر  ة اكث ة وعدال ق دق التكلفة وتحقی

تج ة المن د تكلف ي تحدی وفیر ، ف وت
ة  ن طاق صیلیة ع ات تف معلوم
ة  ستخدمة والعاطل وارد الم الم
ة ة المتاح یم الطاق رض تعظ . بغ

ى  حیث اجریت دراسة میدانیة عل
ة  صناعة بجمھوری ركات ال ش
ائم  ھ ق م توجی ة وت صر العربی م

تبی وم، أن االس دراء العم ى الم ال
 .محاسبي التكالیف، مدراء المالیة

  :الى الدراسة توصلت
بة استھالك الموارد  � ق محاس اھمیة تطبی

امل  ات ش ام معلوم ن دور كنظ ھ م ا ل لم
صیص دقیق یساھم فى الوصول الى التخ  ال

ا  شطة طبق ى االن ا عل الیف وتحمیلھ للتك
لمقدار استھالكھا من الموارد، كما انھ یوفر 
ل  ن الجزء العاط إلدارة ع معلومات مفیدة ل

ستغل(  ر م وارد ) الغی ة الم ن طاق م
  المستخدمة

د  � م وتأیی دون دع ھ ب ائج ان رزت النت اب
تھالك  بة اس وذج محاس ق نم االدارة لتطبی

ھ الن ب ل ن یكت وارد ل د الم ذلك عق اح وك ج
بین   ین والمحاس ة لإلداری دورات تدریبی
د  وذج الجدی ة النم ى طبیع رف عل للتع

 .واحتیاجات تطبیقھ

Resource 
Consumptio
n Accounting 

with Cost 
Dimension 

and an 
Application 
in a Glass 
Factory 

O
ku

tm
us

, 2
01

5)
( 

  :ھدفت الدراسة الى
ن  � ف یمك ى كی رف عل أن التع

ساھم ال تھالك ی ن اس بة ع محاس
ر  ات اكث دیم معلوم ي تق وارد ف الم

إلدارة  صیال ل اج (تف صنع إلنت م
اج اذ ) الزج ة اتخ ي عملی ساعد ف ت

ن  ف یمك رار، كی ساعد أن الق ت
ي  المحاسبة عن استھالك الموارد ف

ة ب ة المتعلق اجتحدید التكلف ة اإلنت  بدق
ة ة المتاح د الطاق صر وتحدی ، وح

بة عنأن كیف یمكن   تساعد المحاس
ي  صنع ف استھالك الموارد ادارة الم
ستغلة،حیث  ر م ة الغی د الطاق تحدی
صنع  ى م ة عل ة حال ت دراس اجری

 .إلنتاج الزجاج بـ انتالیا بتركیا

  :الى الدراسة توصلت
انھ بعد تطبیق محاسبة استھالك الموارد  �

نتج عنھ تحسن كبیر في المعلومات المقدمة 
الیف  ق بتك اإلدارة المصنع التي تتعل  جاإلنت

ى االدارة  رارات ف ذي الق اعد متخ ا س مم
  . على اتخاذ القرارات المالئمة

تھالك  � بة اس ام محاس ق نظ اعد تطبی س
الموارد على تحدید تكلفة المنتجات المختلفة 

  بالمصنع بدقة 
وارد  � تھالك الم بة اس ام محاس اعد نظ س

د الموارد  صر وتحدی ى ح ادارة المصنع عل
تخدام  د اس ھ بع ث ان ة حی م   RCAالمتاح ت

 .اظھار الطاقة الغیر المستغلة وتحدیدھا

المحاسبة عن 
استھالك الموارد 
كمدخل لتطویر 

نظم إدارة التكلفة 
في ظل بیئة 

 التصنیع الحدیثة

أ( 
شع

شیع
و 

ب
  ،

٢٠
١٦

 ( 

 : ھدفت الدراسة الى
التعرف على نظام المحاسبة عن  �

لى إاستھالك الموارد كمدخل یسعى 
تغالل ا ق االس واردألتحقی ل لم  مث

سیة،  درتھا التناف م ق شركة ودع ال
ى  ة ف ى نظم ادارة التكلف التعرف عل

  . شركات التصنیع الحدیثة
صمیم  � تخدام إت رح الس ار مقت ط

تھالك  ن اس بة ع دخل المحاس م
م  ویر نظ ى تط وارد ف دارة إالم

سیة  درة التناف م الق ة ودع التكلف
صنیع  ة الت ل بیئ ى ظ شركة ف لل

ة ى . الحدیث ث عل د الباح ث اعتم حی
ج االستقرائي الستقراء ما ورد المنھ

ة  وث المتعلق ات والبح ي الدراس ف
وارد  تھالك الم بة اس بمحاس
تنباطي  نھج االس ى الم واالعتماد عل

 .لبناء اإلطار المقترح

   :الى الدراسة توصلت
تھالك أن  � ن اس بة ع دخل المحاس ق م تطبی

االت  ى مج ا ف ن المزای د م ق العدی وارد یحق الم
ض وارد ف ال للم سفة التخطیط الفع ھ لفل ن دعم ال ع

  .رضاء العمالء إالتوجھ نحو 
وارد  � تھالك الم دخل المحاسبة عن اس یتكامل م

ن  ات ع وفیر المعلوم ي ت ة ف دفق القیم دخل ت وم
الي  شغیلي والم ألداء الت ة ل دفقات القیم وارد ت م

دفقات ألوكیفیة االستغالل ا مثل للموارد المتاحة لت
  .القیمة 

تھال � دخل المحاسبة عن اس وارد یتكامل م ك الم
وات  ل خط ي تحلی فات ف ة المواص دخل تكلف وم
تج  تج وخصائص المن ة مواصفات المن تحدید تكلف
ات  سبباتھا والعالق وارد وم ات الم د مجمع وتحدی

  .التشابكیة 
وارد  � تھالك الم دخل المحاسبة عن اس یتكامل م

وات القیود  د خط ى تحدی مع مدخل نظریة القیود ف
ا ن العملی د م ي تح ات الت ة اإلنتاجت واالختناق ی

ي  شركة ف شغیلي لل سین األداء الت دعیم وتح وت
 .النقاط التي بھا اختناقات او قیود
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 محاسبة استخدام
استھالك الموارد 
في تدعیم مدخل 
تكالیف مسار 
تدفق القیمة 

بھدف االستغالل 
 األمثل للموارد

 )دراسة نظریة(

 )
ي 

طب
لش

ا
 ،

٢٠
١٧

 ( 

  : لىإھدفت الدراسة 
دى  � ى م رف عل ة مكاإالتع نی

وارد  بة استھالك الم تخدام محاس اس
دفق  الیف ت دخل تك دعیم م ى ت ف

  . القیمة
ل  � ة وتحلی ى دراس دفت ال ا ھ كم

الیف إلا دخلي تك ري لم ار الفك ط
بة  ة  ومحاس دفق القیم سار ت م
وء  ي ض وارد ف تھالك الم اس

  متطلبات البیئة الصناعیة الحدیثة،
ى المزج  �  حیث اعتمد الباحث عل

تقرائ ین االس ین المنھج ي ب
ق  تنباطي لتحقی داف أواالس ھ

  .الدراسة
  
  
  
 

  :توصلت الدراسة الى
ع أن  � وارد یتمت تھالك الم بة اس دخل محاس م

ا ن المزای د م ا  أبالعدی ي : ھمھ ة ف ق الدق تحقی
وارد  تغالل الم اءة اس الیف وكف صیص التك تخ

ع إو ى التتب ھ عل الل قدرت ن خ ة م دارة الطاق
وارد تھالك الم صیلي الس ستخد، التف د الم م وتحدی

ر  ة الغی الیف الطاق تبعاد تك ورد  واس ل م ن ك م
ة المنتجات مستخدمة ن تكلف ى ، م نعكس عل ا ی مم

رار  ة اتخاذ الق ة ودعم عملی منفعة معلومات التكلف
  . جلألفى كال من المدى الزمنى قصیر وطویل ا

وارد  � تھالك الم ن اس بة ع دخل المحاس ب م یلع
دفق  دعیم مدخل تكالیف مسار ت ى ت دورا بارزا ف

دخل القی ى قصور ھذا الم ب عل مة من خالل التغل
الیف ا ض التك صیص بع ى تخ ى ألف رى عل خ

دقیق  د ال الي التحدی ة وبالت دفقات القیم سارات ت م
ة دفق القیم سارات ت ة م اس ، لتكلف ة قی م دق ن ث وم

اریر  ن التق ة م دیم مجموع ات وتق ة المنتج تكلف
ة  دفق القیم الیف ت ب مدخل تك ى جن ا ال تساعد جنب

ساعدة  ى م اذ داإف ى اتخ صادیة ف دة االقت رة الوح
 القرارات

محاسبة استھالك 
الموارد ودورھا 
فى فاعلیة األداء 
البیئي للمنشآت 

 الصناعیة
 )

، دــحام
٢٠

١٨
 ( 

  : ھدفت الدراسة الى
ى دور � رف عل بة  التع محاس

ة األداء ى فاعلی وارد ف تھالك الم  اس
  الصناعیة ت البیئى للمنشآ

ى � ا ف  دراسة طبیعة التكلفة ودورھ
شآت  ي للمن ة األداء البیئ فاعلی

  الصناعیة 
ى - ا ف  دراسة مجمعات  الموارد ودورھ

  فاعلیة األداء البیئي للمنشآت الصناعیة 
ى  � ا ف ة ودورھ اس التكلف معرفة قی

شآت  ي للمن ة األداء البیئ فاعلی
سببات  ى م رف عل صناعیة التع ال
ة األداء  ى فاعلی ا ف ة ودورھ التكلف
صناعیة،  شآت ال ى للمن البیئ

نھج الوصفى ا ستخدمت الدراسة الم
 التحلیلى 

  :توصلت الدراسة الى
وارد أن  � تھالك الم بة اس دخل محاس م

دارة التكلفة یتفاعل إلمل مدخل شامل ومتكا
  نشطة فى المنشأة  أل واردمع تخطیط الموا

ة أ � ع خط ضرورة وض ة ب ت الدراس وص
ت نشآواضحة الستغالل الطاقة العاطلة بالم

الل تطبی ن خ صناعیة م بة ال ق محاس
  .استھالك الموارد 

شآت  � وارد المن تغالل م رورة اس ض
  االستغالل الذى یحقق فاعلیة األداء البیئى 

تھالك  � ن اس بة ع دخل المحاس ؤدى م ی
ارزا وارد دورا ب صیص ًالم ال تخ ى مج  ف

ات  الموارد وقیاس التكلفة حیث یوفر معلوم
 .لمتخذى القرارات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  األعمالدور نظام محاسبة استھالك الموارد فى دعم القدرة التنافسیة لمنشآت    ن   اھبـھ الطنطاوى ، أحمـد شعب/ على مجاھد ، د/ د.  أ
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٨٥٢( 

  

القائم  اسم الدراسة
 نتائج الدراسة أھداف الدراسة بالدراسة

أطار إجرائي مقترح 
دارة إسالیب ألتكامل 

التكلفة لتدعیم القدرة 
التنافسیة لمنظمات 

 فى مواجھة األعمال
  العولمة تحدیات

 

 )
سید

ال
 ، 

٢٠
٠٦

 ( 

  :ھدفت الدراسة الى
م أدوات  � ب أھ ع و ترتی  جم

ة ادارة  ة (التكلف دخل التكلف م
تج،  المستھدفة، دورة حیاة المن
شاط،  اس الن ى أس ة عل التكلف
یم،  سلة الق ل سل دخل تحلی م
شراء  شاملة، ال ودة ال ادارة الج

اجو  ي اإلنت دخل /  اآلن م
الیف،  ستمر للتك یض الم التخف
دخل  ود، م ة القی نظری

ا  اجتكنولوجی  و اإلنت
ادة  دخل إع ات، م المعلوم

ة ار ) الھندس ى اط ق ف یحق
ذه األدوات  ین ھ ل ب التكام
تخدامھا،  اءة اس ن كف د م ویزی
ق  ال خل ى مج ة ف وبخاص
سیة  زة التناف دعیم المی وت

ساعدتھا األعماللمنظمات   وم
  . فى مواجھة العولمة

ن  � ال م ث ك تخدم الباح اس
نھج  تقرائي و الم نھج االس الم
ار  اء االط تنباطي لبن االس
رح  ار  المقت رى واالط النظ

 .للتكامل

  :لدراسة الىتوصلت ا
دیات أن  � ة تح أھم استراتیجیات مواجھ

ات   ة للمنظم سة العالمی ة والمناف العولم
ة  ادة التكلف ة ری ى محاول ل ف تتمث

ضھا( ا ) بتخفی ع منتجاتھ ا بی سنى لھ لیت
ة  ع المحافظ سین م ن المناف ل م سعر أق ب

  على مستوى جودة المنافسین
ن أن  � ذه األدوات یمك ى أن ھ ل ف تعم

بع ضھا ال ل بع كل یكم ى ش ر ف ض اآلخ
و  ا و ھ ق الھدف المرجو منھ سبیل تحقی
ق  ن طری ة ع سیة للمنظم زة تناف ق می خل
ستوى الجودة  ادة م تخفیض التكلفة و زی

ل ة للعمی ة المقدم ادة القیم دم . او زی یق
ذه  تخدام ھ ة اس رح إمكانی ار المقت االط
ھ االدوار و  د فی شكل تتعاض االدوات ب
ة  دة المحقق یم الفائ ل تعظ ن اج ل م تتكام

ذه االدوات، م تخدام ھ اك أن ن اس ھن
ن أدوات ادارة  ة م ست بقلیل ة لی مجموع

دم منظمات  ي تخ الالتكلفة الت ى األعم  ف
ة  ض التكلف تراتیجیتي خف ق اس تحقی

  .وتحسین  الجودة
ار  � ق االط ة بتطبی ت الدراس اوص

ات  ب منظم ن جان رح  م الالمقت  األعم
ب  ھ لیناس ل تطویع ن أج صریة م الم

 ظروف منظماتھم الخاصة 

استخدام أسلوب 
إدارة التكلفة 

االستراتیجیة لزیادة  
ٌالقدرة التنافسیة 

 األعماللمنشآت 

أ( 
دــحم

 ، 
٢٠

١٠
 ( 

  :  ھدفت الدراسة الى
د  � تخدام اح الیباس  األس

لوب ادارة  و اس ة وھ الحدیث
ادة  تراتیجیة لزی ة االس التكلف
شئات  سیة لمن درة التناف الق

  .األعمال
نظم  � الي ل ع الح یم الوض تقی

ة الت ل بیئ ي ظ كالیف التقلیدیة ف
ة صنیع الحدیث ة ، الت دراس

ة  ري إلدارة التكلف االطار الفك
  .  االستراتیجیة

ق  � ات تطبی ة انعكاس دراس
تراتیجیة  لوب االدارة االس اس
ل  ي ظ الیف ف م التك ى نظ عل

   الحدیثةاإلنتاجبیئة 
حیث اعتمدت الدراسة على  �

تنباطى  نھج االس الم
 واالستقرائى

  :ىتوصلت الدراسة ال
ة  � صنیع الحدیث اثر التغیرات في بیئة الت

ث زادت  ة حی ل عناصر التكلف ى ھیك عل
ة  ضت اھمی واد وانخف صر الم ة عن اھمی
ى  اء ال ة لاللتج ل كنتیج صر العم عن
الیف  االوتوماتیكیة كذلك زادت نسبة التك

  .الثابتة والمتغیرة 
ة ال أن  � الیف التقلیدی نظم معلومات التك

ص ة الت رات بیئ ع تغی تالءم م نیع ت
ة،  ق أن الحدیث الیبتطبی ة األس  الحدیث

شاط  ى اساس الن ة عل ل اسلوب التكلف مث
تم  ستھدفة ال ی ة الم لوب التكلف او اس

  .بالصورة الصحیحة
اوصت الدراسة بزیادة التوعیة إلدارة  �

الیف  م التك ود نظ ة وج شئات بأھمی المن
ي اتخاذ  وما سیوفره من معلومات تفید ف

 . القرارات
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ائم الق اسم الدراسة
 نتائج الدراسة أھداف الدراسة بالدراسة
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industrial 
companies in 

