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 المستخلص
ستهدفة ة المالتكلف وأسلوبالنشاط   أساسالتكلفة على  أسلوبتطبيق التعرف علي أثر هدفت الدراسة الي 

 التكاليف في الشركات الصناعية العاملة بالسودان، والتعرف علىرقابة ال في تحقيقبطاقة االداء المتوازن  وأسلوب
 . إتبعت الدراسة المنهج اإلستنباطي والمنهج اإلستقرائي والمنهجتطبيقهاعلى العوائق والصعوبات التي تعترض 
اليف على تطبيق نظام التكإلى عدد من النتائج من أهمها إن  راسةالد توصلتالوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، 

ظم محاسبة نالتشجيع على تطبيق . أوصت الدراسة بحتساب تكلفة المنتج بشكل دقيقإ يؤدي إلي النشاط أساس
 .الشركات الصناعيةلما تحققة من مزايا متعلقة بالرقابة وتخفيض التكاليف في  التكاليف
 الرقابة، عناصر التكاليف. المفتاحية:الكلمات 

 
 :المقدمة

تتسم البيئة المعاصرة بسرعة التغيرات الناتجة عن زيادة التطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الى زيادة حدة المنافسة واصبح البقاء لألصلح واألفضل مما تطلب من المنشأت ضرورة  وعولمة االسواق مما أدى

السعي والعمل الدءوب لمواجة هذه التحديات لتكون األفضل ليس على المستوى المحلى ولكن على المستوى العالمى، 
التكلفة المستهدفة النشاط، و  ساسأواستجابة لذلك سعت المنشآت نحو تبنى وتطبيق العديد من أساليب مثل التكلفة على 

ألساليب ا إال أن عدم القدرة على إدراك كيفية وحدود االستفادة من هذهاألداء المتوازن بهدف تدعيم ميزتها.  وبطاقة
لحفاظ وا يساعد المنشآت على تدعيم الميزة التنافسية لها مما استدعى ضرورة التفكير في كيفية االستغالل األمثل لها

، ومن هنا تأتي أهمية دراسة أثر تطبيق نظم محاسبة التكاليف في تحقيق السوقية وسط المنافسة القوية على حصتها
 الرقابة على عناصر التكاليف الصناعية. 

 
 مشكلة الدراسة:

ة روف المنافسظفي التعامل مع  التكاليفالى عدم قدرة األساليب التقليدية لنظام محاسبة  الدراسةوترجع مشكلة        
، ولذلك فإن الدراسة تسعى لإلجابة علي التساؤالت تنوع إحتياجات العميلالحادة وتعدد مراحل دورة حياة المنتج و 

 :التالية
لشركات التكاليف في ا علىرقابة ال في تحقيقالنشاط  أساسالتكلفة على  أسلوبتطبيق إلى أي مدي يؤثر  .1

 ؟.الصناعية العاملة بالسودان
عات التكلفة المستهدفة في رقابة وتخفيض التكلفة وتدعيم القدرة التنافسية لقطاع الصنا لوبأساهمية تطبيق  ما هي .2

 ؟.بالسودان
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لى في الرقابة ع يؤثربطاقة االداء المتوازن في الشركات الصناعية السودانية  أسلوبتطبيق  إلى أي مدي .3
 ؟.التكلفة

 لفة المستهدفةالتك أسلوبو  النشاط أساسعلى  التكلفة تطبيق أسلوبالعوائق والصعوبات التي تعترض  ما هي  .4
 ؟.في الشركات الصناعية السودانية بطاقة االداء المتوازن  أسلوبو 

 أهمية الدراسة: 
  األهمية العلمية     
 .لشركات الصناعيةللرقابة التكلفة وتقييم االداء لتدعيم الميزة التنافسية  نظم محاسبة التكاليف إيجاد طرق لتطبيق .1
رقابة على وربطها بال نظم محاسبة التكاليفإلعداد وتطبيق دراسات مختلفة في مجال  للباحثين ساسأتوفير  .2

 التكلفة.
 األهمية العملية     
تحقيق التوافق بين تخفيض التكاليف مع المحافظة على جودة المنتج والتقيد بالتوقيت المناسب لتسليم السلعة  .1

 وتوفيرها بالسعر المناسب.
 أسلوبو  لنشاطا أساسالتكلفة على  أسلوبتطبيق العوائق والصعوبات التي تعترض التعرف علي في  المساهمة .2

