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:المستخمص
ىدفت الدراسة إلى قياس أثر أبعاد محاسبة استيالك الموارد في ترشيد الق اررات التشغيمية بشركات التصنيع
) فيGPK) ) ونظام التكمفة األلمانيةABC) السودانية من خالل قياس أثر كل من (نظام التكمفة عمى أساس النشاط

 وتم استرداد، استمارة استبانة09  حيث تم توزيع عدد، تم االعتماد عمى االستبانة كأداة لمدراسة.الق اررات التشغيمية
 وباستخدام األساليب اإلحصائية تم التوصل إلى وجود أثر معنوي ألبعاد محاسبة.) استمارة استبانة09( وتحميل
 وعدم،)ABC)  وجود أثر معنوي لنظام التكمفة عمى أساس النشاط،استيالك الموارد ككل في ترشيد الق اررات التشغيمية
 ووجود فروق معنوية بين متوسطات.( في ترشيد الق اررات التشغيميةGPK) وجود أثر معنوي لنظام التكمفة األلمانية
 أوصت الدراسة بضرورة االىتمام أكثر بمحاسبة.اإلجابات لمتغيرات الدراسة تبعاً لممسمى الوظيفي وسنوات الخبرة
. واالستفادة القصوى من نظام التكمفة األلمانية في تشغيل الموارد،استيالك الموارد

. الق ار ارت التشغيمية- تكاليف األنشطة- استيالك الموارد- محاسبة:الكممات المفتاحية

Abstract;
The study aimed to measure the impact of the dimensions of resource consumption
accounting (RCA) in the rationalizing operational decisions in Sudanese manufacturing
companies by measuring the impact of each (ABC) and the German cost system (GPK) on
operational decisions. The questionnaire was used as a tool for the study, wherein 90
questionnaires were distributed, and 80 questionnaires were retrieved and analyzed. Using
statistical methods, a significant effect was reached on the dimensions of resource
consumption accounting as a whole in rationalizing operational decisions, the existence of a
significant impact of the cost system based on activity (ABC) and there is no significant
impact of the German cost system (GPK) on the rationalization of operational
decisions.There is a significant differences between the averages of the answers to the study
variables according to the job title and years of experience.
The study recommended that more attention should be paid to resource consumption
accounting in order to maximize the benefit from the German cost system for operating
resources.
Key words: accounting - resource consumption - cost of activities - operational decisions.
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المحور األول

المقدمة:

اإلطار العام لمدراسة

تيتم محاسبة استيالك الموارد بتقديم عمومات عن الموارد المتاحة وأماكن وجودىا لترشيد استيالكيا ،وتوفير
مقاييس دقيقة لألداء لقياس االستيالك ،وتخصيص التكاليف (السماني6902،م) ؛ إذ أن توفير معمومات شاممة عن
الموارد واألنشطة المتاحة ُيسيم في إدارة التكمفة من خالل الجمع بين مبادئ إدارة التكمفة األلمانية ونظام التكاليف عمى
أساس األنشطة (الغروي )6909 ،لممساعدة في اتخاذ الق اررات .كما أن الق اررات التشغيمية تركز عمى التحميل التفاضمي
لمتكاليف بيدف التمييز بين العناصر المالئمة ،وغير المالئمة ؛ لتحقيق أىداف المنظمة (جواد والرقعي6909،م) ،لذلك

فإن ىذه الدراسة تبين أثر أبعاد محاسبة استيالك الموارد باعتبارىا نظام تكاممي يشمل تكاليف األنشطة ،ونظام التكاليف
األلماني في ترشيد الق اررات التشغيمية في شركات التصنيع السودانية.
أولً -مشكمة الدراسة:

باستق ارء عدد من الدراسات السابقة كدراسة ) ،)Perking & Scott,2011ودراسة (عوض اهلل والصديق،

6900م) ودراسة (مالك وآخرون6900 ،م) التي أكدت أن نظم المحاسبة التقميدية أصبحت غير فعالة في توفير
احتياجات اإلدارة من توفير معمومات مالئمة تخدم اإلدارة في وظائفيا المختمفة في بيئة شديدة التنافس ؛ مما أدى الى

االىتمام بمحاسبة استيالك الموارد ،ودراسة (عقل والبابمي6902 ،م) التي أكدت أنو تواجو المنظمات في الوقت

الحاضر عدد من المشاكل في النظم المالية واإلدارية المرتبطة بتخطيط الموارد ،وعدم كفاية المعمومات التخاذ الق ار ارت،
ودراسة (الحولي6902 ،م) التي ركزت عمى دور مدخل محاسبة استيالك الموارد في استغالل الطاقة ،ودراسة
( )YILMAZ& CERAN2017التى أكدت أن نظم التكاليف التقميدية تقدم معمومات غير دقيقة وغير موثوقة ،بل قد

تؤدى إلى فشل المنظمة في ظل التغيرات التكنموجية واالبتكارات العالمية .حيث أكدت أغمبية الدرسات جدوى تطبيق

محاسبة استيالك الموارد ،وأن النظم التقميدية غير مالئمة لذلك  -فإن مشكمة الدراسة تكمن في ضعف إىتمام بعض
المنشأت السودانية بتطبيق محاسبة استيالك الموارد ومدى ارتباطيا بالق اررات التشغيمية .ولتوضيح مشكمة الدراسة
صيغت التساؤالت اآلتية:
السؤال الرئيس :ما أثر أبعاد محاسبة استيالك الموارد في ترشيد الق اررات التشغيمية؟ وتتفرع عنو التساؤالت التالية:
 .0ما أثر نظام التكمفة عمى أساس النشاط ) )ABCفي ترشيد الق اررات التشغيمية؟
.6ما أثر استخدام نظام التكمفة األلمانية ) (GPKفي ترشيد الق اررات التشغيمية؟
.2ىل توجد فروق معنوية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لمحور أبعاد محاسبة استيالك الموارد تبعاً
لممسمى الوظيفي وسنوات الخبرة.؟
.4ىل توجد فروق معنوية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لمحور الق اررات التشغيمية تبعاً لممسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة.؟
ثانياً -أهداف الدراسة:

تيدف الدراسة إلى قياس أثر أبعاد محاسبة استيالك الموارد في ترشيد الق اررات التشغيمية من خالل األىداف

اآلتية:
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 .0قياس أثر نظام التكمفة عمى أساس النشاط ) )ABCفي ترشيد الق اررات التشغيمية.
 .6قياس أثر استخدام نظام التكمفة األلمانية ) (GPKفي ترشيد الق اررات التشغيمية.
 .2معرفة إذا كان ىناك فروق معنوية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لمحور أبعاد محاسبة استيالك
الموارد تبعاً لممسمى الوظيفي وسنوات الخبرة.
 .4معرفة إذا كان ىناك فروق معنوية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لمحور الق اررات التشغيمية تبعاً
لممسمى الوظيفي وسنوات الخبرة.
ثالثاً -أهمية الدراسة:

تمثمت أىمية الدراسة في سد الفجوة في الد ارسات السابقة التي تناولت محاسبة استيالك الموارد ؛ لتصبح الدراسة

نواة لدراسات مستقبمية ،إضافة إلى مساعدة القطاع الصناعي في زيادة فعالية ترشيد الق اررات التشغيمية لتحقيق
االستغالل األمثل لمموارد المتاحة لممنشأة.
رابعاً -فرضيات الدراسة:

الفرض الرئيس :يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد محاسبة إستيالك الموارد في ترشيد الق اررات التشغيمية .وتتفرع منو
الفرضيات التالية:
 .0يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظام التكمفة عمى أساس النشاط ) )ABCفي ترشيد الق اررات التشغيمية.
 .6يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظام التكمفة األلمانية ) (GPKفي ترشيد الق اررات التشغيمية.
 .2توجد فروق معنوية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لمحور أبعاد محاسبة استيالك الموارد تبعاً لممسمى
الوظيفي وسنوات الخبرة.
 .4توجد فروق معنوية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لمحور الق اررات التشغيمية تبعاً لممسمى الوظيفي

وسنوات الخبرة.
خامساً -حدود الدراسة:

الحدود المكانية :السودان -الخرطوم بحري.