Jordan 

( S
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  :ھدفت الدراسة الى
اجالتعرف على نظام  � ي اإلنت  ف

دد ت المح أثیره ) JIT( الوق وت
سیة  زة التناف ق المی ى تحقی عل
ساھمة  صناعیة الم شركات ال لل
ع  ث تنب ي االردن، حی ة ف العام

ي بی ة ف ة الدراس ى أي أن اھمی ال
ام  ؤثر نظ دى ی اجم ي اإلنت  ف

ا  ق مزای ى تحقی الوقت المحدد عل
صناعیة  شركات ال سیة لل تناف

را أل ي االردن نظ ة ف ن ًالعام
ة و  ورات التكنولوجی التط

سة ة المناف واق العالمی ي االس  ف
شآت  تجعل من الصعب على المن
ى  د عل ي ال تعتم الت

سیة  تراتیجیات التناف أن االس
وى  ة تحت ي بیئ تتمكن من البقاء ف
دت  دات واعتم ذه التعقی ى ھ عل
في  نھج الوص ى الم ة عل الدراس

 .التحلیلي

  :توصلت الدراسة الى
ة أن  � ة ذات دالل ة ایجابی اك عالق ھن

ذ  ین تنفی صائیة ب اجاإلاح ت نت ي الوق  ف
دد سیة ) JIT(المح زة التناف ق المی وتحقی

  . للشركات الصناعیة في االردن
رار أن واوصت الدراسة ب � على متخذي الق

ام  ذ نظ اد وتنفی صناعیة اعتم شركة ال ي ال ف
ي ) JIT( في الوقت المحدداإلنتاج والفعالیة ف

  . وتحسین جودة المنتجاإلنتاجخفض تكالیف 
  
  
  

Hybrid 
Strategy: A New 

Strategy for 
Competitive 
Advantage 

( B
ar

ot
o,

 e
t. 
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., 
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 ) 

   : ھدفت الدراسة الى
ى  � ل عل دیم دلی م أن تق معظ

الشركات الناجحة في شتى انحاء 
ذ  ارس وتنف د اصبحت تم الم ق الع
ة  سیة مختلط تراتیجیة تناف اس

ن  ة م ادة (مكون تراتیجیة القی اس
ایز  تراتیجیة التم ة واس بالتكلف

م و، )معا ة ت لتحقیق ھدف الدراس
ى  وضع منھجیة تحلیلیة قائمة عل
ة  ي مراجع ل ھ الث مراح ث

صلة ات ذات ال ل ، االدبی تحلی
ة  ابالت میدانی راء مق ضیة، اج الق
صناعة  ة ل شركة العمالق ي ال ف

 .االدوات المنزلیة المالیزیة

  : توصلت الدراسة إلى
ن أن  � ة م ة المكون تراتیجیة المختلط االس

ط المدر ات الخل ات عملی ة إلیجابی وس
سیة  ة التناف ادة التكلف تراتیجیة قی اس
ر  ي االكث سیة ھ ایز التناف تراتیجیة التم واس
ن  د م سیة للعدی نجاحا في تحقیق المیزة التناف

الم اء الع ي انح شركات ف رز ، ال ن اب وم
ذھا  الشركات التي نجحت وتفوقت جراء تنفی

ركة  ركة Apple  ـiTunesش  Mart   وش
- Wal  
ة  � صت الدراس ا وخل ة مفادھ ى نتیج أن ال

ا  بحت اتجاھ ة اص تراتیجیة المختلط االس
ا  شركات وانھ ین ال افس ب دا للتن جدی
زة  ق المی دة لتحقی تراتیجیة الجدی االس

  .التنافسیة

Strategic Cost 
Management To 
Maximize The 
Value Of The 
Organization 

and Its 
Competitive 
Advantage ( E

L
hw

ai
ty

, 2
01

3 
)

  

  :الدراسة الىھدفت 
ل  � ة التكام ى أھمی رف عل التع

الیب  ین أدوات واس رابط ب والت
إدارة التكلفة االستراتیجیة لتعظیم 
ا  دعیم المزای شأة وت ة المن قیم

اك ، التنافسیة لھا ت ھن وما اذا كان
ي  نھج ف ذا الم ق ھ ة لتطبی امكانی
اع  ي قط صناعیة ف شركات ال ال
ات  ى المعوق غزة مع الوقوف عل

ول دون ت ي تح ي الت ھ ف طبیق
ا  صناعیة، والمزای شركات ال ال
الل  ن خ ا م ن تحقیقھ ي یمك الت
ة  تخدمت الدراس ھ، اس تطبیق
ث  ي  حی نھج الوصفي التحلیل الم
قام الباحث بإجراء دراسة میدانیة 

ى  شركات ٤٤عل ن ال ركھ م   ش
 .الصناعة بقطاع غزة

  :توصلت الدراسة إلى
ل ادوات  � نھج تكام ق  م ة تطبی امكانی

یجیة للتكلفة مع وجود بعض االدارة االسترات
ا  ات ومنھ الیفي : المعوق عدم وجود نظام تك

سبب  ع ال فعال في الشركات الصناعیة ویرج
رة  ة بفك ل الدراس شركات مح فى عدم اخذ ال
الیب االدارة  ین ادوات واس ل ب الربط والتكام
ق  االستراتیجیة للتكلفة الى عدم امكانیة تطبی

ض  الیببع ن األس ل م ي وكام شكل منھج  ب
ةن ى ، احی رار ف ة متخذي الق ى عدم درای وال

ن  ة م افع المتوقع شركات بالمن ك ال ض تل بع
رى، و ة اخ ن ناحی ل م ذا التكام ق ھ أن تحقی

دخل  الشركات تطبق ادوات وأسلوب ھذا الم
ة  راءات علمی اع إج سط دون اتب شكل مب ب

 . ومنھجیة محددة
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  :ھدفت الدراسة الى

ودة  � أثیر ادارة الج د ت تحدی
ة  ا الرقابی شاملة وادواتھ ال

درة اإلحصائیة  على تعزیز الق
شركات ا سیة لل صناعیة التناف ل

في زمبابوي، ولتحقیق اھداف 
وائم  ھ ق م توجی ة ت الدراس
ى  ا عل صاء وتوزیعھ االستق

ن   ١٥عینة الدراسة المكونة م
ة  ا بطریق م اختیارھ ركة ت ش
ع  ن مجتم ة م شوائیة طبقی ع

ن  ون م ة المك  ٢٨الدراس
ي  ة ف ناعیة وطنی ركة ص ش

 .مبابويیز

 
  : توصلت الدراسة إلى

شامأن  � ودة ال تخدام ادارة الج لة اس
ة  صائیةوالرقاب اھم اإلح د س ات ق  للعملی

درات  ز الق ي تعزی ابي ف شكل إیج ب
ة ل الدراس شركات مح سیة لل ن ، التناف م

دیم المنتجات الناتجة  ي تق خالل التمیز ف
سین  ستمر وتح سین الم من عملیات التح
ن  صالح، وم حاب الم ع اص ات م العالق
ي  ة ف الیف الكلی یض التك الل تخف خ

  .ركاتیة للشاإلنتاجالعملیات 
ا  � ات ادارة أن كم تمرار بعملی االس

اظ  ة االحتف ى امكانی شاملة یعط ودة ال الج
  .بالمیزة التنافسیة
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  :ھدفت الدراسة الى

ین ن ابی � ات ب م التقنی أھ
ة  بة اإلداری ات المحاس تقنی

تراتیجیة  ي )) SMAاالس ف
ة  ال إدارة التكلف مج

تراتیجیة  ي )) SCMاالس والت
ستھدفة ة الم شمل التكلف    TCت

 والتي CLوالتحسین المستمر 
ویر  ى تط دف ال  األداءتھ

ات  تراتیجي للمنظم االس
درتھا الت ز ق سیةوتعزی ، ناف

رق  الل إیجاد ط ن خ ك م وذل
سین  الیف وتح ض التك لخف

ا ودة منتجاتھ ذه . ج ي ھ ف
و  ا ھ ث م ین الباح ة ب الدراس
ة  ن تقنی ال م صود بك المق

ة الم ة التكلف ستھدفة وتقنی
ستمر؟  سین الم اھي التح م

ي  اھمت ف ي س رات الت المتغی
ذه التقنیات ؟  ن ھ ظھور كل م
ذه  ین ھ ل ب ما ھي أھمیة التكام

ات ف ض التقنی ق خف ي تحقی
سیة  ا التناف الیف والمزای التك
الل  ن خ ك م سات؟ وذل للمؤس
ة  ن التكلف سفة م ة الفل دراس
سین  ستھدفة  وأسالیب التح الم

 .المستمر

 
  :توصلت الدراسة الى

الیف أن  � ن التك ات م ك التقنی تل
ین  ن ب ستمر م سین الم ستھدفة والتح الم
الیف  ات إلدارة التك م التقنی أھ

ؤث ي ت تراتیجیة الت اح االس ى نج ر عل
  .الشركة لتنفیذ االستراتیجیات التنافسیة

أثیر أن و � ى ت ؤدي إل ا ی ل بینھم التكام
ز  م المرك ذ ودع اح تنفی ي نج ر ف كبی
التنافسي للمنشأة  وذلك من خالل تحقیق 

سیة   ل (االستراتیجیات التناف ة األق التكلف
  ).، والتمیز، والتركیز
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دور التحلیل 
االستراتیجي 

 في تخفیض للتكالیف
تكالیف األنشطة 

لدعم المیزة 
التنافسیة للمنشئات 
الصناعیة في ظل 

 بیئة التصنیع الحدیثة

 )
ثم

ع
ن 

أ
 ،

٢٠
١٦

 ( 

  :ھدفت الدراسة الى
ل أدور ن ابب_  دوات التحلی

ي  الیف ف تراتیجي للتك االس
الیف ا ذلك ألتخفیض تك شطة وك ن

سیة  زة التناف م المی ي دع ا ف دورھ
صناعیة شآت ال د. للمن ت اعتم

تقرائي  نھج االس ي الم الدراسة عل
ي صیاغة محاور  واالستنباطي ف
نھج  ة والم یات الدراس وفرض
ار  ي الختب في التحلیل الوص

ة یات الدراس ام . فرض ث ق حی
ة  ة میدانی إجراء دراس ث ب الباح
ة  صناعیة بمنطق ركات ال ى ش عل
وائم  ھ ق م توجی وم وت الخرط

ى  صاء ال ف ١٧٥االستق  موظ
ة  ١٤٠بالشركة وتم استرداد  قائم

 .صالحة للتحلیل

  :توصلت الدراسة الى
تراتیجي أن  � ل االس ق التحلی تطبی

سیة  زة التناف للتكالیف یؤدي الي دعم المی
صناعیة شآت ال ل ، للمن ؤدي تحلی ی

الیف  یض تك ي تخف ة ال ل القیم سالس
شطة، وألا ة ال أن ن سببات التكلف ل م تحلی

الیف اإیؤدي  ا أللي تخفیض تك شطة كم ن
ف االأن  ل الموق شاة تحلی تراتیجي للمن س

الیف ا یض تك ن تخف ن م شطة ألال یمك ن
ي إنشطة یؤدي ألتخفیض تكالیف اأن و ل

  دعم المیزة التنافسیة للمنشآت الصناعیة 
ي أو � ضرورة تبن ة  ب ت الدراس وص

الیف أ تراتیجي للتك ل االس دوات التحلی
ھ  ي تواج صناعیة الت شركات ال ي ال ف

ق  سلوب أمنافسة عالیة، واالھتمام بتطبی
یض تحل ي تخف ة ف ل القیم ل سالس ی

 .التكالیف
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  :ھدفت الدراسة الى
ودة  � یح دور ج توض

ي  ة ف دمات المقدم الخ
صغیرة و  شركات ال ال

ي تح ا ف طة وأثرھ ق المتوس قی
ي  شركات ف سیة لل زة التناف المی

یر تخدمت یس النكا، و اس
في  نھج الوص ة الم الدراس
داف  ق أھ ي، ولتحقی التحلیل
وائم  صمیم ق م ت ة ت الدراس

تبی ى ن ااالس ا ال  ١٥٠وتوجیھ
اع  ي قط ون ف ف یعمل موظ
ي  ات ف دة والی دمات بع الخ

م استرداد یسیر  ١٢٥النكا وت
 .قائمة صالحة للتحلیل

  :توصلت الدراسة الى
العالقة بین تحسین جودة الخدمات أن  �

ھ  ة إیجابی سیة عالق زة التناف و تحقیق المی
ل  ا عالي، ومعام رابط بینھم ل الت و معام

دمات و ودة الخ ین ج اط ب  األداءاالرتب
  .  اإلداري عالي وإیجابي

د  � ام أوق ادة االھتم ت الدراسة بزی وص
شآت  ي المن ة ف دمات المقدم ودة الخ بج

ل ت ن اج ك م ة وذل ا المختلف ز مكانتھ عزی
ادة أ، كذلك  التنافسیة وصت الدراسة بزی

ودة ألا ة بج ات الخاص اث والدراس بح
زة  ى المی ا عل ة تأثیرھ دمات وكیفی الخ

 .التنافسیة

 المحاسبة دواتأ دور
 داریةإلا

 دعم فى االستراتیجیة
 القدرة التنافسیة

إ( 
ھیم

برا
 ، 

٢٠
١٨

 ( 

  :ھدفت الدراسة الى
ى بی - ة إل دفت الدراس  دورن اھ

ستمر  سین الم ق أسلوب التح تطبی
لوب  اجوأس ت اإلنت ي الوق  ف

بة  الیب المحاس د أس دد كأح المح
م  ي دع تراتیجیة ف ة اإلس اإلداری

سیة درة التناف ت . الق ث تمثل حی
ي بی ة ف شكلة الدراس ر ن ام أث

ستمر  سین الم ق أسلوب التح تطبی
ر  سیة، وأث درة التناف ى الق عل

اجتطبیق أسلوب  ت اإلنت ي الوق  ف
 .لى القدرة التنافسیةالمحدد ع

  :توصلت الدراسة الى
ي أن   - ساھم ف ستمر ی سین الم لوب التح أس

سیة،  درة التناف دعم الق الیف ل ض التك خف
لوب  ساھم أس اجوی دد اإلنت ت المح ي الوق  ف

ي  ستثمر ف بخفض تكلفة رأس المال غیر الم
دخالت  اجم سیةاإلنت درة التناف دعم الق و .  ل

ا یات منھ دة توص ة بع ت الدراس ع أوص  رف
تراتیجیة  ة اإلس بة اإلداری وعي بالمحاس ال

شآت  سیة لمن درة التناف دعم الق الل ، األعم
ة لبی د دورات تدریبی ى عق ل عل ن اوالعم

تراتیجیة  ة اإلس بة اإلداری الیب المحاس أس
  لدعم القدرة التنافسیةاألعماللمنشآت 
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   :التعليق على الدراسات السابقة
  :  محاسبة استهالك المواردالتعليق على الدراسات التي تناولت

نظام محاسبة استهالك الموارد يمثـل أحـد اإلتجاهـات    أن ظهرت نتائج الدراسات السابقة   أ -
المستحدثة في مجال المحاسبة اإلدارية، يعتبر هذا النظام االمتداد الطبيعي لتطبيقـات نظـام              

ظام محاسـبة تكلفـة     محاسبة تكلفة النشاط بالشكل الذي يساعد علي سد الثغرات التي اخفق ن           
  . النشاط في تحقيقها

همية تطبيق محاسبة استهالك الموارد لمـا لـه مـن دور كنظـام              أظهرت الدراسات   أ كما   -
نـشطة  أللى التخصيص الدقيق للتكاليف وتحميلها على ا      إمعلومات شامل يساهم في الوصول      

 دارة عن القدر العاطـل    كما انه يوفر معلومات مفيدة لإل     ،  طبقا لمقدار استهالكها من الموارد    
   .من طاقة الموارد المستخدمة) الغير مستغل(
المعلومات المستمدة من تطبيق محاسبة استهالك الموارد لـدى         أن  برزت بعض الدراسات    أ -

حيث تمد متخذي القرارات بالمعلومات التي تـساعد        ، كثر دقة وتفصيال  أتلك المنظمات تكون    
  . ةأفي انجاز استراتيجيات المنش