 .في الشركات الصناعية السودانية بطاقة االداء المتوازن  أسلوبو  التكلفة المستهدفة
 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة الي:      
الشركات  التكاليف في علىرقابة ال في تحقيقالنشاط  أساسالتكلفة على  أسلوبتطبيق التعرف علي أثر  .1

 الصناعية العاملة بالسودان.
عات التكلفة المستهدفة في رقابة وتخفيض التكلفة وتدعيم القدرة التنافسية لقطاع الصنا أسلوببيان اهمية تطبيق  .2

 بالسودان.
لرقابة على في ا يؤثرودانية بطاقة االداء المتوازن في الشركات الصناعية الس أسلوبتطبيق  إلى أي مديدراسة  .3

 .التكلفة
التكلفة  وبأسلو  النشاط أساسالتكلفة على  تطبيق أسلوبالتعرف على العوائق والصعوبات التي تعترض   .4

ي تشجع واقتراح السبل المناسبة الت في الشركات الصناعية السودانية بطاقة االداء المتوازن  أسلوبو  المستهدفة
 في الشركات المذكورة.     وتعزز استخدام هذه االساليب
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 : الدراسة ياتضفر 
 ختبار الفرضيات التالية: إ إلىالدراسة  تسعى

 كلفة.النشاط وتحقيق الرقابة على الت أساسالتكلفة على  أسلوبهنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق  .1
الشركات ة في رقابة على التكلفالتكلفة المستهدفة وتحقيق ال أسلوبذات داللة إحصائية بين تطبيق  هناك عالقة .2

 .الصناعية
 .فةلوازن وتحقيق الرقابة على التكبطاقة األداء المت أسلوبذات داللة إحصائية بين تطبيق  عالقة هنالك .3

 مناهج الدراسة: 
 تنتهج هذه الدراسة المناهج التالية:

 الفرضيات. وصياغةتحديد محاور الدراسة لالمنهج اإلستنباطي:  .1
 .لفهم مشكلة الدراسةرائي: المنهج اإلستق .2
 لتحليل البيانات وإختبار الفرضيات.المنهج الوصفي التحليلي:  .3
 .    وعرضهاالمنهج التاريخي: لتتبع الدراسات السابقة  .4

 : الدراسة حدود

 باالتي:  الدراسة حدود تمثلت
 الخرطوم. والية يف العاملة الشركات الصناعية عينة من على الدراسة المكانية: اقتصرت الحدود .1
 م.2020الزمانية:  الحدود .2

 الدراسات السابقة
 م(2013دراسة: زعرب، )
 الشركات اإلدارية في المحاسبة أساليب لتطبيق المختلفة الممارسات على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

 استخدام من تحد التي قبلها، والعوامل من استخداما األساليب تلك أكثر على والتعرف فلسطين بورصة في المدرجة
 المحاسبة أساليب استخدام من المرجوة الغاية وكذلك معرفة منها، لكل النسبية واألهمية اإلدارية المحاسبة أساليب
 أساليب يطبقون  الذين نسبة فلسطين. من نتائج الدراسة أن بورصة في الشركات المدرجة في أهميتها ودرجة اإلدارية
 يطبقون  الذين حين في متوسطة، نسبة تمثل بورصة فلسطين في المدرجة الشركات في التقليدية اإلدارية المحاسبة
 اإلدارية األساليب أكثر جدًا، ومن متدنية فلسطين بورصة في المدرجة في الشركات الحديثة اإلدارية المحاسبة أساليب
 كل استخداما أقلها ، بينما3.74 الحسابي بلغ المتوسط حيث الفعلية، التكاليف أسلوب الشركات في المتبعة التقليدية
 األساليب أكثر ومن .األخيرة المرتبة احتال حيث الرأسمالية الموازنات أسلوبالمخصوم و  النقدي التدفق أسلوب من

 األخيرة المرتبة احتل قد المضافة القيمة أسلوب ، بينما2.81 بمتوسط النشاط حسب التكاليف أسلوب اتباعاً  الحديثة
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 اإلدارية األساليب استخدام على والقدرة والرغبة الوعي تنمية على العمل :توصيات الدراسة. من 1.08 بمتوسط 
 .للمعلومات نظاما باعتبارها الحديثة اإلدارية المحاسبة أساليب دور تفعيل على وتطبيقاتها، والعمل
 م(2014دراسة: محمد، )