الحدود المؤسسية :شركات التصنيع السودانية .
الحدود الزمانية6900:م .
الحدود البشرية :العاممين في اإلدارة المالية بيذه الشركات.
الحدود الموضوعية :تتناول الدراسة الموضوعات التالية:
محاسبة استهالك الموارد  :ىو نظام إداري شامل لمتكمفة ،ويعتمد عمى تزويد المنشأة بمعمومات دقيقة إلتخاذ قرارت
سميمة بيدف تقميل التكمفة وزيادة الربحية وتشغيل الطاقة العاطمة في ظل بيئة شديدة المنافسة (Ahmed &Moosa,

) ،2011: p755من خالل التكاليف عمى أساس األنشطة ،ونظام التكمفة األلمانية.

الق اررات التشغيمية :ىي الق اررات التي تُتخذ من قبل مستويات اإلشراف ،وتتسم ىذه الق اررات بالطابع التشغيمي والروتيني
والتي تمتد أثارىا لمدة قصيرة.
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نموذج متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :أبعاد محاسبة استهالك الموارد

المتغير التابع :الق اررات التشغيمية

أسهوب انتكهفت عهى أساس اننشاطABC

انقراراث انتشغيهيت

أسهوب انتكهفت األنمانيتGPK

المصدر :إعداد الباحثين.
سادساً -الدراسات السابقة:

يعرض الباحثون عدداً من الدراسات السابقة ؛ وفقاً لممنيج التاريخي من األقدم إلى األحدث من حيث ىدف ونتائج

كل دراسة ،وذلك كما يمي:

 .1دراسة ،جواد والرفاعي ،بعنوان  " :دور التكاليف المالئمة في ترشيد الق اررات التشغيمية -دراسة تطبيقية " 6909م،
(بحث منشور) :ىدفت الدراسة إلى مساعدة اإلدارة في اتخاذ الق اررات التشغيمية وفق األسس العممية من خالل إجراء
التحميل التفاضمي لمتكاليف بيدف التمييز بين العناصر المالئمة ،وغير المالئمة ألثرىا في ق اررات المنظمة ،وبما يحقق
األىداف المرجوة من القرار .توصمت الدراسة إلى عدم قيام الشركة (عينة البحث) باتباع الخطوات العممية لعممية اتخاذ
القرار المتعمق بقبول طمبية خاصة مع عدم قياميا بإجراء التحميل التفاضمي لمتكاليف لما لو من دور في مساعدة المدير
في اتخاذ مثل ىذه الق اررات.
 .2دراسة الحولي ،بعنوان  " :دور مدخل محاسبة استيالك الموارد فى تدعيم استغالل الطاقة بمنشأت صناعة
األسمنت اليمنية " 6902،م( ،بحث منشور) :ىدفت الدراسة إلى معرفة دور مدخل محاسبة استيالك الموارد في تدعيم
استغالل الطاقة بمنشآت صناعة األسمنت اليمنية .توصمت الدراسة إلى أن تطبيق مدخل محاسبة استيالك الموارد
يحقق العديد من المزايا ،منيا :تقديم صورة واضحة عن العالقات السببية بين الموارد وكميات الموارد والتكاليف المرتبطة
بيا ،والدقة في تحديد سموك التكمفة ،وتحقيق دقة أكبر في تخصيص التكمفة ،وفصل تكاليف الموارد العاطمة ،وعدم
تحميل تكمفتياعمى المنتجات ،كما يقدم معمومات عن تخطيط الموارد ،وادارة الطاقة الفائضة مما يساعد في اتخاذ
الق اررات.
 .3دراسة  ،ELMACI,بعنوان  " :نموذج مقترح لتطبيق بطاقة األداء المتوازان ومحاسبة استيالك الموارد في تقييم
األداء المؤسسي "6904 ،م (بحث منشور) :ىدفت الدراسة إلى لتقديم نموذج متكامل بين بطاقة األداء المتوازن،
ومحاسبة استيالك الموارد في المؤسسات بيدف تقييم األداء المؤسسي .توصمت الدراسة إلى أن استخدام بطاقة األداء
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المتوازان بالتكامل مع محاسبة استيالك الموارد يساعد في تقييم األداء المؤسسي ،ويساعد كذلك في وضع الخطط
االستراتيجية ،وتحديد أداة التقييم.
 .4دراسة ،محمد ومنصور ،بعنوان  " :التكمفة عمى أساس النشاط والمحاسبة عن استيالك الموارد ودورىما في
تخفيض التكمفة في المنشآت الصناعية -دراسة ميدانية " 6904،م( ،بحث منشور) :ىدفت الدراسة إلى تحديد مدى
تأثير األساليب الحديثة لمحاسبة التكاليف في تخفيض التكمفة .توصمت الدراسة إلى أن تطبيق أسموب محاسبة استيالك
الموارد يقدم رؤية مباشرة لإلدارة لطاقات الموارد وتكاليف ىذه الطاقات ،مما يؤدي إلى استبعاد تكمفة الموارد غير الالزمة
لإلنتاج ،وأن تطبيق أسموب محاسبة استيالك الموارد في قطاع صناعة السكر بالسودان يحقق وفورات في التكمفة من
خالل السيطرة عمى تكاليف التشغيل ،أن تطبيق أسموب محاسبة استيالك الموارد يقدم نظرة مستقبمية لكيفية االستغالل
األمثل لموارد األنشطة ؛ مما يزيد من كفاءة إدارة األنشطة في قطاع صناعة السكر بالسودان.
 .5دراسة ،عبدالدايم ،بعنوان  " :مدخل مقترح لمتكامل بين نظامي المحاسبة عن استيالك الموارد وتكاليف مسار
القيمة بيدف تحسين جودة قياس التكمفة " 6904،م( ،بحث منشور) :ىدفت الدراسة إلى بيان تحديد دور كل من نظامي
المحاسبة عن استيالك الموارد ) ،(RCAوتكمفة مسار تدفق القيمة ) (VSCفي تحسين دقو قياس التكمفة ،والذي يؤدي
بدوره إلى تعظيم القيمة لكل من المنشأة والعميل ،وتوصمت الدراسة إلى أن نظام المحاسبة عن استيالك الموارد يوفر
معمومات مالئمة لقياس المستخدم من كل مورد بشكل أكثر دقة ،أىمية المعمومات التي يوفرىا نظام المحاسبة عن
استيالك الموارد في تخطيط الموارد عمى المستوى التشغيمي الفعال ليا.
 .6دراسة ،YILMAZ& CERAN ،بعنوان  " :دور محاسبة استيالك المواردج في في التغيرات التنظيمة واالقتصاد
المبتكر "6902 ،م( ،بحث منشور) :ىدفت الدراسة لمناقشة االختالفات بين محاسبة استيالك الموارد ،وطريقة
تخصيص التكمفة التقميدية عمى أساس الحجم في نطاق التغيير التنظيمي واالبتكار .توصمت الدراسة الى أن طرق
حساب التكمفة التقميدية قد تؤدي إلى معمومات غير كاممة (أعمى ،أو أقل) عن تكمفة منتجات الشركات في ظالل تغيير
التنظيمي واالبتكار والتنافسي ؛ ألن طرق التكمفة التقميدية ال تنطوي عمى نتائج دقيقة وموثوقة ،ومن أجل البقاء في بيئة
المنافسة العالمية الحالية يتعين عمى الشركات متابعة التطورات التكنولوجية ودمج التكنولوجيا المناسبة (الممكنة) في
عمميات أعماليم من خالل محاسبة استيالك الموارد.
 .7دراسة¸ ،Özyapıcı&Tanıبعنوان  " :مقارنة لتحديد التكمفة من خالل محاسبة استيالك الموارد وتكاليف األنشطة
المعتمدة عمى الوقت في بيئة االعمال الصحية "6902 ،م( ،بحث منشور) :ىدفت الدراسة إلى استكشاف الفروق بين
أنظمة محاسبة استيالك الموارد ،وتكاليف األنشطة المعتمدة عمى الوقت لتحديد تكمفة الخدمات الصحية .وتوصمت الى
أن نظام محاسبة استيالك الموارد يخصص تكمفة أعمى من تكاليف األنشطة المعتمدة عمى الوقت في تحديد تكاليف
أيضا ضعف التكمفة في محاسبة استيالك الموارد مقارنة بتكاليف األنشطة المعتمدة
بعض االنشطة والتكمفة االجماليةً ،
عمى الوقت.
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 .8دراسة ،Carraro, ،بعنوان  " :تطبق محاسبة استيالك الموارد "6900 ،م( ،بحث منشور) :ىدفت الدراسة إلى
بيان مفيوم ،وتشغيل وتطبيقات وقيود منيجية محاسبة استيالك الموارد كنيج جديد الستراتيجية إدارة التكاليف لتقييم
مستويات كفاءة إدارة التكاليف .خمصت الدراسة إلى أن محاسبة استيالك الموارد تُعزز الموارد وخصائص تكمفتيا كنقطة
انطالق لجميع تدفقات التكمفة ،وبشكل أساسي فإن تطبيق محاسبة استيالك الموارد يجمع بين التعمم وامكانية التطبيق
ومبادئ صنع القرار ،مما يتيح إدارة تكمفة مناسبة وفعالة.
 .9دراسة ،بخيت ،بعنوان  " :محاسبة استيالك الموارد ودورىا في فاعمية األداء البيئي لممنشآت الصناعيةـ دراسة
ميدانية " 6900 ،م( ،بحث دكتوراه) :ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى محاسبة استيالك الموارد ودورىا في فاعمية األداء
البيئي لممنشآت الصناعية السودانية ،والتعرف عمى مسببات التكمفة ،ودورىا في فاعمية األداء البيئي لممنشآت الصناعية،
ـتوصمت الدراسة إلى أن تجاوز محاسبة استيالك الموارد نطم إدارة التكمفة وادارة الطاقة ليشمل العالقات التشابكية بين
الموارد واألنشطة المسببة ليا ،وأن مدخل محاسبة استيالك الموارد مدخل شامل ومتكامل مع إدارة التكمفة يتفاعل مع
تخطيط الموارد وأنشطة المنشأة.
 .11دراسة ،عوض اهلل والصديق ،بعنوان  " :أثر التكامل بين محاسبة استيالك الموارد ونظام المحاسبة الرشيقة في
تخفيض التكاليف -دراسة ميدانية "6900 ،م( ،بحث منشور) :ىدفت الدراسة إلى دراسة أثر التكامل بين محاسبة
استيالك الموارد والمحاسبة الرشيقة ومدى مساىمتيما في تخفيض التكاليف ،وتوفير معمومات دقيقو لإلدارة .توصمت
الدراسة إلى أن تطبيق محاسبة استيالك الموارد بالتكامل مع النظام الرشيق يوفر معمومات ميمة تؤثر في دقة اتخاذ
القرار ،وأن التتبع الدقيق لمتكاليف ومساراتيا يؤدي إلي دقة تخصيص التكاليف عمى العمميات اإلنتاجية ؛ مما يخفض
تكمفة الوحدة ،وأن استخدام محاسبة استيالك الموارد بالتكامل مع المحاسبة الرشيقة يؤدى إلى االستخدام األمثل لموارد
المنشأة .
 .11دراسة ،مالك وأخرون ،بعنوان " :أثر محاسبة استيالك الموارد عمى ق اررات التسعير  -دراسة استطالعية"،
6900م( ،بحث منشور) :ىدف ت الدراسة إلى بيان أثر محاسبة استيالك الموارد بإعتبارىا تقنية إدارية تتالءم مع
التطورات المتسارعة في البيئة الخارجية بما توفرة من معمومات تساعد في تخصيص التكاليف غير المباشرة وتحديد
الطاقة العاطمة بما ُيسيم في دعم قرارت التسعير .توصمت الدراسة إلى محاسبة استيالك الموارد تساىم في دعم ق اررات

التسعير من خالل توفير معمومات دقيقة تُساىم في عممية التخطيط وتحسين اإلنتاجية والربحية.
تحميل وتقييم الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة ،يخمص الباحثون إلى اآلتى:

 .0إنيا تناولت من جوانب مختمفة ترتبط بمحاسبة استيالك الموارد ،وأكدت كميا عمى أىمية تطبيق محاسبة استيالك
الموارد لمساعدتو في االستغالل األمثل لمموارد وخفض التكمفة ،واعداد الموازنات التخطيطية ،عدا دراسة
( ،)Özyapıcı&Tanı¸2017التى توصمت إلى أن محاسبة استيالك الموارد تخصص تكمفة أعمى مقارنة بنظم
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التكاليف التقميدية ،ولكنو األفضل في حالة الخدمات في بيئة الرعاية الصحية ،والتي تشكل فييا التكاليف الفعمية نسبة
عالية من إجمالي التكاليف.
 .6ساىمت تمك الدراسات في تزويد الباحثين باألىمية العممية والبحثية لمموضوع ،واستمرار البحث فيو ؛ لذلك فإن
الدراسة الحالية تتناول أثر محاسبة استيالك الموارد في ترشيد الق اررات التشغيمية في شركات التصنيع السودانية من
وبعد نظام التكمفة األلمانية .وىو ما يجعميا تختمف عن الدراسات
خالل ُبعد نظام محاسبة التكمفة عمى أساس النشاطُ ،

السابقة.