وضحت بعض الدراسات انه نظام يساعد على التتبع التفـصيلي لمـسارات المـوارد              أكما   -
 عند كـل مـستوى   ةكما انه يوفر معلومات تكاليفي ، ساس النشاط أمقارنة بنظام التكاليف على     

كثر دقـة  أمن هذه الموارد مما يساهم في تخصيص التكاليف وتحميلها على المنتجات بصورة  
  .وعدالة 

  : الدراسات التي تناولت طرق دعم القدرة التنافسية التعليق على
ليات مختلفة لـدعم القـدرة      آهناك  أن  برزت الدراسات التي تناولت القدرة التنافسية       أ

  :  منهااألعمالالتنافسية لمنشآت 
،  تكاليف الفـشل الـداخلي  ،  تكاليف التقييم،  تكاليف الوقاية (تكاليف الجودة المتمثلة في     أن   -

تعد مؤشر رئيسي في تحقيق القدرة التنافسية  بما لها مـن تـأثير       )  الفشل الخارجي وتكاليف  
 التي تساهم بدورها في دعم القـدرة التنافـسية لمنـشآت            اإلنتاجإيجابي في تخفيض تكاليف     

  .  األعمال
إدارة التكلفة االستراتيجية تمثل استجابة لحاجات الـشركات فـي مواكبـة التطـورات              أن   -

دارة التكلفـة االسـتراتيجية   إدوات  أالتكامل بين   أن  و. في البيئة التنافسية الحديثة   والمستجدات  
 الحديثة حيث انها تؤدى دورا هاما في دعم القـدرة التنافـسية             األعمالهم متطلبات بيئة    أمن  

  . األعماللمنشآت 
 دوراً هاماً   اإلدارة االستراتيجية للتكلفة بأساليبها المتعددة تؤدي     أن  شارت بعض الدراسات    أ و -

هـم تلـك   أأن في توفير المعلومات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية التنافسية للشركات الصناعية و  
شـارت نتـائج بعـض      أاالستراتيجيات هي استراتيجيتي خفض التكلفة وتحسين الجودة كما         

ة اسـتراتيجي ( كثر الشركات نجاحا هي التى تتبع استراتيجيات تنافسية مختلطة    أأن  الدراسات  
كثر االستراتيجيات تحقيقا   أحيث تعتبر   )  واستراتيجية التمايز التنافسية  ،  قيادة التكلفة التنافسية  

  . للميزة التنافسية
لـي دعـم القـدرة      إتطبيق التحليل االستراتيجي للتكاليف يؤدي      أن  وضحت الدراسات   أ كما   -

ـ    أو كما   .  التنافسية للمنشآت الصناعية   ام بتطبيـق تحليـل     وصت الدراسات بضرورة االهتم
أن مسببات التكلفة وتحليل الموقف االستراتيجي لتتمكن المنشآت من دعم موقفها التنافسي ، و            

  . تكون للمنشأة استراتيجية تنافسية واضحة
دارية ودعمهـا للقـدرة     إل الحديثة للمحاسبة ا   األساليبنجاح  أن  شارت بعض الدراسات    أ كما   -

الستراتيجية والتكامل مع االستراتيجيات المختلفـة حيـث        هداف ا ألالتنافسية يرتبط بمالئمة ا   
أوصت بعـض الدراسـات     . و خارجية أداخلية  أن  تساعد في توفير معلومات لإلدارة سواء ك      
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بضرورة توجيه االهتمام بدرجة أكبر لبيانات التكاليف وتحليلها، ألنها تمثل المـدخل الفعـال              
  . ية إلى مركز تنافسي مميزاإلنتاجلوصول الشركات 

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
الدراسات السابقة استهدفت التأصيل العلمي لنظام محاسـبة اسـتهالك المـوارد            أن  

يقدمها في قياس التكلفة مقارنـة  أن وعالقته مع نظم إدارة التكلفة األخرى ، والمزايا التي يمكن  
سات السابقة في بيئات مختلفة مـع اخـتالف         حيث تمت الدرا  . خرى إلدارة التكلفة  ألبالمداخل ا 

 المـصرية حيـث   األعمـال الدراسة الحالية يتم تطبيقها في بيئة أن أهداف كل دراسة في حين   
  دور نظام  محاسبة استهالك الموارد فـي دعـم القـدرة التنافـسية لمنـشآت                ن  الى بي إتهدف  

  . األعمال

   :طرق دعم القدرة التنافسية

   :ة للمنشأةمفهوم القدرة التنافسي
خـرى  ألنها قدرة المنشأة على منافسة المنشآت ا      أتعرف القدرة التنافسية للمنشأة على      

و أالعاملة في نفس السوق بالنسبة لنفس السلع والخدمات والعمل على تحقيق كفاءات مـساوية               
منـتج  ، وتتجسد القدرة التنافسية من خالل التحكم في التكاليف وجودة ال تفوق كفاءات المنافسين  

  .  نها القدرة على مواجهـة المنافـسين بغـرض تحقيـق الربحيـة     أ، كما يمكن تعريفها على      
ويتبلور مفهوم  القدرة التنافسية فى كونها مجموعة المهارات         ) .  ٥٣ ، ص  ٢٠١٥ : عبداهللا (

 نتـاج إل:  مـرين أدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق إلوالتقنيات والموارد والمزايا التي تستطيع ا   
  ) ٥٣ص،  ٢٠١١ : السميععبد . ( االختالف عن المنافسين، قيم ومنافع اكبر للعميل

ــل  ــى   أتتمث ــا يل ــشاة فيم ــسية للمن ــدرة التناف ــوين الق ــرات تك ــم مؤش   :  ه
  ) ١٦٠، ص ٢٠١٥ : عبداهللا (
فضل لألداء المؤسـسي    أنتاجية ومالية تتيح فرصا     إليات معلوماتية تنظيمية و   آتوفير نظم و   �

  .المتميز
  .R &Dمكانيات البحث والتطويرإفر توا �
توفر مصادر المعلومات عن السوق والعمالء والمنافسين واستيعاب التطـورات التقنيـة             �

 .  الحديثة
 .  مع متطلبات التعامل في السوق العالمياألعمالتناسب تنظيم منشآت  �
 .  دارةإلوضوح واعتبار السوق العالمي كأساس في فكر وعمل وقرارات ا �
  . وارد البشرية المتميزة من ذوى المعرفة والكفاءات العاليةتوفر الم �

  :  محركات القدرة التنافسية
تعبر عن مجموعة العوامل التي تساعد على خلق القدرة التنافـسية ومنهـا الجـودة               

 والسرعة فـي    اإلنتاجقل في   ألالوقت ا شمل للعمالء   ألعلى للسلع والخدمات العناية األكفأ وا     ألا
، فضل للعميل ، العالقات الكفء مع المـوردين       ألقل والسعر ا  ألالتكلفة ا ،  لعمالءتلبية طلبات ا  

، اسـتخدام    وسرعة التكيف مع المتغيرات ، ترشـيد التكـاليف        األساليبالمرونة في التنظيم و   
  ) ١٢٠، ص٢٠١٨ : على ( التقنيات المتقدمة والموارد البشرية الفعالة والقيادة االستراتيجية

  :قدرات التنافسية كيفية بناء ال
، ٢٠١١ : الـسميع عبد (التنافسية للمنشاة فـي كـل مـن         تتمثل كيفية بناء القدرات               

  )٥٤-٥٣ص
ومعلومـات  ،  نشطة المنشأة بكفاءة عالية   أدارة  إ موارد بشرية متفوقة قادرة على       : مدخالت -

نشطة المختلفـة فـى     ألدارة ا إ الحديثة فى    األساليب و اإلنتاجمتجددة عن كل ما يتعلق بطرق       
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تعمل المنشأة علـى اقتنـاء التكنولوجيـا     أن  مكانيات تكنولوجية ومادية حيث يجب      إو المنشأة
 حتى تستفيد من المزايا التي توفرها هـذه التكنولوجيـا، وكـذلك تـوفير               اإلنتاجالحديثة فى   

أن  دخال فـرص وتحـديات يجـب   إمكانات هو  إلهم هذه ا  أومن  .  مكانات المادية الالزمة  إلا
دارية والتخطـيط االسـتراتيجي   إل ااألساليبدخالها من تغيرات فى   إدارة المنشأة على    إتعمل  

  . إلدخال هذه الفرص والتحديات
تحسين الجودة ، تخفيض التكـاليف      : تعمل المنشأة على تحقيق ما يأتي       أن   يجب   : العمليات -

عـادة  إ، التطور التكنولوجي ،     ، ابتكار وتحديث الموارد    ، تطوير المنتجات   ، تحقيق العالمية  
  .ر ، التغير المستم عادة الهندسةإالتصميم ، 

  :س االستراتيجيات العامة للتناف
تحدد المنـشأة  أن سواق وزيادة حدة المنافسة يصبح من الضروري       ألفي ظل عولمة ا   

تيجيات نواع من االسترا  أاستراتيجيتها التنافسية وكيفية كسب الميزات التنافسية من خالل ثالث          
ساسها تحديد الموقف التنافـسي االسـتراتيجي للمنـشأة وأهـم هـذه             أالتنافسية التي يتم على     

، ٢٠١٤ :  عبداللطيف، ٢٦٢ص، ٢٠١٢ :، نصار  Jef et. al., 2005( االستراتيجيات هي 
   :)١٠٧، ص٢٠٠٤ :أن زيد،  ٦٦ص
ذا ما تم مقارنتهـا  إ التكاليف قلأ تعبر عن قدرة المنشأة لإلنتاج ب    :  استراتيجية قيادة التكلفة   -١

تخفـيض  ،  بمنافسيها وذلك من خالل ترشيد استخدام الموارد وتخفيض تكلفة التالف والفاقد          
، مع ضرورة مراعـاة معـايير جـودة       المخزون من المواد الخام والمنتجات تامة الصنع      

القيادة فـي   ن  أ، المرونة فى االستجابة لطلبات العمالء أي         ومواصفات المنتج ، االعتمادية   
  . خالل بالجودةإلالتكلفة تكون دون ا

لى تقـديم منتجـات ذات      إالمنشأة تهدف   أن   وفقا لهذه االستراتيجية ف    :  استراتيجية التمييز  -٢
خصائص متميزة عن غيرها من المنتجات المنافسة ويتم من خاللها تقـديم قيمـة للعميـل         

العميـل يكـون    أن  ة هذه االستراتيجية    و التقنية وخالص  أما فى الجودة    إويكون هذا التميز    
على استعداد لدفع السعر المطلوب مقابل المنتجات ذات التميز العالي كونها قـادرة علـى               
تحقيق القيمة التى رغب الحصول عليها، بحيث تسمح للمؤسسة بالمحافظة على نفسها من             

  .المنافسين 
منشأة تركز عند وضع اسـتراتيجيتها      الأن   تعنى استراتيجية التركيز     :  استراتيجية التركيز  -٣

سـواق  ألعلى تحقيق هدف معين بشكل واضح مثل شريحة معينة من العمالء فـى ظـل ا   
 إلضـافة   اإلنتاجخط معين من خطوط     . ى سوقا واحدا في ظل العولمة     أالعالمية المفتوحة   

، منتج معـين مـن       تحسينات وخصائص معينة على المنتجات بما يحقق لها ميزة تنافسية         
 اإلنتاجو  أ، ونمط معين من التكنولوجيا المستخدمة سواء في التصميم           زيج من المنتجات  م
  . و السدادأو التسليم أو التسويق أ

   :محاسبة استهالك الموارد

   :مفهوم محاسبة استهالك الموارد
نه ال يوجد تعريف شامل متفق عليـه لمفهـوم محاسـبة            ألى  إيشير الفكر المحاسبي    

دب المحاسـبي لهـذا     أل، حيث تعددت التعريفات والمفاهيم التى وردت في ا         استهالك الموارد 
  : تيآلالمدخل والتي يمكن عرضها كا

محاسـبة اسـتهالك   أن  )Kupper & Pedell: 2005, pp. 56-57 ( حيث يري 
الموارد هي أداة محاسبية متميزة لنظم إدارة التكلفة بسبب ما يوفره من معلومات تفصيلية عـن   

التشغيل المختلفة في المنشأة، حيث يجمع بين االهتمام باألجلين القـصير والطويـل،        مستويات  
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وتفيد فى اتخاذ القرارات االستراتيجية والتشغيلية، ويساعد على الكشف عن الطاقـة العاطلـة              
  .وتكلفتها في أوعية الموارد ومن ثم تحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة 

محاسبية إلدارة التكلفة توفر المعلومات المالئمة عـن كيفيـة         ويرى الكومي بأنه أداة     
  الفائـضة بمـا يـسهم فـي        /  االستغالل الكفء للموارد المتاحة وتوظيف الطاقات العاطلـة       

  .  ية وخفض تكلفة المنتج وبالتالي زيادة أرباح المنشأة ودعم مركزهـا التنافـسي            اإلنتاجزيادة  
  )١٨٢ص  ،٢٠٠٧ ، الكومي (

المحاسبة عن استهالك الموارد هـي نمـوذج   أن )  White, 2009, p. 63 ( ويرى
لقياس التكلفة مصمم إلمداد المديرين بمعلومات التكاليف الالزمة عن جميـع أنحـاء المنظمـة       
لدعم عملية اتخاذ القرارات حتى يتمكنوا من تحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحـة لـدى               

  . ي للمنظمةالمنشأة بغرض تحسين الوضع التنافس
انه نظام تشغيلي يوفر معلومات ماليـة       )  ٢٨٤ص : ٢٠١٣ :الناطور   (بينما عرفه   

ترتبط مع البيانات التشغيلية مما يؤدي إلى وضوح عملية اتخـاذ القـرار فـي كافـة أرجـاء        
، وبالتـالي فهـو      المؤسسة، بالتركيز على الموارد بمساعدة نموذج التكلفة على أساس النشاط         

.   األفضل لمبادئ إدارة التكلفة لتوفير المعلومات من أجل اتخاذ القـرار المثـالي             يكون المزج 
وهو نموذج اقتصادي متكامل للعمليات التشغيلية يقسم الطاقة النظرية للموارد إلى مورد طاقـه              

  . ، مورد طاقه غير إنتاجي، ومورد طاقه فائض إنتاجي

امل وشامل إلدارة التكاليف  انه مدخل متك)Dey & Kumar, 2014: p. 5  (ويرى 
يركز بشكل رئيسي على خلق المعلومات التخاذ القرار األمثل للوحـدة ويقـسم المـوارد ذات     

   ءنتاجية وموارد ذات طاقة عاطلة ويتبع ثـالث مبـادى         إنتاجية وموارد ذات طاقة غير      إطاقة  
  . جل استهالك الموارد ونمذجة التكاليفأمن )  السببية واالستجابة والعمل (

نه يعد مدخال إلدارة التكلفة من خالل االستخدام األمثل لمـوارد     أ) الدايم  عبد( وعرفه  
المنشأة وعدم تحميل المنتجات بتكلفه الموارد غير المستخدمة من خالل تطبيق مبدأ السببية في              

التـي  )  الخدمات/ المنتجات   (عملية تكلفة تخصيص الموارد المستهلكة على أغراض التكلفة         
وتحديد الموارد غير المستغلة بهدف ترشيد تكاليفها والرقابة عليها مما يحقـق            .  فادت منها است

  ) . ٢٣٩ص، ٢٠١٤ :الدايم عبد ( . خفض التكلفة ودعم المركز التنافسي للمنشاة

نه نظام محاسبة إدارية قائم على أسـاس  أ ب) Okutmus, 2015, p46 (بينما عرفه 
، ويـدعم   الموارد وفيه توزع التكاليف وفقاً الستهالك الموارد   سبب التكاليف هي    أن  كمي يؤيد   

  . عملية صنع المديرين للقرار
دارة التكلفة الذى يتـسم     إخل  احد مد أنه  أب)  ٤١٩ص   ،٢٠١٦ :شيعشع    بو أ (ويرى  

نـشطة الـشركة    أبالشمولية والديناميكية ويعتمد على توفير المعلومات الدقيقة والمالئمة عـن           
مثل والكفء لمواردها المتاحة وتدعيم اسـتغالل الطاقـة         ألالية تجاه االستغالل ا   التشغيلية والم 