ات نظام المحاسبة المالية يعتمد على مخرج هدفت الدراسة الى تأكيد اهمية اعتماد نظام منفصل للتكاليف عن
التكلفة وفقا للنشاط بالقطاع الصناعي السوداني في تقديم معلومات تحليلية تفيد االدارة في عملية اتخاذ  أسلوب

القرارات االستراتيجية. من نتائج الدراسة: استخدام الطرق التقليدية لقياس وتحديد التكلفة يؤدي الي اتخاذ قرارات 
للنشاط يقوم على  التكلفة وفقا أسلوبر غير سليمة تقود المنشأة الي فقدان القدرة على مواجهة المنافسة، وتطبيق تسعي

مبدأ ان التكاليف الصناعية غير المباشرة يتم تخصيصها على المنتجات وفقا لما تستهلكة االنشطة مما يقدم معلومات 
لفة وفقا لنشاط التك أسلوبلدراسة: تطبيق نظام محاسبة التكاليف بمالئمة التخاذ القرار االستراتيجي. من توصيات ا

في القطاع الصناعي لالستفادة من مخرجاتة في صنع القرارات االستراتيجية، والعمل على توفير الكوادر البشرية 
النشطة ا المؤهلة والمدربة من ذوي االختصاص بحيث يكونوا قادرين على تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على

 بشكل فعال مع توفير التدريب الالزم لهم في هذا المجال.
 م(2014دراسة: العربي، )

هدفت الدراسة الي بناء نموزج محاسبي باستخدام نظم التكاليف الحديثة لقياس تكلفة صناعة الغالل في 
ام التكاليف ة الوحدة المنتجة، نظالسودان من نتائج الدراسة: التمكن الطرق التقليدية لتحميل التكاليف لتحديد تكلف

الحالية في شركة سين للغالل ال توفر معلومات بالدقة المطلوبة لقيام االدارة في وظائفها المختلفة. من توصيات 
الدراسة: تطوير نظم التكاليف لتتالئم مع البيئة الصناعية الحديثة، معالجة اثار النظم التقليدية لتحميل التكاليف 

 الوحدة المنتجة لمطاحن الغالل في السودان. لتحديد تكلفة
 م(2014دراسة: الصديق، )

اط في المنشآت التكلفه وفقا للنش أسلوبهدفت الدراسة الي تحديد الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تطبيق 
ن المنشآت ا من نتائج الدراسة سلوبالصناعية السودانية ووضع الحلول والمقترحات التي تساعد  من عملية تطبيق األ

 أسلوبلتكلفة، وان التقليدي ل سلوبالتكلفة وفقا للنشاط، والبعض منها يطبق األ أسلوبالصناعية السودانية ال تطبق 
التكلفة وفقا للنشاط يحدد تكلفة االنتاج بصورة دقيقة األمر الذي يساعد في عملية الرقابة على عناصر التكاليف 

قدم معلومات تفصيلية عن االنشطة ممايمكن من عملية تقويم االداء االنتاجي. االنتاجية، باالضافة الى ذلك فهو ي
التكلفة وفقا للنشاط في المنشآت الصناعية السودانية للحصول على بيانات  أسلوبومن توصيات: ضرورة تطبيق 

لتكاليف صر ادقيقة عن تكلفة االنتاج ومعلومات تفصيلية عن االنشطة االنتاجية من اجل فرض الرقابة على عنا
 لفة وفقا للنشاط.التك أسلوباالنتاجية وتقويم االداء االنتاجي، التدريب العلمي والعملي للموارد البشرية على تطبيق 
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 م(2015دراسة: مقدم، )
هدفت الدراسة الي امكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن في صياغة وتنفيذ وتقييم إستراتيجية المؤسسة في 

اقة األداء المتوازن لمواجهة القصور في أنظمة القياسات التقليدية السابقة. من نتائج الدراسة: بطاقة البدء ظهرت بط
األداء المتوازن هي نظام لإلدارة اإلستراتيجية تدمج أربع محاور إدارية وتسمح للمسيرين بإشراك األهداف اإلستراتيجية 