المحور الثاني

أولً -مفهوم محاسبة استهالك الموارد:

اإلطار النظري لمدراسة

ُعرفت بأني ا إحدى تقنيات إدارة التكمفة اإلستراتيجية التي تيدف إلى القياس الدقيق لتكمفة المنتجات وتحديد
الطاقة العاطمة وتكاليفيا واالستغالل األمثل ليا بما يحقق تخفيض التكاليف وزيادة االنتاجية شريطة بناء عالقة تحميمية
بين الموارد واألنشطة (مالك وآخرون6900 ،م :ص  .)024كما ُعرفت بأنيا أداة محاسبية متميزة لنظم إدارة التكمفة
بسبب ما يوفره من معمومات تفصيمية عن مستويات التشغيل المختمفة في المنشأة ،وخاصة فيما يتعمق بالكشف عن
الطاقة العاطمة ،وتكمفتيا في أوعية الموارد ،ومن ثم تحقيق االستغالل األمثل لمموارد المتاحة (كيوان6902 ،م.)0064 :
وعّرفت أيضاً بأنيا نظام جديد ناتج عن الجمع بين محاسبة التكاليف األلمانية الموجو نحو الموارد ،ونظام التكاليف عمى
ُ
أساس النشاط الذي يركز عمى األنشطة في توزيع التكاليف ).)YILMAZ& CERAN2017:135

ثانياً -أهداف محاسبة استهالك الموارد:

تتمثل أىداف محاسبة استيالك الموارد فيما يمي (عبد الدائم6904 ،م:)Clinton&Webber&2004 :12 , 649 :

 -1توفير نظرة شاممة لمموارد المتاحة لممنشأة ،و تكمفتيا مع التركيز عمى العالقات المتبادلة فيما بينيا ،وكيفية
االستغالل الكفء ليا.
-2الرقابة عمى استخدام موارد المنشأة ؛ وذلك بتتبع كميات الموارد المستخدمة و غير المستخدمة ،وتحديد الطاقة غير
المستغمة (الفائضة) من كل مورد.

 -3قياس مدى تحقيق أىداف خفض تكاليف الموارد المستخدمة و غير المستخدمة بيدف تفعيل الطاقات العاطمة،
وتنمية الطاقة المستخدمة ،و ترشيد تكاليفيا ،ومن ثم زيادة قيمة العميل.
-4مراعاة مبدأ السببية عند تحميل المنتجات بتكمفة الموارد المستيمكة بواسطة أنشطة المنشأة ؛ مما يساعد في حساب
تكمفة المنتج بشكل أكثر دقة و موضوعية.

 -5إظيار مدى قدرة الموارد عمى تحقيق قيمة مضافة لمعميل من خالل االستخدام األمثل لمعالقات التبادلية بين الموارد
بعضيا البعض ،وبين الموارد واألنشطة.
 -6دعم الق اررات المتعمقة بالناتج من استخدام الموارد من خالل توفير المعمومات المالئمة ليا سواء أكانت ىذه الق اررات
استراتيجية ،أو تكتيكية ،أو تشغيمية.
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ثالثاً -أبعاد محاسبة استهالك الموارد:

أكدت العديد من الدراسات كدراسة (عقل والبابمي6902،م) ،ودراسة (الصغير6900،م) ،ودراسة (،)LI2013

ودراسة ( - )Carraro,2018أن نظام محاسبة استيالك الموارد يعتمد عمى الدمج بين نظامي التكاليف
األلمانية( ،)GPKونظام المحاسبة عن التكاليف عمى أساس األنشطة( ،)ABCحيث يمكن توضيح ىذه األبعاد كما
يمي:
 .1التكمفة عمى أساس النشاط:
ُيركز نظام التكاليف عمى أساس األنشطة عمى تحقيق الدقة في تخصيص التكاليف غير المباشرة من خالل
تحديد وتجميع األنشطة في مجمعات لمتكمفة ( ،)Parkin & Srovall, 2011:45مع استخدام العديد من مسببات

التكمفة المالئمة لتتبع تمك التكاليف إلى األنشطة ،ومنيا إلى المنتجات ،أو الخدمات ؛ مما يؤدي إلى فيم أكثر
لمتكاليف ،والحصول عمى معمومات تكاليفية أكثر دقة تساعد اإلدارة في عممية اتخاذ الق اررات( .درغام:6992 ،

ص ،)49كما تقوم التكاليف عمى أساس األنشطة عمى عدة مقومات كالموارد ،األنشطة ،المخرجات ،مسببات تكمفة
األنشطة ،ومجمعات تكمفة األنشطة (أحمد6900 ،م :ص)00
 .6التكمفة األلمانية:
ُي ركز منظور التكمفة األلمانية عمى إدارة وتحميل الطاقة ،وتحديد الموارد العاطمة ،والفصل بين التكاليف المتغيرة والثابتة،
حيث ساعدت العديد من العوامل في تطبيق مدخل التكمفة األلمانية والمتمثمة في (عممي6902 ،م:)629 :
أ .قيام المنشأة االستشارية بإدخال مدخل التكمفة األلمانية ضمن نظم التكاليف في العديد من المنشآت الصناعية.

ب .تطوير القواعد النظرية التي يقوم عمييا مدخل التكمفة األلمانية من قبل األكاديمية األلمانية الرائدة في مجال
محاسبة التكاليف .
ج .اعتماد مدخل التكمفة األلمانية ضمن المقررات الدراسية في المعاىد والمدارس التجارية األلمانية.
د .تكامل مدخل التكمفة األلمانية مع البرمجيات التي تنتجيا المنشأة ،والتكامل مع مدخل تخطيط موارد المنشأة.
كما ُيمكن بيان أبعاد محاسبة استيالك الموارد من خالل الشكل التالي:
شكل رقم ( :)1أبعاد محاسبة استهالك الموارد
RCA
إدارة وتحهيم انطاقت

إدارة وتحهيم انعمهياث

GPK

ABC
المصدر)Ahmed & Moosa, p760( :
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رابعاً -الق اررات التشغيمية:

يمكن تعريف القرار بانو عممية اختيار بديل من بين بديمين محتممين ،أو أكثر لتحقيق ىدف ،أو مجموعة من

األىداف خالل فترة زمنية معينة في ضوء معطيات كل من البيئة الداخمية والخارجية ،والموارد المتاحة لممؤسسة
(بوغميظة والوزناجي6902 ،م :ص ،)642أما القرار التشغيمي فيو القرار الذي ُيتخذ من قبل مستويات اإلشراف ،حيث
تتسم ىذه الق اررات بالطابع التشغيمي والروتيني ،والتي تمتد أثارىا لمدة قصيرة (حسين ،وآخرون0000 ،م)044 :

خامساً -محاسبة استهالك الموارد والق ار ارت التشغيمية:

تقوم محاسبة استيالل الموارد عمى منظورين ىما (عممي6902 ،م:)622 :

 .0منظور تكاليف األنشطة :يقوم عمى إدارة وتحميل العمميات من خالل دقة تخصيص التكمفة ،ويمكن توضيح العالقة

بين ىذا النظام والق اررات في أن تكاليف األنشطة بأنيا النظام الذي يقوم عمى أساس تجميع التكاليف غير المباشرة في
مراكز الكمفة ،ليتم توزيعيا عمى المنتج النيائي بواسطة مسببات الكمفة ؛ وذلك لموصول إلى الكمفة الحقيقية لممنتج
النيائي ؛ مما يؤدي إلى دعم اتخاذ الق اررات اإلدارية السميمة (بني نصر6900 ،م.)060 :
 .6منظور الطاقة :يقوم عمى إدارة وتحميل الطاقة من خالل تحديد الموارد العاطمة ،والفصل بين التكاليف المتغيرة
والثابتة.