 وتعظيم قيمة الـشركة االقتـصادية ودعـم قـدرتها           دالفائضة ودعم تخطيط الموار   / العاطلة  
   التنافسية

ومن خالل استعراض المفاهيم السابقة المختلفة لمدخل محاسـبة اسـتهالك المـوارد        
داة إلدارة التكلفة  تعمل على ترشيد التكاليف مـن          أتهالك الموارد هي    محاسبة اس : أن  نستنتج  

لى قياس التكلفة بدقة وتوفير المعلومـات       إخالل االستغالل الكفء للموارد المتاحة حيث تهدف        
 وتحقيق رغبات   اإلنتاجالمالئمة لإلدارة التي تدعم عملية اتخاذ القرار من اجل تخفيض تكاليف            

  . ة بما يسهم فى دعم قدرتها التنافسيةأ المنشالعمالء وتعظيم قيمة
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  : فلسفه محاسبة استهالك الموارد
الموارد هي السبب األساسـي للتكلفـة       أن  تقوم فلسفة محاسبة استهالك الموارد على       

تكون منظمة فى مجمعات يطلق عليها مجمعات موارد، ويكون لكل          أن  هذه الموارد يجب    أن  و
ت التى تستخدم إلنتاج مخرجات تستخدمها مجمعات مـواد         مجمع موارد مجموعة من المدخال    

 بمعلومات  األعمالمما يساعد منشأة    ، و تستخدم إلنتاج السلع والخدمات النهائية للعميل      أخرى  أ
ية للعمـل   اإلنتاجيراد وتحقيق المقدرة    إللها مصداقية توفر قرارات مثلى لتقليل التكلفة وزيادة ا        

  )Ahmed & Moosa, 2011, p. 756 (.لمنافسة الشديدة بهدف نجاح المنشأة فى ظل سوق ا
التكلفة تحدث وتراقب على مستوي     أن  كما يركز نظام محاسبة استهالك الموارد على        

و قـدرة لخلـق القيمـة       أالموارد وليس على مستوى النشاط، وبالتحديد كل مورد لـه طاقـة             
ومـن  ) ٢٦٥، ص ٢٠١٣ : علـى ( . خـرى أللى التأثير التفاعلي مع كل الموارد ا      إباإلضافة  

ساس الموارد وتقسم التكاليف داخل     أضمن فلسفة المدخل انه يقوم ببناء مجمعات التكاليف على          
لى جزئيين ثابت وتناسبي وفقا للعالقة مع مخرجات مجمع التكلفة ومن ثم يعـد              إمجمع التكلفة   

ء النـسبي   خـر للجـز   أساس الطاقة النظرية ومعدل تحميل      أمعدل تحميل للجزء الثابت على      
  ) ٥، ص٢٠١٥ :العزم بو أ. ( ساس الطاقة الفعلية وذلك لكل مجمع تكلفةأعلى )المتغير(

   :أهداف محاسبة استهالك الموارد
هناك مجموعة من األهداف التي يسعى نظام محاسبة استهالك الموارد إلى تحقيقهـا             

 ،  ٨٦ص ، ٢٠١١ : الـصغير ، ١٩١ص ،٢٠٠٧ : الكومى : ( والتي يمكن إيجازها فيما يلى    
، ٢٠١٧ : الشطبى ، Merwe & Grasso, 2006, pp:6-7، ٤٢٣ص ، ٢٠١٦: بوشيعشعأ

  )٧٥٠-٧٤٩ص 
لـى دقـة قيـاس التكلفـة     إيهدف مدخل محاسبة استهالك الموارد بـشكل رئيـسي        - 

 والكـشف  اإلنتاجمثل للموارد المتاحة للمنشاة من اجل تخفيض تكاليف ألواالستغالل ا 
يحقق رغبات العمالء وتعظيم قيمة المنـشاة ودعـم قـدرتها            بما   عن الطاقة العاطلة  

  .التنافسية 
العالقـة  ، تحديد الموارد المتاحة  : ساسية حول موارد الشركة تشمل      أتقديم معلومات    - 

تكـاليف المـوارد    ،  نـشطة ألالعالقة بين الموارد وا   ، بين الموارد المختلفة بالمنظمة   
 .  المتاحةمثل للمواردألكيفية االستغالل ا،  المتاحة

ساسية للتكلفـة  ألدراسة اثر طبيعة التكلفة على استهالك الموارد وفقا لعاملي الطبيعة ا         - 
 .والطبيعة المحتملة للتكلفة المتغيرة 

يجاد قيمة مضافة للعميل سواء من خالل التوظيف األمثـل          إتفعيل قدرة المورد على      - 
  ة وبـين المـوارد بعـضها    للعالقات التبادلية وغير التبادلية بين المـوارد واألنـشط      

 .البعض 
تحقيق مفاهيم الرقابة المختلفة فمن خالل الرقابة على مصادر حدوث التكلفة تتحقـق              - 

الرقابة المانعة ومن خالل تتبع كميات الموارد المستخدمة وغير المـستخدمة بهـدف          
  بين عرض الموارد والطلب عليها تتحقق الرقابة الالحقة والمتزامنـة     ةتحقيق المواءم 

 .ية اإلنتاجمما يساعد على ترشيد تكاليف استهالك الموارد وزيادة 
توفير معلومات مالية وغير مالية من خالل نموذج تشغيلي ذو نظرة مـستقبلية ممـا              - 

خرى و تحديد الطاقات العاطلة     أليساعد على التنبؤ باحتياجات كل مورد من الموارد ا        
 وتحديد حجم المـوارد الـضائعة       ،وعدم تحميلها على منتجات لم تتسبب في حدوثها       

  .غير المتوقعة 
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   ) :RCA(دعائم محاسبة استهالك الموارد 
ـ  أعلى )RCA(يعتمد مدخل محاسبة استهالك الموارد     ةسس وركائز تعبر عـن رؤي

واستخـــدام منهــج قائم علـى     ، ، وطبيعــة التكلفــة     هامة ومحددة ترتبط بالموارد   
-١١٢٤، ص ٢٠١٣ : كيـوان ، ٢٢-١٩، ص ٢٠٠٩ : خطـاب  ( : الكمية تتمثل فيما يلـى    

 : محـاريق ، ٦٩-٦٨، ص ٢٠١٨ : قحطـان ، ٢٤٢-٢٤٠، ص  ٢٠١٤ : عبدالدايم، ١١٢٧
 .Okutmus, 2015, P ؛ Webber & Clinto, 2004, p. 12  ،٥١٢-٥١١ص ، ٢٠١٧

  )  Zehetner, 2017, p. 463 & Eschenbach؛ )  Ahmed &Moosa ، ،pp.770 ؛ 47
  Comprehensive Resources View النظرة الشاملة للموارد:  ة األولىمالدعا

تتمثل الموارد في االستثمارات المتاحة التي تمتلكها المنشأة في صورة مادية من أجل             
أو فـي صـورة     )  ، الخامات ، األموال ، اآلالت        فراداأل(الحصول على طاقات التشغيل مثل      

 Information Technology لومـات  مثل خـدمات تكنولوجيـا المع  ) معنوية(غير مادية 
(IT)              وتعكس تكاليف المورد طبيعة المورد نفسه، فعلى سبيل المثال تمثل المرتبـات والمزايـا

العينية وأجور اإلجازات تكلفة الموارد البشرية، في حين تمثل مصاريف الصيانة واإلهالكـات        
 مجموعة معينة مـن المـوارد   وأجور الفنيين تكلفة مورد اآلالت وبناء عليه تتكون المنشأة من     

تتحمل في سبيل تشغيلها واستغاللها مجموعة معينة من النفقات تعكس تكلفـة اسـتغالل هـذه            
  ) ١١٢٤ ص ، ٢٠١٣ : كيوان ( الموارد واالستفادة منها

،  ٢٠١٧: الـشبطي  : ( ويتضمن مفهوم الموارد ثالثـة خـصائص أساسـيه هـي          
  )٧٥٢ص
  .منه على أداء عمل ما أو تقديم خدمة ما  فالموارد ذات قدرات كا:المقدرة  -
الطاقة كامنه في الموارد وليس في النشاط، والطاقة قد تكـون طاقـة إنتاجيـة               أن   :الطاقة   -

بمعنى إنتاج أو توفير خدمات وجدت من أجل تقديمها، أو تكون طاقة غيـر إنتاجيـة مثـل                  
 أو قد تكون طاقة عاطلـة  الموارد المخصصة لتجهيز اآلالت والمخصصة لألنشطة اإلدارية ،    

  .بسبب نقص الطلب 
 تعتبر تكلفة الموارد من ضمن خصائص الموارد، فعلـى سـبيل المثـال تتطلـب        : التكلفة -

الموارد اآللية تكاليف صيانة وتكاليف تشغيل وتكاليف المساحة التي تحتاجهـا هـذه الطاقـة               
  . اآللية

خرجات بوحدات متجانسة   وتتجمع الخصائص السابقة في كل مجمع مـوارد وتنتج م        
أن ، وهـذا يعنـى    يتم تحويلها إلى مجمعات موارد أخرى أو إلى موضوعات القياس التكاليفى   

التكاليف ترتبط أساسا بالتدفق العيني للموارد غير مجمعات الموارد وصوال إلى موضـوعات             
  ) ٢٤١، ص٢٠١٤ : عبدالدايم (القياس التكاليفى النهائية 

ى النظرة الشمولية للموارد من خالل دراسة قرار االسـتثمار          وتركز هذه الدعامة عل   
بالمنشأة والذي يتحول إلى قرار االستحواذ على موارد يتم تخصيصها علـى أوجـه عمليـات         

مجمعـات  أن  الطاقة يتم فحصها ودراستها كدالة للمـوارد، و       أن  وأنشطة المنشأة، على أساس     
محاسـبة اسـتهالك   أن رة الطاقة، وبالتالي فهي إال وسيلة إلدا ما Resource Poolsالموارد 

الموارد تركز على الموارد بمفهومها الشامل وتعمل على تجميع تلك الموارد فـي مجمعـات               
 تتضمن التكاليف المرتبطة  بكل نوعية من الموارد ، وتساعد في Resource Poolsموارد 

  )١٥٢ص  ،٢٠٠٩ : خطاب ( . التعرف على العالقات التشابكية بين الموارد
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  ىساس كمأتخصيص التكاليف على :  الدعامة الثانية
)Assignment  Quantity-Based Cost(  

 على قياس مخرجـات المـوارد     RCAيعتمد نموذج المحاسبة عن استهالك الموارد       
outputs Resource      في شكل وحدات كمية تتمثل في ساعات العمل المباشر، وعدد الكيلوات 

، ويتم تخصيص التكلفة المخططة والفعليـة   إلخ ... اآلالتن امن الكهرباء، وعدد ساعات دور    
على وحدات التكلفة المختلفة على أساس ما استهلك كميا من مخرجات هذه الموارد، مع األخذ               

ة بين الموارد الفعلية المستنفدة وتكلفة الوحدات ثـم تـأتي القيمـة             في االعتبار العالقات السببي   
سـاعات   ٥على سبيل المثـال     (ة التقليدية   النقدية بعد ذلك وليس مقدما كما في حالة نظم التكلف         

تخـصيص التكـاليف يـتم    أن وإذا تعذر إقامة هذه العالقات السببية، ف  ،  ) وحدة منتجة / تشغيل
في حجم ) ركود(لى في المنشأة، فعلى سبيل المثال لو حدث هبوط         على المستوى التنظيمي األع   

يتحمال أن  عن ذلك ومن ثم يجب      ن  المسئون  اإدارة المنشأة وإدارة المبيعات تكون    أن  المبيعات ف 
، ٢٠١٣ :ن  اكيـو  ( . وال يتم تـضخيم تكلفـة المنتجـات بهـا         ) طاقة فائضة (بهذه التكاليف   

  )١١٢٧-١١٢٦ص

  Cost Nature View ر طبيعة التكلفةمنظو:  الدعامة الثالثة
للموارد طاقة غالبا ما يـتم قياسـها     أن  يعتبر استهالك الموارد هو سبب التكلفة حيث        

اسـتهالك  (والتعبير عنها بوحدات المخرجات، والحصول على هذه الطاقة بواسطة األنـشطة            
باتها وسلوكها يعتبر   الفهم الجيد للتكلفة ومسب   أن  وال شك   .  هو ما يسبب حدوث التكلفة    ) المورد

  ) ٢٤١، ص٢٠١٥ : عبدالدايم . ( العمل األساسي في عمليه قياس التكلفة
من خالل هـذه الركيـزة يفـرق مـدخل          أن  )  ٥٧، ص ٢٠١٥:  الغندور(  ويرى

حيث تعـد عناصـر   ، المحاسبة عن استهالك الموارد بين مجمعات الموارد وعناصر الموارد       
ساسي في مجمع الموارد وهى التى تنتج عنها التكاليف الخاصة          الموارد بمثابة وحدات البناء األ    

جراءات تخـصيص  إما مجمعات الموارد فتعبر عن هدف التكلفة المبدئي خالل أبهذا المجمع ،   
  .  التكاليف في مدخل المحاسبة عن استهالك الموارد

   : لـى قـسمين همـا     إوتنقسم التكاليف وفقـا لعالقتهـا بمجمـع تكلفـة المـوارد             
) Okutmus, 2015, p. 49 ٥١٢ ، ص٢٠١٧:  ، محاريق(  

ساسية داخل مجمـع  أهي التكاليف التي تحدث بصفة  : )Primary Cost( وليةألالتكاليف ا
التكلفة ويمكن للمسئول عن المجمع التحكم فيها والرقابة عليها وذلك ألنها تكلفة متولدة داخـل               

   . همجمع الموارد نفس
هي تلك التكاليف التي تحمل على مجمـع تكلفـة   :  )Secondary Costs( التكاليف الثانوية

وتكون إلدارة هذا المجمع رقابـة محـدودة        .  خرىأالموارد مقابل استفادته من مجمع موارد       
على هذه التكاليف إال بالقدر الذي يستهلكــه هــذا المجمـع مـن مــوارد المجمعـات            

 ,Webber  & Clinton :ة على بعدين أساسيينويعتمد طبيعة تكلفه الموارد الثانوي.  األخرى
2004(a), p.5)(  

وهى الطبيعة المتأصلة للتكـاليف سـواء       : المالزمة للتكاليف /  وليةآل الطبيعة ا  : البعد األول  -
واسـتراتيجية المنـشاة وخياراتهـا    . و متغيرة  وفقا لنماذج اسـتهالك المـوارد    أكانت ثابتة   

وذلك .  و تناسبية أذا كانت ثابتة    إكلفة عند حدوثها مبدئيا ما      التنظيمية هي التى تحدد طبيعة الت     
فمثال الكهرباء المـستغلة    ، حسب العالقة مع مقياس حجم المخرجات الخاصة بمجمع الموارد        

داخل المنظمة ككل لو كانت مشتراه تكون تكاليف متغيرة ولكن لو كانت مملوكـة للمنظمـة                
  .تكون تكاليف ثابتة....) ءاآلالت والمباني الخاصة بتوليد الكهربا(
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ويفسر هذا البعد احتمال التغير التناسبي : الطبيعة االحتمالية للتكاليف المتغيرة:  البعد الثـاني   -
للتكاليف المتغيرة عند نقطه استهالك الموارد، فالموارد المتوفرة في الطبيعة المتغيرة يمكـن             

ترتبط طريقـة تخـصيص     أن  من ثم يجب    استهالكها بطريقة تتفق مع معاملة التكلفة الثابتة و       
و تكاليف ثابتة   أما تكاليف تناسبية    إالتكاليف بنماذج استهالك الموارد فتعالج التكاليف المتغيرة        

، وفى المقابل ال تتغير الطبيعة المالزمة للتكاليف الثابتة مع           حسب ما تمليه نماذج االستهالك    
  . نماذج استهالك الموارد

   المواردمبادئ محاسبة استهالك
تأخذ فـي االعتبـار   أن هنـاك مبـادئ لمدخل المحاسبة عن استهالك الموارد يجب   