القصيرخلق اتفاق حول الرؤية واإلستراتيجية  ية المؤسسةطويلة األجل مع قياسات ذات األجل، ووترجمة إستراتيج
االتصال واالنسجام الذي يسهل جهود اإلدارة العامة في توضيح اإلستراتيجية وشرحها وربطها مع أهداف موظفيها 
 وفقا لنشاطاتها رد الفعل والتعلم التنظيميومن توصيات الدراسة العمل على غرس ثقافة تنظيمية في المنظمات تدعم
التغيير التنظيمي وتتبنى أدوات إدارة حديثة وفعالة مثل بطاقة األداء المتوازن مساندة ودعم اإلدارة العليا لبرنامج 
تصميم وتطبيق قياس األداء المتوازن من أهم ضروريات نجاح تلك البرامج، وإشراك كل العاملين في المستويات 

اإلدارة العامة أن تقوم بتوعية جميع العاملين بأهمية اعتماد نظام اإلدارية المختلفة في تصميم هذه األداة يجب على 
اإلدارة اإلستراتيجية على بطاقة األداء المتوازن، وذلك من خالل شرح مفهومها والهدف منها وكيفية تفعيلها والمشاركة 

 .في إعدادها
 التعليق علي الدراسات السابقة

في أنها ركزت علي دراسة الشركات الصناعية بينما الدراسة  م2013تختلف الدراسة الحالية عن دراسة زعرب، 
ودراسة  م2014العربي، م ودراسة 2014السابقة ركزت علي الشركات المدرجة في البورصة. أما دراسة محمد، 

 م فقد إتفقت مع الدراسة الحالية في دراسة القطاع الصناعية ولكن الدراسة الحالية تميزت عنها بدراسة2014 ،الصديق
م فقد 2015الصناعية. أما دراسة مقدم،  التكاليف على عناصر الرقابة تحقيق في التكاليف محاسبة أثر تطبيق نظم
دراسة الينما ب امكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن في صياغة وتنفيذ وتقييم إستراتيجية المؤسسة دراسةركزت على 

بطاقة  وأسلوبة التكلفة المستهدف وأسلوبالنشاط   أساسلتكلفة على ا أسلوبتطبيق أثر الحالية فقد ركزت علي دراسة 
 .التكاليف في الشركات الصناعية علىرقابة ال في تحقيقاالداء المتوازن 

  االجرائية التعريفات
  االنشطة أساسعلى  المبني التكاليف نظام

 يعاد ثم كمحور وسيط، شطةاالن على المتاحة النادرة للموارد العادل التخصيص بتحقيق يهتم نظام هو
 .نهائي تكلفة كمحور على المنتجات التكلفة مسببات خالل من المباشرة غير االضافية التكاليف تخصيص

  المستهدفة التكلفة نظام
 تحقيق من يمكن الشركة بيعه تم ما اذا الذي الخدمة أو للمنتج السلعة المقدرة األجل الطويلة التكلفة هي

 .المستهدف الدخل

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

65 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  المتوازن  األداء اقةبط
 محاور اربعة خالل تفاعل من ملموسة ومقاييس اهداف الى المنظمة واستراتيجية رسالة ترجمة بها ويقصد

 النمو والتعلم. ومحور الداخلية العمليات ومحور العمالء ومحور المالي المحور هي
 اواًل: مفهوم نظام التكلفة المستهدفة

 نة أداة إلدارة التكلفة تهدف إلى تخفيض تكلفة المنتج أثناء مرحلة التخطيطيعرف نظام التكلفة المستهدفة بأ
وتطوير وتصميم من خالل مراحل دورة حياة المنتج وذلك مع الحفاظ على جودة المنتج والقدرات الوظيفية له ودرجة 

اح نه عملية إلدارة االربن بأجمعية المحاسبين اليابانيته . وعرف(209م، ص2007الثقه فية من جانب العمالء )فودة، 
كورة ذعلى أن يتم تحقيق المستويات الم هوشروط هتحديد مستويات جودة المنتج وسعر  بصفة عامة وذلك عن طريق

 (.Keun, 2005, p6) في مراحل التخطيط للمنتج كذلك تطويره للمستوى الذي يقابل تطلعات وإحتجاجات العمالء
 ستهدفةثانيًا: مزايا تطبيق نظام التكلفة الم

هناك العديد من المزايا التي يمكن ان تعود على المنشأت من وراء تطبيق نظام التكلفة المستهدفة ومن هذه 
 :(403م، ص1996)النشار،  المزايا مايلي

 نظام التكلفة المستهدفة يساهم في االدارة االستراتيجية االرباح المستقبلية.  .1
 التكلفة والربحية في أن واحد. يعتبر نظام التكلفة المستهدفة أداة إلدارة .2
يؤدي إتباع نظام التكلفة المستهدفة إلى تقديم منتجات أو خدمات مرغوبة من قبل العمالء وبسعر يمكن تحمله  .3