المحور الثالث

الدراسة الميدانية
أو ًلاً-منهجية الدراسة:

اعتمد الباحثون عمى المنيج الوصفي التحميمي لوصف الظاىرة وتحميميا من خالل األساليب اإلحصائية ،كما

تم االستعانة باالستبانة كأدة لجمع بيانات الدراسة ،والتي تكونت من قسمين ،القسم األول  :البيانات الشخصية ،والقسم
الثاني  :بيانات الدراسة ،والتي شممت محورين،المحوراألول :المتغير المستقل وتم قياسة من خالل ( )06عبارة ،والمحور
وحممت بيانات الدراسة باستخدام مقاييس النزعة المركزية
الثاني المتغير التابع تم قياسة من خالل( )2عباراتُ .
(المتوسطات ،واالنحراف المعياري ،والتباين) ،ومعامل ألفا كرونباخ ،وتحميل االرتباط ،ونماذج االنحدار.
ثانياً -مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة في شركات االتصاالت السودانية وعددىا أربع شركات ،أما عينة الدراسة فقد تم اختيارىا

بطريقة قصدية ؛ حيث تم اختيار شركة وحدة ىي الشركة السودانية لالتصاالت (سوداتل) عمى أساس أنيا الشركة األم
في السودان ،واألكبر حجماً ،و األكثر انتشا اًر .وتم توزيع عدد  09استمارة استبانة ،وتم استرداد وتحميل ( )09استمارة

استبانة.

الخصائص الشخصية وتتضمن ( المسمى الوظيفي – سنوات الخبرة ) ،وذلك كما في الجدول التالي :
جدول رقم ( :)0الخصائص الشخصية لعينة الدراسة
الخاصية
المسمى الوظيفي

العدد

الفئة

النسبة %

إدارة عميا

2

2.5

مدير أو نائب مدير مالي

5

6.3

رئيس قسم

9

11.3
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محاسب تكاليف

9

11.3

محاسب مالي

35

43.8

مراجع داخمي

7

8.8

مراجع خارجي

5

6.3

أخرى

8

10.0

إجمالي

80

100.0

أقل من  2سنوات

1

1.3

من  2وأقل من  09سنوات

15

18.8

من  09وأقل من  02سنة

26

32.5

من  02وأقل من  69سنة

18

22.5

 69سنة فأكثر

20

25.0

إجمالي

80

100.0

المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

ُيالحظ الباحثون من خالل الجدول رقم ( ،)0ما يمي:
 .0المسمى الوظيفي :أن أغمبية عينة الدراسة محاسبين (ماليين وتكاليف) ،حيث يمثمون نسبة ( ،)%22مما يشير الى
معرفتيم بمصطمحات الدراسة وتطبيقيا في الواقع.
 .6سنوات الخبرة :أن أغمبية عينة الدراسة خبرتيم أكثر من  2سنوات ،وذلك يؤثر إيجاباً في بيانات الدراسة.
ثالثاً -اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة:

 .1صدق المحكمين :تم عرض االستبانة عمى عدد ( )2من المحكمين ،لالسترشاد بآرائيم حول صياغة فقرات
االستبانة ،ومدى تناسب ارتباط العبارات مع محاورىا.
 .2ثبات أداة الدراسة :يقصد بثبات االستبانة أن االستبانة تعطى النتائج نفسيا في حالة تكرارىا عمى العينة ذاتيا،
وتحت الظروف نفسيا ؛ وذلك من خالل اختبار ألفا كرو نباخ ،وذلك كما في الجدول اآلتي:
جدول ( :)2نتائج اختبار ألفا كرو نباخ لممقاييس المستخدمة في الدراسة
المحور

قيمة معامل ألفا

عدد العبارات

أبعاد محاسبة استيالك الموارد

9.024

06

الق اررات التشغيمية

9.222

2

االستبانة ككل

9.062

66

المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

ُيالحظ الباحثون من خالل الجدول رقم ( )6أن معامالت الثبات لمحاور األداة باستخدام طريقة ألفا كرو نباخ
كانت مقبولة ؛ حيث كانت لممحور األول ( ،)9.024ولممحور الثاني ( ،)9.222وىي قيم ثبات مرتفعة ،وتدل عمى
االتساق والترابط الجيد بين بنود كل محور .ونالحظ أيضا أن معامل الثبات لالستبانة ككل بمغ ( ،)0.825وىي قيمة
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ثبات مرتفعة جداً ،وتدل عمى االتساق والترابط الجيد بين محاور الدراسة ؛ مما يدل عمى ثبات االستبانة وصالحيتيا
لمتطبيق العممي.

رابعاً -اإلحصاء الوصفي:

ييدف اإلحصاء الوصفي إلى فيم طبيعة مجتمع الدراسة ،حيث قام الباحثون بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
المعياري لمعرفة اتجاىات إجابات المبحوثين حول االستبانة ،وذلك كما يأتي:

المحور األول :أبعاد محاسبة استهالك الموارد

البعد األول -التكمفة عمى أساس النشاط ()ABC
ُ

جدول رقم ( :)3اإلحصاء الوصفي لبعد التكمفة عمى أساس النشاط ()ABC

م

أوافق

العبارات

أوافق

محايد

بشدة

 0تقسيم الموارد إلى مجموعة من
الموارد األساسية والموارد الثانوية.

ال

ال أوافق المتوسط االنحراف القرار

أوافق بشدة
%

%

%

22

0.0 22.6

%

%

9

9

المعياري

4.26

.611

أوافق بشدة

 6تحديد العالقات التبادلية بين الموارد
لتحقق دقة أكبر في تخصيص 29 42.0

9 2.69

9

4.38

.603

أوافق بشدة

التكاليف.
 2تحديد مسببات استخدام الموارد لكل
مجمع موارد بشكل دقيق.

2.0 40.2 42.2

9

9

4.44

.570

أوافق بشدة

 4تحميل خدمة بتكمفة القدر المستخدم
من الموارد (عدم تحمل تكاليف 2 42.0 42.4

2.0

9

4.35

.748

أوافق بشدة

الطاقة العاطمة عمى الخدمات).
 2بتحديد
مخرجات

العالقات

السببية

اإلنتاج

بين

والموارد 29 42.6

2.0

9

9

4.43

.569

أوافق بشدة

المستخدمة في اإلنتاج.
 2بخفض التكمفة من خالل تحميل
األنشطة وحذف األنشطة غير 42 20.2

6.2

9

0.6

4.45

.673

أوافق بشدة

المضيفة لمقيمة.
المستوى العام

4.20

.629

أوافق بشدة

المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

ُيالحظ الباحثون من خالل الجدول رقم ( )2أن واقع ُبعد أسموب التكمفة عمى أساس النشاط ( )ABCيتم بدرجة
كبيرة جداً مع متوسط حسابي بمغ ( )4.20وانحراف معياري بمغ (.).629
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البعد الثاني -أسموب التكاليف األلمانية (:)GPK
ُ
جدول رقم ( :)4اإلحصاء الوصفي ُلبعد التكمفة األلمانية ()GPK

العبارات

أوافق

أوافق

محايد

بشدة

م

ال

ال

أوافق

أوافق

السنة 1212/م

المتوسط

االنحراف

القرار

المعياري

بشدة

 0بالتركيز عمى طاقة الموارد بدالً من التركيز عمى
طاقة األنشطة.
 6تجميع الموارد المتشابية في مجمع موارد واحد.
 2تكامل العمميات ومعمومات التكاليف الخاصة
بطاقة الموارد.
 4تحديد الموارد التي تعيق اإلنتاج في الشركة.
 2توظيف الطاقة العاطمة أوالفائضة بما يساىم في
زيادة اإلنتاجية.
 2تحويل فائض طاقة االقسام التي بيا فائض إلى
االقسام التي بياعجز.