ليسمح النمـوذج بتوفـير المعلومات المالئمـة التي تساعـد المدراء في اتخـاذ القـرارات             
 :  ، الحـوالى ٢٨٨-٢٨٦، ص ٢٠١٣ : النـاطور  : ( الصحيحة وتتمثل هذه المبادئ فيما يلى     

 & ،  ٤٣-٤٢، ص٢٠١٧: سرور ، ٨٤-٨١، ص٢٠١٥ : اهللاعبد  ،٨٦-٨٥، ص٢٠١٣
Webber  Clinton, 2004, p.42    ؛White, 2009, 67-71؛Ahmed & Moosa, 

2011, pp. 756-757 (  
  Causality مبدأ السببية )١(

،  ولية لهـذا النمـوذج  ئهمية ألنه يوفر المعقولية والمنطق والمس أكثر  ألوهو المفهوم ا  
تعكـس عالقـة    رد وكافة التكاليف المرتبطة بهـا       يكون تدفق الموا  أن  دأ  حيث يتطلب هذا المب   

ثر وهذه العالقة يتم التحكم فيها من خالل سلسلة القيمة في المنظمة وتقـضى علـى    ألالسبب وا 
، ويستند مبـدأ      للتكاليف بين مجمعات الموارد    Arbitrary Allocationالتخصيص الحكمي   

وجـد مفهـوم التكلفـة القابلـة للتبريـر          أصطلح الـذى    السببية على مصطلح الصلة وهو الم     
Attributable     سـرور  ( دارية الالزمة لترشيد القرارإل والتي تعتبر التكلفة السليمة للمحاسبة ا 

  )٤٢، ص٢٠١٧ :
  Responsiveness مبدأ االستجابة) ٢(

يصف عالقة االرتباط بين المخرجات الكمية لمنتج ما والمدخالت الكميـة الالزمـة             
 الـسببية فـي تـشكيل       أوالتوافق مع مبد  ن  اذعإل، حيث يتطلب هذا المفهوم ا      تاج هذا المنتج  إلن

  )White, 2009, p 67( .  ساسي على سلوك التكلفةألنموذج استهالك الموارد مع التركيز ا
ويـسمح  ،  يتحكم مبدأ االستجابة بالعالقات الثابتة والمتغيرة ما بين مجمعات الموارد         

الكهرباء أن  كمثال ف . تلك العالقات األكثر تفصيال والتي تعزز القرار الفعال       بخصائص متفردة ل  
تأتي للمنظمة كمورد متغير بشكل كامل لكن حين يستهلك لإلنارة أو تدفئة البناء يصبح تكلفـة                

مبدأ االستجابة  أن  ي  أ.   تتطلب تدفق مستمر للكهرباء حين ال تعمل       اإلنتاجثابتة، وبعض آالت    
، حيث تعتبر االستجابة بمثابة المكمل والمفسر للـسببية         ،  كلفة وفقا لمبدأ السببية   يحدد سلوك الت  

  .تكون كمية أن فاالستجابة تحكم عالقات الثبات والنسبية في توقعات الموارد والتي يجب 
لى وحدات كمية بغض النظر عن صورتها المالية يخلق نموذج          إترجمة الموارد   أن  و

الوحدات الكمية للموارد تـساعد     ن  نحاء الوحدة وذلك أل   أء في جميع    تكلفة يدعم قرارات المدرا   
كميـة  أن ، حيـث   و تقديم الخدمـة   أنتاج المنتج   إالمدراء في تحديد كمية الموارد المستغلة في        

دارة على اتخاذ القرارات طويلـة وقـصيرة        إلكثر وضوحا مما يساعد ا    أالطاقة العاطلة تكون    
   .)٤٣ص  ، ٢٠١٧ : سرور (مد ألا
  Process / (Work( مبدأ العمل) ٣(

 أساسـي  أساس النشاط وهـو لـيس مبـد    أوهذا المبدأ مستمد من مدخل التكلفة على        
ويرسم مبدأ العمل مخطط نموذج األنـشطة       ، كمبدئي السببية واالستجابة ولكن مهم وضروري     

فأحيانا تكـون  الذي غالباً ما يكون متشعب وغاية في التعقيد وال يعتمد عليه في المدى الطويل،         
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ـ         أن تدفقات المورد وتكاليفها غير كافية لتوفير المعلومات المطلوبة لمتخـذ القـرار، ولـذلك ف
ـ   ألهي ا و مستمر لتشرح ما   أنشطة تعرف بشكل دوري     ألا تنفيـذها سـببا   ن انـشطة التـى ك

و النشاط مـن خـالل تعريـف    أ العمل أ، ويطبق مبد   الستهالك الموارد بين مجمعات الموارد    
ساس كمي لتكون قادرة علـى تزويـد معلومـات عـن الطاقـة              أو المحركات على    أ النشاط

   والمدخالت ألساس كمي لتناسب حاجة

   :المحاسبة عن الطاقة العاطلة فى ظل مدخل المحاسبة عن استهالك الموارد
سـاس النـشاط   أنظمة التقليدية ونظام التكلفة على   أليعتمد توزيع تكاليف الموارد فى ا     

االستخدام الكامل لجميع الموارد فى عمليات المنظمة ، لـذلك يـتم تخـصيص              على افتراض   
، وهذا االفتراض قد يكـون صـحيحا للمـوارد          تكاليف الموارد على مجمعات التكلفة بالكامل     

نه ال يصلح للموارد الغير ملموسة مثل خدمات تكنولوجيا         أال  إ،   المادية الملموسة كالمواد الخام   
لى وجـود مثـل هـذه    إنظام المحاسبة عن استهالك الموارد تلفت االنتباه ن  إ، لذا ف   المعلومات

،   الطبيعية للمنظمة والتي ال تكون مـستغلة بـشكل كامـل           األعمالالموارد العاطلة في سياق     
  ساس يقوم النظام بربط تكاليف الموارد بوحدات تلك الموارد ويتم توزيع تكـاليف            ألوعلى هذا ا  

مـا  ، أ ليف عندما تستهلك تلك الموارد من قبل تلك المجمعات فقط           الموارد على مجمعات التكا   
  .  فال يـتم توزيعهـا علـى مجمعـات التكلفـة     ) العاطلة (الموارد غير المستغلة فى العمليات  

 )Michael, et. al., 2009, p. 43  (  
يقوم نموذج المحاسبة عن استهالك الموارد بتحميل تكاليف المـوارد تبعـا لكميـات             

 المحملة على مجمعات التكلفة، ويتم تحميل تكاليف الموارد من خالل محركـات لهـا               الموارد
تتمثل في استخدامات الموارد المسجلة، وعلى عكس مستويات األنشطة فال يكون بالـضرورة             

  ). اإلنتاج(توفر عالقات بين االستخدامات المسجلة للموارد ومستويات المخرجات 
 إدارة التكاليف المعتمدة على نظام المحاسبة عـن         مستخدمي نظم أن  وبناء على ذلك ف   

استهالك الموارد هم أكثر قدرة على إدارة الموارد العاطلة وذلك من خالل السيطرة أو الـتحكم      
تأثير التغيرات في المخرجات علـى كميـات المـوارد          ن  في مستويات الموارد المخصصة أل    

د المخصصة علـى كميـات المـوارد      العاطلة أضعف من تأثير التغيرات في مستويات الموار       
االعتراف بالموارد العاطلة في    أن  العاطلة في ظل نموذج المحاسبة عن استهالك الموارد، كما          

علـى نمـوذج التكـاليف      ظل مدخل المحاسبة عن استهالك الموارد جعل من القيام بتعديالت           
ـ .  د المؤداه بسيطًا وذلك من خالل تغيير طريقة تحليل تكاليف الموار       اًللمنشأة أمر  ن إوبالتالي ف

تحليل تدفق التكاليف من مجمعات الموارد إلى مجمعات التكلفة يعتبر عمال هاما لتطوير نظـم               
  . إدارة التكاليف

حيث يقوم نموذج المحاسبة عن استهالك الموارد بتبسيط عملية تحليل تكلفة المـوارد           
 إلى التحليل الفردي لها، لذلك تقوم       وذلك من خالل التحول من التحليل اإلجمالي لتكلفة الموارد        

 برفض فرض المساواة بـين المـوارد المتاحـة والمـوارد            RCAمحاسبة استهالك الموارد    
) الفرق بين الموارد المتاحة والموارد المستهلكة     (المستهلكة وذلك بسبب وجود الموارد العاطلة       

ــالي   ــل اإلجم ــى التحلي ــة إل ــل الحاج ــرض يزي ــذا الف ــاب ه ــفغي ــة الم    . وارد لتكلف
  )٢٧٤-٢٧٣، ص٢٠١٣:عقل(

مدخل المحاسـبة عـن المـوارد       أن  )  ٢٥٤-٢٥٣ ، ص  ٢٠١٠:  شاهين(  ويؤكد
تكاليف الموارد التى يتم االستفادة بها تعتبر من ضمن تكاليف المنتج           أن  المستهلكة يتعامل على    

أن رقة مـن    اما تكاليف الموارد العاطلة فتعتبر من المصروفات الخاصة بالفترة وتنبع هذه التف           
هذا المدخل يستحدث ما يعرف بمجمعات الموارد وبهذا فانه ينتقل بمستوى تكاليف الموارد من              

لـى المـستوى الجزئـي علـى     إ) ساس النشاطأكما في محاسبة تكاليف على (المستوى الكلى   
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 الموارد العاطلة على مستوى كل مورد من المـوارد    أوهنا تنش ، ى كل مورد من الموارد    مستو
ارنة ما بين أجمالي التكلفة المتواجدة لكل مورد في مجمع الموارد الخاصة به وبين تكلفـة            بالمق

الموارد المستهلكة والمسجلة في مجمعات التكلفة الخاصة باألنشطة، وتـؤدى هـذه المعالجـة              
  )٦٦ ، ص ٢٠١٨ : منير : ( لى المزايا التاليةإالمتميزة لطاقة الموارد العاطلة 

وذلك عـن طريـق     :  جراءات الخاصة بتحليل تكاليف الموارد    إلفي ا التسهيل والتبسيط    - 
يتم التعديل على تكاليف مجمـع      أن  التبسيط في عمل التعديالت في نظام حساب التكلفة ب        

خرى الموجـودة  ألالمورد الذي يستوجب إجراء تعديل عليه دون المساس بباقي الموارد ا 
 . والمتفاعلة داخل نظام تكاليف الموارد

دة في بلورة تكاليف الموارد المتعطلة واإلفصاح عنها بصورة واضحة، حيث أنه            المساع - 
في ظل مدخل المحاسبة عن استهالك الموارد يتم توفير ثالثة أنـواع مـن المعلومـات               

  : المساندة التخاذ القرارات وهي
معلومات عن التكاليف التي تم تخصيصها لوحدات التكلفة والتي تعبر بشكل دقيـق      -

  .  ار استهالك هذا المنتج من موارد الشركةعن مقد
معلومات تفيد في الربط بين مجمعات الموارد ومجمعات التكلفة ومن ثم تـستطيع              -

اإلدارة تخفيض تكاليف المنتجات من خالل تقليل أو إزالة األنشطة التـي ال تحمـل     
  .  قيمة مضافة

لتكاليف الخاصـة بهـا     معلومات تساعد في إبراز الطاقة العاطلة، واإلفصاح عن ا         -
  فضل يتعلـق بكفـاءة تـشغيل هـذه         أرة الشركة في وضع     ادإبالشكل الذى يجعل    

  . نشطةألا
اعتراف محاسبة استهالك الموارد بالطاقة العاطلة      أن    بناء على ما سبق يمكن القول       

  . .وعدم تحميلها على المنتجات يساهم في تخفيض التكاليف في اتجاهين
  .في عدم تحميل الوحدة المنتجة بتكلفة الموارد العاطلة :  ولألاه اـاالتجيمثل 

في قدرة إدارة المنشأة في السيطرة علـى المـوارد العاطلـة والـسعي      :  االتجاه الثاني ويمثل  
  . لتخفيضها أو التخلص منها

اعتراف نظام محاسبة استهالك الموارد  بالموارد العاطلة يساعد فـي دعـم     أن  حيث  
  ، وقـدرة    كبر في تخـصيص التكـاليف     ألمنشأة وذلك عن طريق تحقيق دقة       القدرة التنافسية ل  

الفائضة بطريقة أكثـر وضـوحاً وتـصبح        /  دارة الطاقة العاطلة  إأكبر على تخطيط الموارد و    
  تكاليف المنتجات متضمنة تكلفة الموارد المستخدمة فقط وغيـر محملـة بتكـاليف المـوارد                

  . العاطلة
موارد توفر معلومات تساعد في دعم القـدرة التنافـسية          نظام محاسبة استهالك ال   أن  

دارة الـسليمة   إل وذلك من خالل دعم فلسفة التوجه بالعميل حيث من خـالل ا            األعمالت  آلمنش
نشطة المضيفة للقيمة التي تحقـق المنـافع للعميـل وفـق     ألللموارد المستثمرة وتوجهها نحو ا 

داء أتضيف قيمة مما يترتب عليه تحـسين        نشطة التي ال    ألمع التخلص من ا   ،  توجهات السوق 
ما يـسعى    نشطة المنشأة ذات القيم المضافة للعميل وبذلك يكون فرض البحث اثبت نظرياً هو            أ

  .الباحث الختباره من خالل الدراسة الميدانية 
   :الدراسة الميدانية

  هدف الدراسة الميدانية
 المصرية حيث تقـوم     عمالاأللى اختبار فرض الدراسة في بيئة       إتهدف هذه الدراسة    

 حيث تـم  األعمالبدراسة دور نظام محاسبة استهالك الموارد في دعم القدرة التنافسية لمنشآت          
جمع البيانات الميدانية بواسطة استمارة استقصاء صممت خصيصاً لهذا الغرض ولقد تـضمنت     
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ـ            ات لتحليلهـا  استمارة االستقصاء الجوانب المتعلقة بمتغيرات الدراسة بغـرض تجميـع البيان
  . حصائياً الختبار فرض الدراسةإ

  : تصميم أداة البحث
دوات جمـع البيانـات   أاعتمد الباحث في هذه الدراسة على استمارة االستقصاء كأحد     

سئلة التي تكونت لديه بعد االنتهاء من الدراسة النظرية لموضوع الدراسة ولقـد             ألوقام بإعداد ا  
  :  تيآلسئلة وذلك من خالل األعند صياغة ان امكإلحاول الباحث مراعاة  الدقة قدر ا

  .توضيح بعض المصطلحات الخاصة بموضوع الدراسة  - 
 العينة تتعلق بالنوع والوظيفة الحالية وعـدد       أفرادالحصول على معلومات  عامة من        - 

  .سنوات الخبرة والمؤهالت الدراسية الحاصل عليها 
ياس ليكرت الخماسي وذلـك لقيـاس    تم االعتماد في تصميم قائمة االستقصاء على مق       

  :  العينة وذلك كما هو موضح في الجدول التاليأفرادجابات إ
  )  ١ (دول ـج

  التصنيف وفقا لمقياس ليكرت

غیر موافق  عیر موافق محاید موافق موافق تماما التصنیف
 تماما

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الدرجة
  

  : جزاءألى عدة إوقد تم تقسيم استمارة االستقصاء 
  .تعريف المصطلحات الواردة في قائمة االستقصاء:  ولألالجزء ا

شخاص الـذين قـاموا بتعبئـة اسـتمارة         ألسئلة تتعلق بمعلومات عامة عن ا     أ:  الجزء الثاني 
 المـؤهالت   ، ، الوظيفة الحالية ، عدد سنوات الخبرة       النوع،  االسم: االستقصاء من حيث    

  . ليهإتمى وطبيعة النشاط الذى ين، الدراسية الحاصل عليها 
لى اختبـار فـرض     إسئلة قائمة االستقصاء حيث يهدف هذا الجزء        أويتضمن  :   الجزء الثالث 

الدراسة الخاص بالمعلومات التي يوفرها نظام محاسبة استهالك الموارد والتي تساعد فـي             
  . األعمالدعم القدرة التنافسية لمنشآت 

   :مجتمع وعينة الدراسة
 المـصرية   األعمال مجموعة من العاملين فى منظمات           يتمثل مجتمع الدراسة فى   