 وفي ذات الوقت تكون المنتجات أو الخدمات محققة ألهداف الربحية.
صميم ليكون عامل مشترك بين مهندس الت يمكن نظام التكلفة المستهدفة من نقل االهتمام بعوامل التكلفة واالداء .4

 .وأطراف أخرى خارجية مثل الموردين والعمالء
 النشاط أساسالتكلفة على  أسلوب: عناصر ثالثاً 

، النشاط، يمكن تناولها فيما يلي )صالح أساسأهم العناصر التي يقوم عليها نظام محاسبة التكلفة على 
 (:73-67م، ص ص 2002
 الموارد .1

اإلقتصادية التي يتم توجيهها ألداء النشاط وتعتبر مصدر التكلفة عند إستخدامها، فهي تعتبر من تمثل العناصر 
 عوامل اإلنتاج التي يتم إستخدامها بواسطة النشاط لتوليد مخرجات النشاط وتتضمن الموارد اآلتي:

 الموراد. -أ
 المواد. -ب
 التكنولوجيا. -ج
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 العنصر البشري )العمل(. -د
 خرى المستخدمة في دعم النشاط.التسهيالت أو الخدمات األ  -ه
 األنشطة .2

النشاط بأنها مجموعة من العمليات أو اإلجراءات التي تشكل فيما  أساستعرف األنشطة طبقًا لمحاسبة التكلفة على 
 بينها جوهر العمل الذي يتم أداؤه داخل المنظمة.

 المخرجات .3
خرجات المنتجات والخدمات ويتم الربط بين هذه الم هي وحدات التكلفة التي تستهلك خدمات األنشطة المختلفة وتشمل

 المختلفة وتكاليف األنشطة من خالل إستخدام مسببات تكاليف األنشطة.
 مسببات تكلفة األنشطة .4

اعاة التمييز وعند قياس تكلفة المنتجات يجب مر  ،تعبر مسببات التكلفة عن العوامل التي يترتب على حدوثها تكاليف
ستخدام التي تمثل مسببات إل في المرحلة األولى والخاصة بتخصيص الموارد على األنشطةبين مسببات التكلفة 

يل ومسببات المرحلة الثانية تستخدم في تحمد الفاحصين، عدد أوامر التشغيل الموارد بواسطة مراكز النشاط مثل عد
ة حيث في تكوين مجموع التكلف يساستكلفة األنشطة على المخرجات ويمثل مسبب التكلفة من هذا النوع العامل األ

 (.7-1م، ص ص 2009يكون لكل مجمع تكاليف مسبب واحد للتكلفة )الهلباوي، 
 (Cooper, 1992, PP 1-13) يمكن تقسيم مسببات التكلفة إلى نوعين

 مسببات خاصة بالعمليات -أ
 مسببات خاصة بالفترة الزمنية -ب
 مجمعات تكلفة النشاط .5

ال المتجانسة التي تؤدى داخل وحدة النشاط لتحقيق هدف محدد، ويتم تجميع يقصد بمجمع التكلفة مجموعة االعم
عناصر التكاليف غير المباشرة بكل مجمع تكلفة للنشاط حسب الدور الذي يقوم به بحيث تكون التكاليف بكل مجمع 

ة على اإلنتاج تكلفنتيجة أعمال متجانسة وأن تتناسب التكاليف طرديا مع النشاط. ثم يتم بعد ذلك توزيع مجمعات ال
)الخدمات( بحسب األنشطة التي أستخدمت في إنجازها. تتحكم عملية درجة تجانس األعمال في زيادة أو تقليص 
عدد مجمعات تكلفة النشاط مما يفرض ضرورة تقسيم الهيكل التنظيمي إلى مجموعة من األنشطة يراعى فيها عملية 

 (.73-72م، ص ص 2002التجانس )صالح، 
 النشاط أساسالتكلفة على  أسلوبخطوات تطبيق  :رابعاً 

، ص ص 2007النشاط في الخطوات األتية )الشقاحين،  أساسالتكلفة على  أسلوبتتمثل خطوات تطبيق 
683-685:) 
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 تحديد األنشطة .1
اد، و حيث يتم تحليل العمليات الخاصة بالمنشأة إلى أنشطتها الرئيسية والفرعية كشراء المواد والمناولة، تخزين الم