%

%

%

42

2 40.0

6.2 22.2 20.6

%

%

0.6

9

9

9

42 20.2

6.2

9

0.6

42 40.0

0.6

6.2

6.6

6.2

0.6

9

9

9 46.2 22.0
29 42.0

2.6

المستوى العام

04.3

4.64

604.

290.

424.

222.

224.

042.

424.

244.

204.
4.38

292.
.669

أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة
أوافق بشدة

المصدر :إعداد الباحثون من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

ُيالحظ الباحثون من خالل الجدول رقم ( )4أن واقع ُبعد أساس التكمفة األلمانية ( )GPKيتم بدرجة كبيرة جداً مع
متوسط حسابي بمغ  4.38وانحراف معياري بمغ (.).669
المحور الثاني -الق اررات التشغيمية:

جدول رقم ( :)2اإلحصاء الوصفي لمحور الق اررات التشغيمية
أوافق

العبارات

بشدة

م

0
6
2

تخطيط وتصميم منتجات
جديدة بأحدث تقنية.
ق اررات

تشغيل

الموارد

المتاحة بأفضل صورة.
تطوير وتحسين المنتجات
الحالية.

أوافق

محايد

ال

ال أوافق المتوسط االنحراف

أوافق

بشدة

%

%

%

%

%

20.2

22.2

0.6 00.6

9

المعياري

04.1

0.67

القرار

أوافق

42.2

29

6.2

9

0.6

494.

20.6

أوافق بشدة

40.2

22.2

2

9

9

224.

.579

أوافق بشدة
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4
2

تخزين

الموارد

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية
وطرق

صرفيا.
جودة الخدمات التي يتم

22

20.2

6.2

090

6.2

044.

السنة 1212/م
أوافق

.867

20.2

22.0

2.2

2.6

0.6

904.

.868

أوافق

 2التخطيط ألداره القوة العاممة20.6 .

22.0

09

2.0

0.6

094.

.821

أوافق

04.2

.423

أوافق بشدة

إنتاجيا.

المستوى العام
المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

ُيالحظ الباحثون من خالل الجدول رقم ( )2أن واقع محور الق ار ارت التشغيمية يتم بدرجة كبيرة جداً مع متوسط حسابي
بمغ ( )4.21وانحراف معياري بمغ (.).423
خامساً -اختبار الفرضيات:

 .0تحميل الرتباط :يتم تحميل االرتباط بين محاور الدراسة لقياس العالقة بين متغيرات الدراسة كما في الجدول رقم

( )2التالي:
جدول رقم ( :)2حساب معامالت االرتباط بين محاور الدراسة

الق اررات التشغيمية

Pearson
Correlation

الق اررات

أبعاد محاسبة استيالك

التشغيمية

الموارد ككل

1

)Sig. (2-tailed
N
محاسبة

أبعاد

استيالك الموارد ككل

ُبعد

التكمفة

عمى

أساس النشاط

ُبعد التكاليف األلمانية

Pearson
Correlation

80

**.750

)Sig. (2-tailed

.000

N

80

Pearson
Correlation

**.771

**.750

**.771

**.691

.000

.000

.000

80

80

80

1

80

**.955

)Sig. (2-tailed

.000

.000

N

80

80

Pearson
Correlation

**

.691

ُبعد التكمفة عمي ُبعد التكاليف
األلمانية
أساس النشاط

**

.975

**.955

**.975

.000

.000

80

80

1

.000
80

**

.864

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

N

80

80

80

** ).Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed
المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.
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 .2اختبار الفرضية الرئيسة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد محاسبة استيالك الموارد في ترشيد الق اررات التشغيمية ،ويتم ذلك باستخدم نموذج
االنحدار الخطي البسيط ،فالمتغير المستقل ( ،)Xأبعاد محاسبة استيالك الموارد والمتغير التابع ( )Yالق اررات التشغيمية،
وذلك وفقاً لمجدول رقم (:)2
جدول رقم ( :)7النحدار الخطي البسيط لقياس أثر محاسبة استهالك الموارد في القرا ارت التشغيمية
معامالت

الخطأ

معامالت االنحدار

االنحدار

المعياري

المعياري

الثابت

.783

.343

اتجاىات محاسبة استيالك الموارد

.782

.078

المتغير

.750

قيمة t

مستوى
المعنوية

2.281

.025

10.027

.000

الداللة الكمية قيمة 100.546 = F؛ درجات الحرية = ()0 .20؛ مستوى المعنوية الكمية = 9.999

معامل التحديد9.222 = R2؛ معامل التحديد المعدل9.220= R2 Adjusted
المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

يتضح لمباحثين من خالل الجدول رقم ( )2أن قيمة معامل التحديد تبمغ ( .).563وىذه القيمة تدل عمى أن
محاسبة استيالك الموارد كمتغير مستقل تفسر ( )%22من التغيير فى الق اررات التشغيمية كمتغير تابع ،كما أن

نموذج االنحدار الخطي البسيط معنوي ،حيث بمغت قيمة ( ،)099.242( )Fلذلك نقبل فرضية الدراسة والتي
تنص عمى أنو " يوجد أثر ذو داللة ألبعاد محاسبة استيالك الموارد في ترشيد الق اررات التشغيمية ".
 .3اختبار الفرضيات الفرعية:
أ .يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظام التكمفةعمى أساس النشاط ) )ABCفي ترشيد الق اررات التشغيمية.
ب .يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنظام التكمفة األلمانية ) (GPKفي ترشيد الق اررات التشغيمية.