جراء المسح الشامل لمجتمع الدراسة فقد تم االقتصار على عينـة ممثلـة      إنه ال يمكن    ألونظرا  
سلوب العينة العشوائية الطبقية في اختيار عينة الدراسـة         ألهذا المجتمع  حيث تم االعتماد على        

وزيع عدد من قوائم االستقصاء على مفردات العينة        وقام الباحث بت  .   فرد )٢٢٩(والمكونة من   
دارة إلعضاء مجالس ا  وأ،   ، والمدريين الماليين   فئات وهم محاسبي التكاليف   ) ٥(والتي شملت   

يوضح الجدول التـالي  و.  خرىألى وظائف إكاديميين فى الجامعات المصرية  باإلضافة     ألوا، 
  .خاضعة للتحليل اإلحصائي عدد استمارات االستقصاء المرسلة والمستلمة وال

  ) ٢ (جدول 
  فئات عينة الدراسة وحجم استمارات االستقصاء المرسلة والمستلمة 

  ىوالخاضعة للتحليل اإلحصائ

 الخاضعة ماراتاالست
االستمارات  بنود العینة للتحلیل اإلحصائي

 المرسلة
االستمارات 

 المستلمة

نسبة االستمارات 
المستلمة الى 

 المرسلة

االستمارات 
 المستبعدة

االستمارات 
 الصحیحة

 النسبة العدد
محاسب 
 %٤,٤٢ ٩٧ ٩٧ ٧ %٥,٩٤ ١٠٤ ١١٠ التكالیف
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 %٢,١٩ ٤٤ ٤٤ ٩ %٥,٨١ ٥٣ ٦٥ مدیر مالي
عضو مجلس 

 %٤,٧ ١٧ ١٧ ١٠ %٩٠ ٢٧ ٣٠ دارةإ

 %٥,١٧ ٤٠ ٤٠ ٩ %٦,٨١ ٤٩ ٦٠ كادیميأ

 %٥,١٣ ٣١ ٣١ ٤ %٥,٨٧ ٣٥ ٤٠ خرىأ

 %١٠٠ ٢٢٩ ٢٢٩ ٣٩ %٨,٨٧ ٢٦٨ ٣٠٥ جماليإ
  

   :خصائص عينة الدراسة
بالنسبة للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة فتم اسـتخراج التكـرارات والنـسب            

  :  تيآل العينة الدراسة وذلك كاأفرادالمئوية وذلك بهدف التعرف على خصائص 
  ةــالوظيف:  والًأ

نـة الدراسـة وفقـا للحالـة      عيأفرادتم استخراج التكرارات والنسب المئوية لتوزيع      
  : الوظيفية وذلك كما هو موضح بالجدول التالي

  )  ٣ ( دولـج
  التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة حسب متغير الحالة الوظيفي

عضو مجلس   مدیر مالي محاسب تكالیف
 جماليإ خرىأ كادیميأ دارةإ

 الفئات
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة ددالع النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

    %١٠٠ ٢٢٩ %٥,١٣ ٣١ %٥,١٧ ٤٠ %٤,٧ ١٧ %٢,١٩ ٤٤ %٤,٤٢ ٩٧ جماليإ
 عينـة  أفـراد من الجدول السابق والذى يمثل التكرارات والنسب المئويـة لوصـف          

من حجم عينة الدراسـة مـن   %  ٤,٤٢ مفردة بنسبة ٩٧أن الدراسة وفقا للحالة الوظيفية فنجد  
من حجم عينة الدراسة يعملـون      % ٢,١٩ مفردة بنسبة    ٤٤أن  ي التكاليف في حين نجد      محاسب

من حجم عينة الدراسة يعملون كأعـضاء  %٤,٧ مفردة  بنسبة ١٧أن كمديرين ماليين كما نجد     
من حجـم عينـة الدراسـة يعملـون         % ٥,١٧  مفردة  بنسبة   ٤٠أن  يضا نجد   أدارة و إمجلس  

خرى وهذا يدل على    أيعملون في وظائف    %٥,١٣دة  بنسبة     مفر ٣١أن  خيرا نجد   أكاديميين و أ
  .  لمام الكافي بموضوع الدراسةإلعينة الدراسة لديها اأن 

  ىالمؤهل العلم: ثانيا 
 عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمـي       أفراديجاد التكرارات والنسب المئوية لتوزيع      إتم  

  : وذلك كما هو موضح بالجدول التالي
  )  ٤ ( دولـج

  ى عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمأفرادرارات والنسب المئوية لتوزيع التك

 أجمالي اخرى دكتوراه ماجستیر بكالوریوس
 الفئات

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %١٠٠ ٢٢٩ %٦,٦ ١٥ %٧,١٢ ٢٩ %٥,٢٤ ٥٦ %٣,٥٦ ١٢٩ اجمالي

 عينـة  أفـراد مثل التكرارات والنسب المئويـة لوصـف      من الجدول السابق والذى ي    
 مفردة بنسبة    ١٢٩عدد الحاصلين على بكالوريوس تجارة      أن  الدراسة وفقا للمؤهل العلمي نجد      

من حجـم عينـة     % ٥,٢٤  مفردة بنسبة  ٥٦أن  من حجم عينة الدراسة في حين نجد         %٣,٥٦
%  ٧,١٢  مفردة  بنـسبة    ٢٩ن  أالدراسة حاصلين على درجة ماجستير في المحاسبة  كما نجد           
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 مفـردة   ١٥أن  يضاً نجد   أوعلى درجة الدكتوراه في المحاسبة      من حجم عينة الدراسة حاصلين      
أن خرى وهذا يـدل علـى   أمن حجم عينة الدراسة حاصلين على درجات علمية     %٦,٦ بنسبة

   .لمام الكافي بموضوع الدراسةإلعينة الدراسة لديها ا

  الخبرة العلمية: ثالثا 
 عينة الدراسة طبقا للخبـرة      أفراديمكن استخراج التكرارات والنسب المئوية لتوزيع       

  : العلمية وذلك كما هو موضح بالجدول التالي

  )  ٥ ( دولـج
  التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة حسب متغير للخبرة العلمية

 اليجمإ  سنوات١٠كثر من أ  سنوات١٠-٥من    سنوات٥اقل من 
 الفئات

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %١٠٠ ٢٢٩ %٤,٢١ ٤٩ %٩,٣٤ ٨٠ %٧,٤٣ ١٠٠ جماليإ

 عينـة  أفـراد من الجدول السابق والذى يمثل التكرارات والنسب المئويـة لوصـف          
مـن حجـم عينـة    % ٧,٤٣ مفردة بنـسبة     ١٠٠أن  الدراسة حسب متغير الخبرة العلمية نجد       

مـن حجـم    % ٩,٣٤ مفردة بنسبة    ٨٠أن   سنوات في حين نجد      ٥ديها خبرة اقل من     الدراسة ل 
مـن   %٤,٢١ مفردة  بنـسبة      ٤٩أن   سنوات كما نجد     ١٠- ٥عينة الدراسة لديهم خبرة من        
 عينـة  أفراد سنوات وهذا ينعكس بدوره على قدرة ١٠ كثر منأحجم عينة الدراسة لديهم خبرة      

  .جابة عليها بدقة إل واالدراسة على فهم قائمة االستقصاء

  : المقاييس ى الثبات فىالتحقق من مستو

دوات القياس ويقصد بالثبات مدى اسـتقرار       أداة من   أساسية في أي    أيعد الثبات سمه    
داة علـى   ألالثبات يعنى مدى قـدرة ا     أن  دوات أي   ألداة من ا  أواتساق القياسات الناتجة عن أي      

داة القياس مرات متعددة على نفـس العينـة    أا تم تطبيق    ذا م إو متساوية   أنتاج قياسات متقاربة    إ
لفاكرونبـاخ ويأخـذ قـيم      أوتحت نفس الظروف وقد تم قياس الثبات باستخدام معامل الثبـات            

تتراوح ما بين الصفر و الواحد الصحيح وعندما تكون قريبة من الواحد الصحيح دل ذلك على                
% ٣٠غير له معامل ارتباط أجمالي اقل مـن       ة انه تم استبعاد أي مت     اثبات االستقصاء مع مراع   

مقبولة للحكم على ثبـات     % ٦٠نسبة  أن  بينه وبين باقي المتغيرات في نفس المقياس مع العلم          
  :  تيآلاالستقصاء  ويتم قياس درجة الثبات للمقاييس المستخدمة في الدراسة كا

هـا نظـام محاسـبة      قياس مستوى الثبات في المقياس الخاص بالمعلومات التـي يوفر          : والًأ
   ..األعمالاستهالك الموارد والتي تساعد في دعم القدرة التنافسية لمنشآت 
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  ) ٦ (دول ـج
  م ثبات وصدق المقياس الخاص بمدى مساهمة نظام محاسبة استهالك الموارد يتقي

  في توفير معلومات تساعد فى دعم القدرة التنافسية لمنشآت األعمال

عدد 
 المقاییس

Correlated 
item-total 

correlation 

  كرونباخلفاأمعامل 
 )مقیاس الثبات (

عدد العبارات 
 المحذوفة

لفا أمعامل 
 )بعد الحذف(

  مقیاس الصدق
الجذر ( 

 )التربیعي آللفا
X11 ٠.٨١٩ 
X12 ٠.٨٣٥ 
X13 ٠.٨٧٩ 
X14 ٠.٩٠٥ 
X15 ٠.٩٤٢ 
X16 ٠.٩١٩ 
X17 ٠.٨٥٠ 
X18 ٠.٩٤٩ 
X19 ٠.٩٠٧ 

٠.٩٧٨ ٠.٩٥٧ -- ٠.٩٥٧ 

كرونباخ لقياس درجة الثبات في المقياس الخاص بالمعلومـات         لفاأتم استخدام معامل    
التي يوفرها نظام محاسبة استهالك الموارد والتي تساعد في دعم القـدرة التنافـسية لمنـشآت              

  .السابق  وذلك كما هو موضح في الجدول األعمال
 جمـالي إ ارتبـاط  معامل ذات المقياس هذا عبارات جميعأن  نجد سابقالجدول ال من

 مرتفع ثبات معامل هو) ٠,٩٥٧(غ لب المقياس لهذا لفاأ معاملأن إلى  باإلضافة %٣٠ من علىأ
 من عالية بدرجة يتمتع المقياس هذا نجد  بالتالي) ٠,٩٧٨(ى يساو الذاتي الصدق معامل وكذلك
  . الذاتي والصدق الثبات
   :قق من مستوى الصدق فى االستبانةالتح

هدافه وذلك لقيـاس مـا وضـعت     أداة القياس على تحقيق     أيقصد بالصدق مدى قدرة     
نواع مـن الـصدق وهمـا صـدق     أالباحث للتأكد من صدق االستبانة بعدة     ن  استعالقياسه وقد   

  . الداخلي اإلشارةالمحتوى والصدق الذاتي وصدق 
   :وىـدق المحتـص

 مدى يشمل المقياس خصائص الشيء المـراد قياسـه فـي كـل              لى أي إويقصد به   
سئلة الممكنة حول موضوع    ألداة المصممة ال تحتوى على كل ا      ألاأن  الجوانب الالزمة  وحيث     

سئلة حول موضوع الدراسة ولذلك فانه ينبغـي التأكـد      ألنما يكتفى الباحث بعينة من ا     إالبحث و 
ية محتوي موضوع البحث وقـد قـام الباحـث          تلك المجموعة من األسئلة  كافية لتغط      أن  من  

بعرض أداة الدراسة في صورته األولية على عدد من المحكمين األكاديميين المتخصصين فـي        
على قياس متغيرات الدراسـة ومـدي وضـوح    ن امجال الدراسة وذلك للتأكد من قدرة االستبي  

مدي مالئمة كل عبارة من     الفقرات ودقتها من الناحية العلمية  واستطالع أراء المحكمين حول           
تصحيح أو نقل العبارات الغيـر       وس ما وضعت ألجله وإلجراء تعديل أ      لقيان  اعبارات االستبي 

  .مناسبة وقد تم األخذ بآرائهم بما يحقق أهداف الدراسة 
  : ـىدق الذاتـالص

بأخـذ الجـذر التربيعـي لمعامـل        تم حساب الصدق الذاتي لجميع المقاييس وذلـك         
جميع األبعاد ذات درجة صدق مرتفعة وذلك كمـا هـو واضـح فـي     أن اتضح كرونباخ و لفاأ

   .الجداول السابقة
داة المستخدمة وذلك بقياس قوة االرتباط بين درجات كل مجـال      أليمكن قياس صدق ا   

  :ودرجات أسئلة المقياس الكلية وذلك كما هو موضح في الجدول التالي 
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   )٧( ل دوــج
  الفقرات لكل والمعدل مجال كل معدل بين االرتباط معامالت نتائج

Correlations  
  AVX1 AVTOTAL 

Pearson Correlation 1 **0.932 

Sig. )2-tailed(  000 
AVX1 

N 46 46 

Pearson Correlation **0.932 1 

Sig. )2-tailed( 000  
AVTOTAL 

N 46 46 

الستقصاء ومتوسط العام   معامل االرتباط بين المتوسط العام ل     أن  نجد  ) ٧( من جدول 
وهـو متوسـط    ) ٠,٩٣٢(ة التنافسية يبلـغ     بة استهالك الموارد فى دعم القدر     لدور نظام محاس  

حصائياً وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات االستبانة وبذلك أصـبحت             إمقبول ودال   
  . ساسيةألاالستبانة صالحة للتطبيق علي عينة الدراسة ا

   :مستخدمة الاإلحصائية األساليب
 األسـاليب  فقد تم االعتماد على مجموعة من لكى يقوم الباحث باختبار فرض الدراسة    

 األسـاليب  ولكى نقوم بتجريـد      )SPSSV22( اإلحصائية باستخدام حزمة البرامج     اإلحصائية
وال معرفة التوزيع اإلحصائي    أمر يتطلب   ألان  إ المناسبة لطبيعة الدراسة الميدانية  ف      اإلحصائية

  . تمع  الذى سحبت منه العينةللمج
لمعرفة مـدي تبعيـة بيانـات       احث على اختيار كولمجروف سمرنوف      وقد اعتمد الب  

ـ         ،  الطبيعي  الدراسة للتوزيع    أن ويقوم اختيار كولمجروف سمرنوف على اختبار فرض العدم ب
ة مستوى  المجتمع المسحوب منه العينة ال يتبع التوزيع الطبيعي  ويتم اتخاذ قرار بناء على قيم              

كبر أ )sig( ذا كانت  قيمة   إف) α=٠,٠٥( بالمقارنة بالمستوى المعنوية     )Sig( اإلحصائيةالداللة  
نه العينة يتبع التوزيـع     المجتمع المسحوب م  أن  ذلك يعنى قبول فرض العدم ب     ن  إف) α(من قيمة   
علميـة    الخاصـة باالختبـارات ال     اإلحـصائية  األساليبوبالتالي يتم االعتماد على     ،  الطبيعي  

parametric tests اإلحصائيةذا كانت قيمة  مستوى الداللة إما ، أ )sig( قـل مـن قيمـة    أ
  البيانات ال تتبع التوزيـع     أن  دل ذلك على قبول الفرض البديل ب      ) α= ٠,٠٥(مستوى المعنوية   

 الخاصـة باالختبـارات     اإلحـصائية  األسـاليب الطبيعي  وفى هذه الحالة يتم االعتماد علـى          
ا االختبـار علـى عينـة    ولقد قام الباحث بتطبيق هذ،  Non-parametric testsلية مالالمع

   :وذلك كما هو موضح بالجدول التالي . الدراسة 
  ) ٨ ( دولــج

  يةــ الختبار الطبيع)K-S( نتائج اختبار

 بعاد الدراسةأ
 احصاء االختبار

Kolmogorov- 
Smirnov 

 مستوى الداللة اإلحصائي
Asymp Sig رالقرا 

 یوفرھا نظام معلومات
الموارد  استھالك محاسبة

تساعد على دعم القدرة 
 األعمالالتنافسیة لمنشآت 

 غیر طبیعي ٠٠٠,٠ ٤٥٤,٣
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 الدراسة اقل من مـستوى   إلبعاداإلحصائيةمستوى الداللة أن جدول السابق نجد  المن  
جتمع ال يتبـع التوزيـع      البيانات مسحوبة من م   أن  وبالتالي تم قبول الفرض البديل ب     ،  المعنوية  