 التجهيز اآللي، رقابة الجودة، الفحص والصيانة، إستقبال أوامر العمالء وترويج المبيعات.
 حساب تكلفة األنشطة كمياً  .2

حيث يتم التعبير عن تلك األنشطة المحددة في الخطوة السابقة بمقياس كمي يحقق عالقة اإلرتباط بين حجم ذلك 
 كلفة ويطلق على ذلك مسبب التكلفة.النشاط معبرًا عنه بوحدات قياس ومقدار الت

 إستخالص مسببات التكلفة .3
يتم ذلك باالستناد إلى دراسات ومشاركات القائمين على إنجاز األنشطة المختلفة داخل المنشأة حيث يتم تحديد مسبب 

وبين  ةواحد أو أكثر لكل نشاط من األنشطة إنطالقًا من عالقة السبب والنتيجة بين تغير موجة أو مسبب التكلف
 أحداث التكلفة نتيجة ذلك التغير.

 تحميل تكاليف األنشطة للمنتجات .4
النشاط على أن األنشطة تستهلك الموارد وبالتالي التكلفة المرتبطة بها وهذه  أساسيركز نظام محاسبة التكلفة على 

تبع الطلب على لب ذلك تاألنشطة بدورها تستهلك بواسطة المنتجات مما يتطلب تحميها بتكلفة هذا االستهالك، ويتط
 موارد كل نشاط على حدة بإستخدام مسبب تكلفة النشاط كمؤشر لهذا الطلب.

 : مفهوم بطاقة االداء المتوازن خامساً 
مفهوم ساعد على ترجمة إستراتيجية المنظمة الى عمل فعلي من خالل التعرف على رؤيا المنظمة 

ساعد على النجاح ثم وضع المقايسس المناسبة لقياس االداء واستراتيجيتها وتحديد االهداف التشغيلية التى ت
(. وعرفت بأنها تقرير شامل عن االداء باستخدام كال من المقاييس المالية 141م، ص2006)عبداللطيف وآخرون، 

 (.Devin,2010, P38)وغير المالية وذلك لمساعدة المنظمة في االرتقاء بادائها وتنفيذ إستراتيجيتها 

 المتوازن  األداء بطاقة لتنفيذ يةساساأل قواعد: السادساً 
 يمكن المتوازن، األداء بطاقة لتنفيذ يةساسالذهبية األ القواعد عليها أطلق القواعد من عددا هناك أن إلى
 التالي: النحو على عرضها

 لكل ضحاوا ذلك الدعم يكون  أن وجوب مع المتوازن، األداء بطاقة لتصميم العليا اإلدارة ودعم تبني ضرورة .1
 .بالمقاييس التذام العاملين إلى يؤدي حتى العاملين

 والخارجية البيئة الداخلية عوامل الختالف نظراً  المنظمات، كل تناسب معيارية حلول توجد ال أنه إدراك يجب .2
 المنظمات. تلك في تؤثر التي
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 فعندما األداءالمتوازن، بطاقة مشروع في البداية نقطة هي إنما المنظمة إستراتيجية وفهم تحديد أن إدراك يجب .3
 تنفيذ مدى تعكس مع االستراتيجية  تتفق المقاييس من مجموعة واختيار واضح بشكل األهداف تحديد يتم

 .المحددة األهداف
 وذلك ذلك السلوك في سيؤثر تغييرها أن من التأكد مع العاملين سلوك في األداء مؤشرات أثر إدراك ضرورة .4

 .التحسين على للتشجيع
 ومقاييس كمية هناك مقاييس أن ندرك أن ينبغي لذلك األداء، مقاييس لكل الكمي القياس صعوبة إدراك ضرورة .5

 .وصفية
 وال أعمال، كل منظمة تميز التي الفريدة السمات مع تتوافق والمقاييس األهداف من محدود عدد تحديد يجب .6

 عليه يترتب وما لها التحليلية القدرة ومات يفوق المعل من هائل بكم اإلدارة إغراق ظاهرة على يقضى ذلك أن شك
 .اإلداري  العمل إعاقة من

إلدراك التغيرات  التنظيم، وذلك أسفل الى أعلى ومن أعلى الى أسفل من االتصال مدخل على االعتماد ضرورة .7
 .المستمرة