يتم اختبار الفرضيات باستخدام نموذج االنحدار المتعدد لدراسة العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة ،حيث
يستخدم نموذج االنحدار المتعدد في حالة وجود عدد من المتغيرات المستقمة ومتغير تابع (إسماعيل6902 ،م)02:
وذلك كما في الجدول رقم (:)0
جدول رقم ( :)8النحدار الخطي المتعدد لقياس أثر أبعاد محاسبة استهالك الموارد في الق ار ارت التشغيمية.
معامالت

الخطأ

معامالت االنحدار

االنحدار

المعياري

المعياري

الثابت

.296

.383

المتغير

قيمة t

مستوى
المعنوية

.772

.442

أسموب التكمفة عمى أساس النشاط

.807

.169

.687

4.778

.000

أسموب محاسبة التكاليف األلمانية

.086

.127

.097

.677

.500

الداللة الكمية قيمة 56.956 = F؛ درجات الحرية = (22؛)6؛ مستوى المعنوية الكمية = 9.999

معامل التحديد9.202 = R2؛ معامل التحديد المعدل9.202= R2 Adjusted
المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.
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تؤثر إجماالً في مستوى الق اررات التشغيمية عند
يتضح من خالل الجدول رقم ( )0أن كل المتغيرات المستقمة ُ
مستوى معنوية ()9.92؛ إذ بمغت القيمة االحتمالية ( .)9.999وفيما يتعمق بالـتأثير الفردي لتمك المتغيرات في
الق اررات التشغيمية .توضح النتائج أن أسموب التكمفة عمى أساس النشاط لو أثر معنوي في الق اررات التشغيمية عند
مستوى معنوية ( .)9.92في حين أنو ال يوجد دليل كاف لوجود أثر معنوي ألسموب التكمفة األلمانية في الق ار ارت
التشغيمية عند مستوى معنوية ()9.92؛ إذ بمغت القيمة االحتمالية لذلك المتغير أكبر ( ،).500فيي أكبر من
( )9.92؛ لذلك ال يوجد أثر معنوي.

ج .توجد فروق معنوية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لمحور أبعاد محاسبة إستيالك الموارد تبعاً لممسمى
الوظيفي وسنوات الخبرة .وذلك من خالل تحميل التباين وفقاً لمجداول التالية:
جدول ( :)9تحميل التباين لمعرفة الفروقات وفقاً لممسمى الوظيفي في أبعاد محاسبة استهالك الموارد
مجموع المربعات

درجات متوسط
الحرية

المربعات

بين المجموعات

3.436

7

.491

داخل المجموعات

9.592

72

.133

المجموع الكمي

13.028

79

قيمة (ف)

مستوي الداللة

3.685

.002

المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

شكل رقم ( :)2الفرق بين متوسطات اإلجابات لمحور أبعاد محاسبة استهالك الموارد تبعاً لممسمى الوظيفي

المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

يتضح من خالل الجدول رقم ( )0والشكل رقم ( )6أن قيمة  Sig=0.002أقل من مستوى المعنوية ،9.92

ولذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل القائل بوجود فروق بين متوسطات اإلجابات لمحور اتجاىات محاسبة
استيالك الموارد تبعا لممسمى الوظيفي.
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جدول ( :)11تحميل التباين لمعرفة الفروقات وفقاً لسنوات الخبرة في أبعاد محاسبة استهالك الموارد
مجموع المربعات

درجات متوسط
الحرية

المربعات

بين المجموعات

3.904

4

.976

داخل المجموعات

9.125

75

.122

المجموع الكمي

13.028

79

قيمة (ف)

مستوى الداللة

8.022

.000

شكل رقم ( :)3الفرق بين متوسطات اإلجابات لمحور أبعاد محاسبة استهالك الموارد تبعاً لسنوات الخبرة

المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.
يتضح من خالل الجدول رقم ( )09والشكل رقم ( )2أن قيمة  Sig=0.000أقل من مستوى المعنوية
( ، )9.92ولذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل القائل بوجود فروق بين متوسطات اإلجابات لمحور اتجاىات
محاسبة استيالك الموارد تبعا لسنوات الخبرة.

د .توجد فروق معنوية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لمحور الق اررات التشغيمية تبعاً لممسمى الوظيفي

وسنوات الخبرة ؛ وذلك من خالل تحميل التباين وفقاً لمجداول التالية:
جدول ( :)11تحميل التباين لمعرفة الفروقات وفقاً لممسمى الوظيفي في الق ار ارت التشغيمية
درجات

متوسط

المربعات

(ف)

بين المجموعات

3.723

7

.532

.002 3.676

داخل المجموعات

10.416

72

.145

المجموع الكمي

14.139

79

مجموع المربعات

الحرية

قيمة

مستوى الدللة

المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

شكل رقم ( :)4الفرق بين متوسطات اإلجابات لمحور الق اررات التشغيمية تبعاً لممسمى الوظيفي
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المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

يتضح من خالل الجدول رقم ( )00والشكل رقم ()4أن قيمة  Sig=0.002أقل من مستوى المعنوية (،)9.92

وذلك يؤكد وجود فروق معنوية بين متوسطات اإلجابات لمحور الق اررات التشغيمية تبعاً لممسمى الوظيفي.

جدول ( :)12تحميل التباين لمعرفة الفروقات وفقاً لسنوات الخبرة في الق ار ارت التشغيمية
درجات

متوسط

الحرية

المربعات

بين المجموعات

2.031

4

.508

داخل المجموعات

12.108

75

.161

المجموع الكمي

14.139

79

مجموع المربعات

قيمة (ف)

مستوى الداللة

3.145

.019

المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

شكل رقم ( :)5الفرق بين متوسطات اإلجابات لمحور الق اررات التشغيمية تبعاً لسنوات الخبر

المصدر :إعداد الباحثين من واقع بيانات الدراسة الميدانية6900 ،م.

يتضح من خالل الجدول رقم ( )06والشكل رقم ( )2أن قيمة  Sig=0.019أقل من مستوى المعنوية ( ،)9.92وذلك

يؤكد وجود فروق معنوية بين متوسطات اإلجابات لمحور الق اررات التشغيمية تبعاً لسنوات الخبرة.
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السنة 1212/م

المحور الرابع

النتائج والتوصيات
أولً -نتائج الدراسة:

من خالل اإلطار النظري ،والدراسة الميدانية توصل لباحثون إلى النتائج اآلتية:

 .0ىناك اىتمام بمحاسبة استيالك الموارد في بيئة األعمال السودانية؛ حيث كان اتجاه المبحوثين الموافقة بشدة حول

عبارات الدراسة.
 .6من خالل تحميل نموذج االنحدار وتحميل التباين تبين وجود أثر معنوي ألبعاد محاسبة استيالك الموارد ككل في
ترشيد الق اررات التشغيمية ،وبالنسبة لألثر الفردي لألبعاد ،فكان كما يمي:
أ .وجود أثر معنوي لنظام التكمفة عمى أساس النشاط ) )ABCفي ترشيد الق اررات التشغيمية.
ب .وجود أثر معنوي لنظام التكمفة األلمانية ) (GPKفي ترشيد الق اررات التشغيمية.
ج .وجود فروق معنوية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لمحور أبعاد محاسبة استيالك الموارد تبعاً
لممسمى الوظيفي وسنوات الخبرة.
د .وجود فروق معنوية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة لمحور الق اررات التشغيمية تبعاً لممسمى الوظيفي
وسنوات الخبرة.
 .2أكدت ىذه الدراسة ما توصمت إليو الدراسات السابقة من أىمية وأثر إيجابى لمحاسبة استيالك الموارد في خفض
التكمفة وترشيد الق اررات.
ثانياً -توصيات الدراسة:

يوصي الباحثون باآلتي:

 .0ضرورة االىتمام أكثر بمحاسبة استيالك الموارد في بيئة األعمال السودانية واالستفادة من مزاياىا في إدارة التكمفة.
 .6االستفادة القصوى من نظام التكمفة األلمانية في تشغيل الموارد الىتمامو بإدارة وتحميل الطاقة وتحديد الموارد
العاطمة.
 .2العمل عمى تكامل أسموب تكاليف األنشطة والتكمفة األلمانية لموصول إلى أفضل مستوى تشغيمي في المنشأة .
 .4إجراء مزيد من الدراسات حول موضوع محاسبة استيالك الموارد في بيئة األعمال السودانية.
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قائمة المراجع:
أولً -المراجع بالمغة العربية:

 .0أحمد ،محمد البشير إبراىيم ،أسموب التكاليف عمى أساس األنشطة ودوره في الرقابة عمى التكاليف -دراسة

تطبيقية ،بحث منشور في مجمة البحوث في العموم المالية والمحاسبية ،جامعة محمد بوضياف المسيمة بالجزائر ،العدد
السابع ،ص ص .000-04
 .6إسماعيل ،محمد عبد الرحمن6902( ،م) ،تحميل االنحدار الخطي) ،الرياض :معيد اإلدارة العامة).
 .2الحولي ،خالد حسين صالح6902( ،م) ،دور مدخل محاسبة استيالك الموارد في تدعيم استغالل الطاقة بمنشآت
صناعة األسمنت اليمنية ،المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية ،المجمد  ،4العدد ممحق ،كمية التجارة
باإلسماعيمية ،جامعة قناة السويس ،ص ص.00-22
 .4درغام ،ماىر موسى ،)6992( ،تقويم إمكانية تطبيق نظام التكاليف المستند لألنشطة في المستشفيات الحكومية
الفمسطينية في قطاع غزة -دراسة تطبيقية ،بحث دكتوراه في المحاسبة ،غير منشورة ،كمية العموم المالية والمصرفية،
األكاديمية العربية لمعموم المالية المصرفية بعمان.
 .2السماني ،مكي صالح6902( ،م) ،محاسبة استيالك الموارد ودورىا في إدارة التكمفة في القطاع المصرفي ،بحث
ماجستير في المحاسبة ،غير منشور ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ،كمية الدراسات العميا.
 .2الصغير ،محمد السيد محمد6900( ،م) ،إطار مقترح لمتكامل بين مدخل تكمفة المواصفات )(ABCIIومحاسبة
استيالك الموارد ) (RCAألغراض دعم القدرة التنافسية لممنشأة ،بحث منشور في مجمة البحوث التجارية المعاصرة،
جامعة سوىاج ،كمية التجارة ،المجمد  ،02العدد األول ،ص ص.090-20
 .2الغروي ،عمي مجدي سعد عمي6909( ،م) ،المحاسبة عن استيالك الموارد ،بحث منشور في المجمة المصرية
لمدراسات التجارية ،كمية التجارة ،جامعة المنصورة ،المجمد  ،24العدد األول ،ص ص.222-242
 .0الكومي ،أمجاد محمد6992( ،م) ،إطار مقترح لتحقيق التكامل بين مدخل محاسبة استيالك الموارد ونظرية القيود
ألغراض إدارة الطاقة في الوحدات االقتصادية ،بحث منشور في المجمة العممية لالقتصاد والتجارة ،جامعة عين شمس،
كمية التجارة ،العدد األول ،ص ص.620-020
 .0بخيت ،إبراىيم محمد حامد6900( ،م) ،محاسبة استيالك الموارد ودورىا في فاعمية األداء البيئي لممنشآت
الصناعيةـ دراسة ميدانية ،بحث دكتوراه في المحاسبة ،غير منشور ،جامعة النيمين ،كمية الدراسات العميا.
 .09بني نصر ،عبد المالك محمد امين أحمد6900( ،م) ،مدى تطبيق البنوك اإلسالمية األردنية لنظام التكاليف
المبني عمى األنشطة) ، (ABCبحث منشور في مجمة العموم االقتصادية واإلدارية والقانونية ،المركز القومي لمبحوث
غزة ،المجمد  ،6العدد الحادي عشر ،ص ص .020-062
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 .00بوغميطة ،إليام والوزناجي ،ميممي6902( ،م) ،دور اإلبداع في اتخاذ الق اررات في المؤسسات االقتصادية ،بحث
مقدم في المؤتمر العممي الدولي حول اإلبداع واالبتكار في منظمات األعمال ،مركز البحث وتطوير الموارد البشرية،
رماح ،األردن ،ص ص .622-620
 .06جواد ،صالح ميدي ،والرفاعي ،حسين عمران6909( ،م) ،دور التكاليف المالئمة في ترشيد الق اررات التشغيمية
دراسة تطبيقية" ،جامعة كربالء ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،مجمة جامعة بابل ،العموم اإلنسانية ،المجمد  ،00العدد األول،
ص ص .24-26
 .02حسين ،مريم ،وآخرون )0000( ،أساسيات اإلدارة (عمان :دار حامد).
 .04عبد الدايم ،صفاء محمد6904( ،م) ،مدخل مقترح لمتكامل بين نظامي المحاسبة عن استيالك الموارد وتكاليف
مسار القيمة بيدف تحسين جودة قياس التكمفة ،بحث منشور في مجمة البحوث المحاسبية ،جامعة طنطا ،كمية التجارة،
العدد الثاني ،ص ص .622-624
 .02عقل ،يونس حسن ،والبابمي ،ىبة شاكر فتحي6902( ،م) ،استخدام مدخل محاسبة استيالك الموارد في إدارة
التكمفة ،بحث منشور في المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية ،كمية التجارة وادارة االعمال ،جامعة حموان،
المجمد  ،62العدد الثاني ،ص ص.604-622
 .02عممي ،وليد أحمد محمد6902(،م) ،أثر التكامل بين نظام محاسبة استيالك الموارد ونظام تخطيط موارد
المشروع في إدارة التكمفة ،بحث منشور في مجمة اتحاد الجامعات العربية لممحاسبة والمراجعة ،جامعة بني سويف،
كمية التجارة ،المجمد ،0العدد األول.
 .02عوض اهلل ،ليندا عميش ،والصديق ،بابكر ابراىيم6900( ،م) ،أثر التكامل بين محاسبة استيالك الموارد ونظام
المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف -دراسة ميدانية ،بحث نشور بمجمة العموم االقتصادية واإلدارية ،عمادة البحث
العممي ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ،المجمد  ،00العدد األول ،ص ص.000-092
 .00كيوان ،رندا مرسي6902( ،م) ،استخدام نموذج المحاسبة عن استيالك الموارد RCA ،في تطوير إدارة التكمفة
في الظروف االقتصادية المعاصرة بحث منشور في المجمة العممية لالقتصاد والتجارة ،جامعة عين شمس ،كمية
التجارة ،العدد الثاني ص ص .0026-0092
 .00مالك ،ياسر صاحب ،وآخرون6900( ،م) ،أثر محاسبة استيالك الموارد عمى ق اررات التسعير  -دراسة
استطالعية ،بحث منشور في مجمة العموم االقتصادية واالدارية والقانونية ،المركز القومي لمبحوث ،غزة،المجمد ،2العدد
الثالث عشر ،ص ص009-029
 .69محمد ،صديق آدم ومنصور ،فتح الرحمن الحسن6904( ،م) ،التكمفة عمى أساس النشاط والمحاسبة عن
استيالك الموارد ودورىما في تخفيض التكمفة في المنشآت الصناعية -دراسة ميدانية ،بحث منشور في مجمة العموم
االقتصادية ،عمادة البحث العممي ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ،المجمد ،02العددالثاني ،ص ص .09-20
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