 الخاصة باالختبارات الالمعلميـة وبعـد   اإلحصائية األساليبالطبيعي وبالتالي تم االعتماد على  
 األسـاليب تحديد طبيعة البيانات المستخدمة في الدراسة الميدانية والتأكد من صـحة اسـتخدام              

ـ   الخاصة باالختبارات الالمعلمية بالنسبة لجميع الفروض  وب اإلحصائية  األسـاليب أن التـالي ف
  :    المستخدمة في الدراسة هياإلحصائية

تحليل وصفى لكل فقرة من فقرات االستقصاء وذلك لمعرفة التكرارات والنـسب             عمل   : أوالً
المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وذلك للوقـوف علـى االتجـاه العـام      

  .لإلجابات وذلك لكل عبارة وفقاً لمقياس ليكرت 
    Sign Test اإلشارةاختبار : ثانياً 

 وهو يستخدم الختبار فرضيات حول      Tوهو اختبار الالمعلمى يستخدم كبديل الختبار       
  . متوسط مجتمع واحد

  اختبار كروسكال واالس:  ثالثاً
ويـستخدم   للمقارنة بين اكثر من مجموعتين مـستقلتين     وهو اختبار المعلمى يستخدم   

ء مجموعات عينات الدراسة وتحديد االختالفـات الجوهريـة بينهمـا           راآهذا االختبار لمقارنة    
) α(  بقيمة مستوى المعنويـة )Sig( اإلحصائيةويعتمد هذا االختبار على مقارنة مستوى الداللة  

ـ  )α(قل من مستوى الداللة     أ )Sig(ذا كانت قيمة مستوى الداللة      إف ذلـك يعنـى وجـود      ن  إف
  . لعينةراء مجموعات اآاختالفات جوهرية بين 

  :ى  الدراسة ونتائج التحليل اإلحصائاختبار فرض

ينص الفرض في صورته العدمية على أنه ال يؤدى نظام محاسبة استهالك المـوارد              
  : تيآليتم اختبار ذلك الفرض من خالل ا. األعمالدوراً فى دعم القدرة التنافسية لمنشآت 

سابي واالنحراف المعياري المتعلقة بمـدى      والوسط الح نتائج التكرارات والنسب المئوية      : أوالً
دور نظام محاسبة استهالك الموارد في توفير معلومات تساعد فى دعم القدرة التنافـسية              

  :   يتم عمل تحليل وصفى لعبارات هذا البعد من خالل الجدول التالياألعماللمنشآت 
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  ) ٩ (دول ــج
  ي لحسابي واالنحراف المعيارالتكرارات والنسب المئوية  والوسط ا

  للعبارات الخاصة باختبار الفرض

موافق  العبارة
موافق  غیر غیر موافق محاید موافق تماما

االنحراف  الوسط الحسابي تماما
 االتجاه العام المعیاري

٤ ٢٣ ٢٢ ٨٧ ٩٣ X11 
٧,١ %١٠ %٦,٩  %٣٨ %٦,٤٠% 

 موافق تماما ٠١٨٤١,١ ٠٤٨٠,٤

٢ ٢٧ ٢٠ ٨٩ ٩١ X12 موافق تماما ٠١٨٤١,١ ٠٤٨٠,٤ %٩,٠ %٨,١١ %٧,٨ %٩,٣٨ %٧,٣٩ 

٣ ٢٩ ٢٠ ٧٩ ٩٨ X13 موافق تماما ٠٦٨٨٤,١ ٠٤٨٠,٤ %٣,١ %٧,١٢ %٧,٨ %٥,٤٣ %٨,٤٢ 

٧ ٢٤ ١٧ ٩٠ ٩١ X14 موافق تماما ٠٨١٩٣,١ ٠٢١٨,٤ %١,٣ %٥,١٠ %٤,٧ %٣,٣٩ %٧,٣٩ 

٦ ٢٣ ١٨ ٩٣ ٨٩ X15 ق تمامامواف ٠٥٢٩٥,١ ٠٣٠٦,٤ %٦,٢ %١٠ %٩,٧ %٦,٤٠ %٩,٣٨ 

٥ ٢٥ ١٥ ٨٧ ٩٧ X16 موافق تماما ٠٥٢٩٥,١ ٠٧٤٢,٤ %٢,٢ %٩,١٠ %٦,٦ %٣٨ %٤,٤٢ 

٥ ٢٤ ١٤ ٩٠ ٩٦ X17 موافق تماما ٠٤٥٩٣,١ ٠٨٣٠,٤ %٢,٢ %٥,١٠ %١,٦ %٣,٣٩ %٩,٤١ 

٤ ٢٤ ١٣ ٩١ ٩٧ X18 موافق تماما ٠٢٤٨٨,١ ١٠٤٨,٤ %٧,١ %٥,١٠ %٧,٥ %٧,٣٩ %٤,٤٢ 

٤ ٢٤ ١٥ ٨٩ ٩٧ X19  
 موافق تماما ١.٠٣٠٠٠ ٠٩٦١,٤ %٧,١ %٥,١٠ %٦,٦ %٩,٣٨ %٤,٤٢ 

 موافق تماما ٠٤٥٨,١ ٠٦٢٦,٤ %٩,١ %٨,١٠ %٥,٧ %٦,٣٨ %٢,٤١ اإلجمالي ٤٠ ٢٢٣ ١٥٤ ٧٩٥ ٨٤٩

ه  عـام    هناك اتجا أن  التحليل المبدئي للمتوسطات يشير     أن  السابق يتبين    جدولالمن  
ـ             أفرادمن   أن  عينة الدراسة على الموافقة على العبارات التي تختبر فرض الدراسة والمتعلق ب

 حيث نجد   األعمالنظام محاسبة استهالك الموارد يؤدى دوراً فى دعم القدرة التنافسية لمنشآت            
جح ذا ما قورن بالمتوسط المر    إوهو متوسط مرتفع    ) ٠٦٢٦،٤(ات بلغ المتوسط العام للعبار  أن  

محاسبة استهالك الموارد يوفر معلومـات تـساعد        أن  الخاص بمقياس ليكرت وهذا يدل على       
  . األعمالعلى دعم القدرة التنافسية لمنشآت 

   sign test اإلشارةاختبار :  ثانياً
لقياس مدى دور نظام محاسبة استهالك الموارد في توفير معلومات تساعد على دعم             

  :  وذلك كما هو موضح في الجدول التالياإلشارة يتم اختبار عمالاألالقدرة التنافسية لمنشآت 
  

  ) ١٠(دول ــج
   لفرض الدراسةاإلشارةنتائج اختبار 

Binomial Test 

  Category N Observed Prop. Test Prop. 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Group 
1 > =٠٠٠. ٥٠. ٢٠. ٤٦ ٣.٤a 

Group 
2  <٨٠. ١٨٣ ٣.٤   

 نظام معلومات یوفرھا
محاسبة استھالك  

 على الموارد تساعد
 افسیةالتن القدرة دعم

   ١.٠٠ ٢٢٩  Total األعماللمنشآت 
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 وهى اقـل    )Sig = ٠.٠٠٠( اإلحصائيةمستوى الداللة   أن  من الجدول السابق يتبين     
محاسبة اسـتهالك  أن  وهذا يعنى رفض الفرض العدم القائل ب)α= ٠٥,٠( من مستوى المعنوية 

ـ      األعمالارد ال يؤدى دوراً  فى دعم القدرة التنافسية لمنشآت           المو أن  وقبول الفرض البـديل ب
 وذلـك  األعمـال نظام محاسبة استهالك الموارد يؤدى دوراً فى دعم القدرة التنافسية لمنـشآت   

   .%٩٥بدرجة ثقة 
  اختبار كروسكال واالس: ثالثاً 

ذات داللـة احـصائية بـين       يتم استخدام كروسكال واالس لمعرفة هل هناك فروق         
استجابات عينة الدراسة وفقاً للوظيفية والمؤهل العلمي والخبـرة حـول دور نظـام محاسـبة         

 وذلـك   األعمالاستهالك الموارد في توفير معلومات تساعد على دعم القدرة التنافسية لمنشآت            
  :  ى على النحو التال

   للوظيفة راء عينة الدراسة وفقاًآاختبار معنوية الفرق بين  -١
يتم قياس معنوية الفرق في اراء عينة الدراسة من جانب الوظيفة وذلـك كمـا هـو                 

  : ى موضح من الجدول التال
  )١١(دول ــج

  نتائج اختبار كروسكال واالس وفقا للوظيفة
محاسب 
عضو مجلس  مدیر مالي تكالیف

 اخرى اكادیمي ادارة
 البعد

متوسط 
 الرتب

متوسط 
متوسط  متوسط الرتب الرتب

 الرتب
متوسط 
 الرتب

قیمة 
chi_squqr 

مستوى الداللة 
 اإلحصائیة

Asymp sig 

 دور نظام محاسبة
 الموارد استھالك

توفیر معلومات  في
تساعد على دعم 
القدرة التنافسیة 

 األعماللمنشآت 

  
٧٦,١٢٢ 

  
٢٤,١١٥ 

  
٣٨,١٠٤ 

  
٨٢,١١٨ 

  
٢٦,٩١ 

  
٩٩٠,٥ 

  
٢٠٠، 

وهى اكبر من   ) Sig= 0.200( اإلحصائيةلة  مستوى الدال أن  من الجدول السابق نجد     
 وبالتالي نجد انه ال توجد فروق ذات داللة احـصائية بـين أراء           )α= ٠٥,٠(مستوى المعنوية   

عينة الدراسة وفقاً للوظيفة حول دور نظام محاسبة استهالك الموارد فـي تـوفير معلومـات                
  . األعمالتساعد على دعم القدرة التنافسية لمنشآت 

  راء عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي آر معنوية الفرق بين اختبا -
راء عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي وذلك كما هـو          آيمكن قياس معنوية الفرق في      

  :ى موضح من الجدول التال
  )١٢(دول ـج

  نتائج اختبار كروسكال واالس وفقا للمؤهل العلمي
 اخرى دكتوراه ماجستیر بكالوریوس

 البعد
 متوسط الرتب متوسط الرتب متوسط الرتب متوسط الرتب

 chi_squqr قیمة
مستوى الداللة 

 اإلحصائیة
Asymp sig 

 محاسبة دور نظام
 الموارد استھالك

توفیر معلومات  في
تساعد على دعم 
القدرة التنافسیة 

 األعماللمنشآت 

  
٠٥,١١٨ 

  
١٦,١١٩ 

  
٦٢,١١٤ 

  
٤,٧ 

  
٣٥٣,٦ 

  
٠٩٦، 
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 وهى اكبـر    )Sig= 0.096( اإلحصائيةمستوى الداللة   أن  ين  من الجدول السابق يتب   
 وبالتالي نجد انه ال توجد فروق ذات داللة احـصائية بـين             )α= ٠٥,٠(من مستوى المعنوية    

أراء عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي حول دور نظام محاسبة استهالك الموارد فـي تـوفير                
  % .٩٥ وذلك بدرجة ثقة األعمالنشآت معلومات تساعد على دعم القدرة التنافسية لم

  راء عينة الدراسة وفقاً للخبرةآ اختبار معنوية الفرق بين -
يمكن قياس معنوية الفرق في أراء عينة الدراسة وفقاً للخبرة وذلك كما هو موضـح               

   :ى من الجدول التال
  )١٣(دول ــج

  نتائج اختبار كروسكال واالس وفقا للخبرة
 ٥اقل من 
 سنوات

من 
 سنوات١٠_٥

 ١٠ من اكثر
 البعد سنوات

 متوسط الرتب متوسط الرتب متوسط الرتب

قیمة 
chi_squqr 

مستوى الداللة 
  اإلحصائیة

Asymp sig 
 محاسبة دور نظام

 في الموارد استھالك
توفیر معلومات 
تساعد على دعم 
القدرة التنافسیة 

 األعماللمنشآت 

٣٣٢ ٢٠٦,٢ ١٢٤,٥ ٦١,١١٧ ٢٦,١٠٨، 

 وهـى   )Sig= 0.332( اإلحـصائية مستوى الداللة   أن  لجدول السابق يتبين    بالنظر ل 
نه ال توجد فروق ذات داللـة احـصائية         أ وبالتالي نجد    )α= ٠٥,٠(اكبر من مستوى المعنوية     

راء عينة الدراسة وفقاً للخبرة حول دور نظام محاسبة اسـتهالك المـوارد فـي تـوفير                 آبين  
     . األعمالنافسية لمنشآت معلومات تساعد على دعم القدرة الت

  : ةــــالخالص
في هذا الجزء الدراسة الميدانية استكماال لتحقيـق هـدف الدراسـة            تناول الباحثون   

 وذلك  األعمالدور محاسبة استهالك الموارد في دعم القدرة التنافسية لمنشآت          ن  االمتمثل في بي  
 اإلحصائية األساليبمجموعة من    مفردة وقد تم استخدام      ٢٢٩من خالل استقراء عينة الدراسة      

 وذلك الختبار فرض الدراسة وتـم اسـتخدام         )SPSS22( اإلحصائيةباستخدام حزمة البرامج    
 واختبـار كروسـكال     اإلشارة واختبار   )K-S( مثل اختبار    اإلحصائية األساليبمجموعة من   

  : لىإسة شارت نتائج الدراأوقد ، لى التحليل الوصفي للبيانات إواالس وهذا باإلضافة 
نظام محاسبة استهالك الموارد ال يؤدى دوراً في دعم         أن  رفض الفرض العدم القائل ب     - 

نظام محاسبة اسـتهالك    أن  وقبول الفرض البديل ب   ،  األعمالالقدرة التنافسية لمنشآت    
  :  نأ حيث األعمالالموارد يؤدى دوراً في دعم القدرة التنافسية لمنشآت 

  .وارد يوفر معلومات تساعد علي خفض التكلفةنظام محاسبة استهالك الم** 
نظام محاسبة استهالك الموارد يوفر معلومات تساعد على قدرة اكبر في تخطيط            ** 

  .مثل لموارد المنشأة ألالموارد وبالتالي االستغالل ا
عد علي دعم فلـسفة التوجـه       نظام محاسبة استهالك الموارد يوفر معلومات تسا      ** 

   .بالعميل
  :ث ـبحج الــنتائ

    : يمكن بلورة نتائج الدراسة بشقيها النظري والميداني كما يلي
لـى دقـة    إنظام محاسبة استهالك الموارد يهدف بشكل رئيسي        أن  ظهرت الدراسة النظرية    أ -

 اإلنتـاج ، من أجل تخفيض تكـاليف    مثل للموارد المتاحة للمنشأة   ألقياس التكلفة واالستغالل ا   
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 بما يحقق رغبات العمالء وتعظيم قيمة المنـشأة ودعـم قـدرتها     والكشف عن الطاقة العاطلة   
  .التنافسية 

نظام محاسبة استهالك الموارد يؤدي الي تفعيل قـدرة المـورد   أن ظهرت الدراسة النظرية  أ -
على إيجاد قيمة مضافة للعميل سواء من خالل التوظيف األمثل للعالقـات التبادليـة وغيـر                

  . نشطة وبين الموارد بعضها البعضالتبادلية بين الموارد واأل
نظام محاسبة استهالك الموارد فـي مجـال الطاقـة والتنبـؤ            أن  ظهرت الدراسة النظرية     أ -

وتسهيل ،  همها استغالل كافة الكفاءات والقدرات والطاقات     أبالموارد يحقق العديد من المزايا      
ساس كميـة المـوارد   أ على عملية التنبؤ بالموارد بالشكل يمكن المنشآت من وضع موازناتها 

  . المتوقع
نظام محاسـبة اسـتهالك   أن لى رفض الفرض العدم القائل بإظهرت نتائج الدراسة الميدانية  أ -

ـ    ، األعمالالموارد ال يؤدى دوراً في دعم القدرة التنافسية لمنشآت           أن وقبول الفرض البديل ب
 األعمـال درة التنافسية لمنـشآت     نظام محاسبة استهالك الموارد يؤدى دوراً هاماً في دعم الق         