 توسيع تحسين معوال التعلم بهدف وتقريبية بسيطة بتحليالت البدأ يفضل عميقة بتحليالت البدء عدم يجب .8
 .والتطبيق التحليل بين فجوة هناك تكون  ال حتى بالتدرج االستخدام

 المستخدم خاطئة إلى معلومات نقل يتم ال كي البداية، من المعلومات نقل أنظمة وبساطة دقة إدراك ضرورة .9
 .النهائي

 قويا دافعا ، وهذا يمثللوبساأل تعميم في يساهم من لكل والمعنوية المادية الحوافز منح على التركيز ضرورة .10
 .سلوباأل تطبيق عن للمسؤولين

 : أهــداف الرقــابة على التكــاليفسابعاً 
 :(18م، ص1989تتمثل األهداف التي تسعى لتحقيقها الرقابة على التكاليف في اآلتي )حسن، 

 الحد من أو إزالة الضياع أو اإلسراف في استخدام الموارد المتاحة. .1
 ح اإلبتكار والتجديد لدى األفراد العاملين بأقسـام االنتاج أو األقسام الفنية بالــمنشأة.العمل على خلق رو  .2
 ايجاد نظام لحوافظ العاملين مرتبطًا بنظام الرقابة على التكاليف. .3
 تخفيض تكاليف اإلنتاج والتشغيل إلى المستوى الذي يحقق نفس الحجم المستهدف من اإلنتاج. .4
 العوامل التي تؤدي إلى زيادة أو تخفيض معدالت التكاليف بها. تحقيق سيطرة اإلدارة على .5
 إجــراء الدراســات التشخيصية. .6

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

69 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

تزويد اإلدارة بالمعلومات الالزمة إلجراء التعديالت المراد إدخـالها على أسـاليب اإلنتاج أو مصـادر المواد الخــام  .7
 شأة.أو منــافذ البيع والتوزيع، أو تكوين هيكل العمالة بالمنــ

 : الدراسة الميدانيةثامناً 
 . عينة الدراسة:1

والبالغ قدرها  الخرطوم في العاملة الشركات الصناعيةمن  ان علي عينة( إستمارة إستبي200) قام الباحثان بتوزيع
من مجموع العينة وهذا مؤشر أولي ممتاز لمدي تفاعل  %84.5( إستمارة بنسبة 169) إسترجع منها( شركة 15)

، ليصبح مجموع اإلستمارات ( لم يتم إعادتها18ات تالفة و)( إستمار 12) وثين مع الدراسة، ولكن هنالك عددالمبح
 إستمارة. (169الصالحة للتحليل )

 خصائص عينة الدراسة .3
 (1) جدول رقم

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير العمر
 النسبة% العدد العمر

 29 49 سنه30 أقل من 
 47.9 81 سنه40 منوأقل 30
 13.6 23 سنه50 وأقل من40

 9.5 16 سنة 50أكثر من 
 100 169 المجموع

 المصدر: إعداد الباحثان
( سنة حيث بلغت نسبتهم 40-30أن غالبية أفراد العينة من تتراوح أعمارهم ما بين ) أعالهيتضح من الجدول 

إما أفراد  %)29( سنة فأقل )30مارهم ما بين )تتراوح أعمن أفراد العينة الكلية بينما بلغت نسبة الذين  (47.5%)
من اجمالى العينة المبحوثة ، كما  %)13.6( سنة فقد بلغت نسبتهم )50-40العينة والذين تتراوح أعمارهم مابين)

 من اجمالى العينة المبحوثة. %)9.5( سنة فقد بلغت نسبتهم )50أن أفراد العينة والذين تزيد أعمارهم عن )
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 (2رقم ) جدول
 الدراسة وفق متغير المؤهل العلميالتوزيع التكراري ألفراد عينة 

 النسبة % العدد المؤهل العلمي
 55 93 بكالريوس
 8.9 15 دبلوم عالي
 24.3 41 ماجستير
 5.3 9 دكتوراه 
 6.5 11 أخري 

 100 169 المجموع
 المصدر: إعداد الباحثان.
( من عينة الدراســــــــــــة 93حيث بلغ عددهم ) حملة البكالوريوسد العينة من أن غالبية أفرا أعالهيتضــــــــــــح من الجدول 