  :  نأحيث 
  . نظام محاسبة استهالك الموارد يوفر معلومات تساعد علي خفض التكلفة** 
نظام محاسبة استهالك الموارد يوفر معلومات تساعد على قدرة اكبر في تخطيط            ** 

   .مثل لموارد المنشأةألالموارد وبالتالي االستغالل ا
موارد يوفر معلومات تساعد علي دعم فلـسفة التوجـه          نظام محاسبة استهالك ال   ** 

  .بالعميل
    : ثـات البحــتوصي
ضرورة اهتمام المنشآت المصرية بعمل برامج تدريبيـة للعـاملين إلنـشاء كـوادر       - 

محاسبية متفهمه لألدوار الجديدة التي تقع على عاتقها،  وذلك لمواكبة التطور العلمي             
  .   الحديثةاألعمالي بيئة في النظم التكاليفيه واإلدارية ف

 المصرية وذلك لمواكبة التغيـرات      األعمالتطوير نظم التكاليف المطبقة في منشئات        - 
 .  الحديثة لمواجهة المنافسة الشرسةاألعمالفي بيئة 

ضرورة اهتمام المنشآت بتطوير نظم تكاليفها من أجل الوصول إلـى قيـاس تكلفـه               - 
 .  الحديثةمالاألعالمنتجات بشكل أكثر دقة في بيئة 

 المصرية تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد لمـا         األعمالضرورة تبنى منظمات     - 
   .له من مزايا تساعد على دعم القدرة التنافسية فى ظل المنافسة الشديدة

  : مقترحات بحثية مستقبلية
 المـالي للوحـدات     األداء في زیـادة كفـاءة       RCAدور محاسبة استهالك الموارد      - 

  . ةاالقتصادي
 في المنشآت الخدميـة علـى قـرارات         RCAأثر تطبيق محاسبة استهالك الموارد       - 

  . تسعير المنتجات
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   عـــــالمراج

  المراجع العربیة: ًأوال 
د  ، السید .١ دأعلى مجاھ ل  إ"،  )٢٠٠٦( حم رح لتكام ي مقت الیب أطار إجرائ ة إس دارة التكلف

ة دیات العولم ة تح ي مواجھ سیة ف درة التناف دعیم الق ة "  لت سادس ، كلی ي ال ؤتمر العلم ، الم
ارة و التج كندریة بعن ة إس سیةن ا، جامع درة التناف ز الق سیاسات :  تعزی تراتیجیات وال االس

 . )٢( ، المجلد یولیو٢٩-٢٧من ،  سكندریةإل، ا لیاتآلوا
والي .٢ الح الح سین ص د ح ي "  ، )٢٠١٣( ، خال وارد  ف تھالك الم بة  اس دخل محاس دور م

تغالل ال دعیم اس ةت منت الیمنی ناعة األس شآت ص ة بمن ات "طاق ة للدراس ة العلمی ، المجل
ة ة والبیئی ارة ا التجاری ة التج ماعإل، كلی سویس یس اة ال ة قن دد ،) ٤(م، لیة ، جامع ،  )١( الع

 .٧٥-٩٩ ص
دور .٣ ى ، الغن امى فتح عد س ویر  ، )٢٠١٥( س وارد لتط تھالك الم ن اس بة ع دخل المحاس م

ى أ ة عل لوب التكلف شاأس اس الن رارات اس ة الق ات إلط  لخدم ي منظم ة ف الداری    األعم
  .جامعة بورسعید ،، كلیة التجارة  رسالة ماجستیر،  دراسة اختباریة:  المصریة

ومى .٤ د أ،  الك اد محم بة  إ" ، )٢٠٠٧(مج دخل محاس ین م ل ب ق التكام رح لتحقی ار مقت ط
راض  ود ألغ ة القی وارد ونظری تھالك الم دات إاس ة بالوح صادیةاالقدارة الطاق ة  " ت ، المجل

د  جامعة عین شمس،  كلیة التجارة العلمیة لالقتصاد والتجارة ، دد  )١(، المجل  )١٠٧(، الع
  .٢٢٨-١٧٠  صص

وارد  أ"، ) ٢٠١٣( جھاد ربحي عبدالقادر ، الناطور .٥ ثر تطبیق نموذج محاسبة استھالك الم
ة صناعیة األردنی شركات ال ي ال ة ف ى إدارة التكلف ة تطب - " عل ةدراس ر  یقی ة الفك ، مجل

 .٣٠٣-٢٧٧ ص ص، ) ٣( العدد، ) ١٧( ، مجلد المحاسبي مصر
راھیمإ .٦ ر  ب ر جعف بة اأ دور )٢٠١٨(، فضل هللا بری ي إلدوات المحاس تراتیجیة ف ة االس داری

سیة درة التناف م الق ا دع وم والتكنولوجی ا العل ة دلت ا ، كلی وم والتكنولوجی ا للعل ة دلت   ،  ، مجل
 . ١٧٠ -١٢٩صص ،  )٧( العدد

وأ .٧ یمب ر  "، ) ٢٠١٥( العزم ، فھ الیف غی صیص التك ى تخ ور ف ستوى التط ین م ة ب العالق
شركات الصناعیة  ،" المباشرة واعتماد قرارات المنتج على معلومات التكالیف ن ال ل م  دلی

 .٣٧-١ صص ،  )١(العدد  ،) ١٩( ، مجلد ، مجلة الفكر المحاسبي في السویس
شعأبو .٨ م شیع ار إس د مخت دخل  "، )٢٠١٦ (اعیل، أحم وارد كم تھالك الم ن اس بة ع المحاس

ة صنیع الحدیث ة الت ل بیئ ي ظ ة ف م إدارة التكلف ویر نظ ات ،  "لتط ة للدراس ة العلمی المجل
ة ة والبیئی ارة ا التجاری ة التج ماعإل، كلی سویسیس اة ال ة قن دد،  )٧(، م لیة ، جامع ،  )١( الع

 .٤٤٦-٤١٣ صص 
دأ .٩ ض،  حم د رم راھیم ن امحم تراتیجیة  "،  )٢٠١٠(إب ة االس لوب إدارة التكلف تخدام أس اس

ٌلزیادة القدرة التنافسیة لمنشآت   . ، جامعة بنھا ٌ، كلیة التجارة ، رسالة دكتوراه " األعمالٌ
وبأ .١٠ سن ی سیوني ح سن ب شآت  "،  )٢٠٠٠( ، ح تراتیجیات من الاس صناعیة األعم  ال

سیة شئات  دراسة تطبی-"  المصریة لمواجھة التحدیات التناف ى من ة عل  الصناعیة األعمالقی
ضان ن رم ر م ة العاش ة،  بمدین ة البحوث التجاری ة التجارة مجل ازیق ، كلی ة الزق ،  ، جامع

  .٤١٥-٣١٩ص ص ،  )٢( العدد
د .١١ دإ،  حام راھیم محم ة  "، ) ٢٠١٨( ب ي فاعلی ا ف وارد ودورھ تھالك الم بة اس  األداءمحاس

ة دراسة میدانی - "البیئي للمنشآت الصناعیة  ي والی صناعیة ف شركات ال ن ال ة م ى عین ة عل
 .   ، جامعة النیلین ، السودانه، رسالة دكتورا الخرطوم
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حاتھ خطاب .١٢ د ش ى أساس  "،  )٢٠٠٩ (، محم الیف عل ین نظام التك ل ب رح للتكام إطار مقت
ة اس القیم ى أس سفة اإلدارة عل ز فل وارد لتعزی تھالك الم بة اس شاط ومحاس ة -"  الن  دراس

ة ومید ةنظری ل ،  انی ارة والتموی ة التج ارة ،، مجل ة التج ا كلی ة طنط دد ،  جامع   ،  )٢(الع
 .١٨٨-١٣٣ صص 

دان .١٣ د  زی دالعزیز محم وبأ، عب ائف  إ"،  )٢٠٠٤( ی ة وظ ویر فاعلی رح لتط ار مقت ط
ةاألعمالداریة في بیئة إلالمحاسبة ا ل التجارة االلكترونی وراه، "   الحدیثة في ظ الة دكت  رس

 . ، جامعة قناة السویس لیةیإلسماعكلیة التجارة با
ل  "،  )٢٠١٧( سرور، منال جبار .١٤ دور المحاسبة عن استھالك الموارد في االستغالل األمث

 . )٥١( ، العدد  جامعة بغداد-دارة واالقتصاد إلكلیة ا الطاقة ،
د  .١٥ اھین محم دأش وارد  "،  )٢٠١٠ (حم تھالك الم ن اس بة ع دخل المحاس ھ لم ة تحلیلی دراس

شاطكأحد الم ى أساس الن ة عل ة  " ناھج المقترحة لتطویر أسلوب قیاس التكلف ة العلمی ، المجل
 .٢٦٠-٢٣٠ص ص ،  )٤(، العدد ، جامعة عین شمس ، كلیة التجارة لالقتصاد والتجارة

شبطي .١٦ الح  ال دهللا ص ى عب دعیم  "،  )٢٠١٧(، عل ي ت وارد ف بة استھالك الم استخدام محاس
ة  دفق القیم سار ت الیف م دخل تك واردم ل للم تغالل األمث دف االس ة- " بھ ة نظری ،   دراس

 .٧٧١-٧٤٣ صص ،   )٨(، مجلد المجلة العلمیة للدراسات التجاریة والبیئیة
وارد  "،  )٢٠١٤(، صالح احمد محمد  الشھاوى .١٧ تھالك الم وذج محاسبة اس ة نم مدى فاعلی

ة التجارة ،  " دارة الطاقةإكأحد النماذج المقترحة لتطویر منفعة معلومات التكلفة و ة كلی مجل
ة وث العلمی ارة،  للبح ة التج ة ،  كلی كندریةاإلجامع د،  س دد،  )٥١(مجل   ،  )١(الع

 .٤٣٢-٣٩٥ ص ص
صغیر .١٨ د ال سید محم د ال ة  إ"، ) ٢٠١١( ، محم دخل تكلف ین م ل ب رح للتكام ار مقت ط

فات  وارد ) ABCLL(المواص تھالك الم بة اس درة ) RCA(ومحاس م الق راض دع ألغ
سیة  شأةالتناف رة " للمن ة المعاص وث التجاری ة البح ة التجارة ، مجل وھاج ، كلی ،  ، جامعة س

 .١٠٩-٦٨ص ، ص ) ١( ، العدد )٢٥( مجلد
د عبد .١٩ فاء محم دایم ، ص ن  "، ) ٢٠١٤(ال بة ع امي المحاس ین نظ ل ب رح للتكام دخل مقت م

ة اس التكلف سین جوده قی دف تح ة بھ سار القیم الیف م وارد وتك تھالك الم ع د -"  اس راسة م
ة ، ة میدانی وث التجاری ة البح ارة،  مجل ة التج ا،  كلی ة طنط دد،  جامع    ، )٢(الع

 .٢٣٤-٢٦٦ ص ص
د السمیععبد .٢٠ ید عب ة بھدف  "،  )٢٠١١(  الرازق، س سلة القیمة الخارجی ل سل تخدام تحلی اس

شأة ة المن سیارات-"  تعظیم قیم ة لل صناعات المغذی ى قطاع ال ة عل ة تطبیقی الة   دراس ، رس
 . ، جامعة عین شمس كلیة التجارة ، رماجستی

د .٢١ د اللطیفعب د محم ى  أ"،  )٢٠١٤( ، محم ألداء ف وازن ل اس المت ة القی تخدام بطاق ر اس ث
ن ر تفادة م یم االس ةأتعظ وك التجاری ى البن سیة ف زة التناف دعیم المی ري لت ال الفك ، "  س الم

 . )١( ، المجلد) ٢( العدد، ، كلیة التجارة ، جامعة طنطا المجلة العلمیة للتجارة والتمویل
ل  "، ) ٢٠١٥( ، ناجى فائز هللاعبد .٢٢ وارد لتحلی تھالك الم مدخل مقترح الستخدام محاسبة اس

ستھدفة إو ة الم شدارة التكلف ى المن التطبیق عل شاة ب سیة للمن درة التناف م الق دف دع ت آبھ
 . ، جامعة قناة السویس ، كلیة التجارة ، رسالة دكتوراه " الصناعیة الیمنیة

یض  "،  )٢٠١٦(، فارس الطیب محمد  عثمان .٢٣ ي تخف الیف ف دور التحلیل االستراتیجي للتك
ة ة التصنیع الحدیث ل بیئ ي ظ  -"  تكالیف األنشطة لدعم المیزة التنافسیة للمنشآت الصناعیة ف

 . السودان، جامعة النیلین ،  كلیة الدراسات العلیا،  ، رسالة دكتوراه دراسة میدانیة
ي RCAاستخدام مدخل المحاسبة عن استھالك الموارد  "،  )٢٠١٣( حسن، یونس  عقل .٢٤  ف

ة ة " إدارة التكلف ات التجاری وث والدراس ة للبح ة العلمی د ، مجل دد )٢٧(، مجل   ،  )٣(، الع
 .٢٦٣-٢٨٤ص  ص 
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ى .٢٥ ى عل ى موس ي  أ"،  )٢٠١٨( ، ادم عل ا ف الیف ودورھ تراتیجي للتك ل االس الیب التحلی س
سیة  درة التناف م الق ةدع ض التكلف ركات ا -"  وخف ى ش ة عل ة میدانی ذائي ألدراس ن الغ م

 . السودان،  جامعة النیلین،  رسالة دكتوراه،  الصناعیة
أثر التكامل بین نظام محاسبة استھالك الموارد ونظام  "، ) ٢٠١٣( حمد محمدأ، ولید  علي .٢٦

ة ي إدارة التكلف شروع ف وارد الم یط م ة"  تخط ة میدانی ة الدو دراس بة ، المجل ة للمحاس لی
 .٢٩٩-٢١٥ص ص ،  )١(العدد  ،، جامعة بنى سویف  كلیة التجارة ، والمراجعة

ان .٢٧ دھش  قحط ي م ر عل دخل  "، ) ٢٠١٨(، منی تخدام م ستغلة باس ر الم ة غی اس الطاق قی
ھ ات التكالیفی ودة المعلوم سین ج رض تح وارد بغ تھالك الم ن اس بة ع ة -"  المحاس  دراس

 .٨٥-٦١صص ، ) ٢( العدد، ) ٢٤( مجلد،  كنولوجیا، جامعة العلوم والت تطبیقیة
وارد  "، ) ٢٠١٣(، راندا مرسي  كیوان .٢٨ تھالك الم ن اس  RCAاستخدام نموذج المحاسبة ع

رة صادیة المعاص ة-"  في تطویر نظم إدارة التكلفة في الظروف االقت ة تطبیقی ة   حال ، المجل
 .١١٥٢-١١٠٧ص، ص ) ٢(، العدد العلمیة لالقتصاد والتجارة

د  محاریق .٢٩ اني أحم ام  "،  )٢٠١٧(، ھ شأة ونظ وارد المن یط م ین نظام تخط ل ب ر التكام أث
المحاسبة استھالك الموارد في تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة لمنشآت  صناعیةاألعم "  ال

ة طنطا ، كلیة التجارة،  ، مجلة البحوث المحاسبیة دراسة نظریة ومیدانیة دد ، جامع ) ١(الع
 .٤٩٣-٥٣٤ص  ص 

ى تخصیص  "،  )٢٠١٨(، محمد محمود  منیر .٣٠ وارد ف استخدام مدخل محاسبة استھالك الم
صناعیةإلفضل للتكالیف اأ شآت ال ى المن ة ف ادة التكلف ا لری ة " ضافیة تحقیق ة العلمی ،  ، المجل

 .٢٠٢-١٥٩ صص ، ) ٦٤( ، العدد سیوطأ، جامعة  كلیة التجارة
زة ثر  أ"، ) ٢٠١٢( ، حمدي جابر محمد نصار .٣١ ق المی ة وتحقی ذاكرة التنظیمی ین ال ة ب العالق

ة ، " التنافسیة فى المنظمات ا ، مجلة الدراسات والبحوث التجاری ة التجارة ، جامعة بنھ  كلی
  .٢٨٣-٢٥٩ ص ص ، )٣( العدد
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