( ، %24.3( من حملة الماجســـتير بنســـبة )41.%( و)8( من حملة الدبلوم العالي وبنســـبة )15( ، و)%55بنســـبة)
يحملون  %93.5( . ومنه يتضح أن %6.5( أخري بنسبة )11(، و)%5.3( من حملة درجة الدكتوراه بنسبة )9و)
ة البكالريوس علي األقل وهذا يدل علي تأهيل المبحوثين علميًا ويتوقع من خالل هذه النتيجة أن تكون إجابات درج

 .عن أسئلة اإلستبيان أكثر موضوعيةأفراد مجتمع الدراسة 
 (3جدول رقم )

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب التخصص العلمي
 النسبة % العدد المؤهل العلمي

 7.7 13 يف ومحاسبة إداريةتكال
 51.5 87 محاسبة 

 17.8 30 إدارة أعمال 
 13.6 23 إقتصاد

 1.2 2 نظم معلومات إدارية
 8.3 14 أخري 

 100 169 المجموع
 المصدر: إعداد الباحثان.
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ليهم ، وي(%51.1( بنسبة )87حاسبة وعددهم )أن غالبية أفراد عينة الدراسة تخصصهم المأعاله يتضح من الجدول 
( 14(، ثم )%13.6( تخصصهم إقتصاد بنسبة )23(، ثم )%17.8( فرد تخصصهم إدارة إعمال بنسبة )30)

( تخصصهم تكاليف ومحاسبة إدارية بنسبة 13(، و)%8.3تخصصهم بخالف العلوم المالية واإلقتصادية بنسبة )
من أفراد العينة لهم  %91.7(. ومنه يتضح أن %1.2( تخصصهم نظم معلومات إدارية بنسبة )2ثم) (،7.7%)

موضوع العينة ب عالقة بموضوع الدراسة من خالل تخصصاتهم ممايعزز من دقة اآلراء المعطاة إلرتباط ومعرفة أفراد
 .الدراسة أكاديمياً 

 (4جدول رقم )
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب المؤهل المهني

 النسبة % العدد المؤهل المهني
 3.0 5  زمالة إمريكية 
 1.2 2 زمالة بريطانية
 0.6 1 زمالة عربية
 12.4 21 زمالة سودانية

 82.8 140 أخري 
 100 169 المجموع

 المصدر: إعداد الباحثان.
أن غالبية العينة ليست من حملة الزماالت المهنية أو لهم مؤهالت أخري غير التي ذكرت  أعالهيتضح من الجدول 
( من أفراد العينة من حملة الزمالة السودانية 21(، وأن)%82.8( من عينة الدراسة بنسبة )140م )حيث بلغ عدده

( من حملة الزمالة  اإلمريكية ، وهناك فردان فقط من حملة الزمالة %3.0( فردًا بنسبة )5( ، ثم )%12.4بنسبة )
. يتضح أن هنالك ضعف في لزمالة  العربية( من حملة ا%0.6واحدًا بنسبة )(، ثم  فردًا %1.2يطانية بنسبة )البر 

 توظيف حملة المؤهالت المهنية في هذا القطاع والتي تعتبر مهمة لرفع مستوي أدائهم واليقوم بتدريبهم علي إكتسابها.
 (5جدول رقم )

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير الوظيفة
 النسبة% العدد الوظيفة

 1.8 3 مديرعام
 6.5 11 مدير مالي

 5.3 9 رئيس حسابات
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 34.3 58 محاسب
 3.0 5 محاسب تكاليف

 49.1 83 أخري 
 100 169 المجموع

 إعداد الباحثان. :المصدر
( مركزهم الوظيفي مسميات أخري غير 49.1( من أفراد عينة الدراسة مانسبته )83أن ) أعالهيتضح من الجدول 

( فرد من شملتهم 11وأن ) ،( مركزهم الوظيفي محاسبون %34.3) ة( فردًا بنسب58التي ذكرت في اإلستبانة، ثم )
( 5، وأن )( كانوا رؤساء حسابات%5.3بنسبة )من أفراد العينة و  (9، وأن )( مدراء ماليين%6.5راسة وبنسبة )الد

. اميين( كانوا مدراء ع%1.8بنسبة )( فردًا 3( كانوا محاسبو تكاليف، وأن )%3.0فرد من شملتهم الدراسة وبنسبة )
 .لدراسة من خالل مراكزهم الوظيفيةمن أفراد العينة لهم عالقة بموضوع ا %51.9ومنه يتضح أن 

 (6جدول رقم )
 الخبرةالتوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات 

 النسبة % العدد سنوات الخبرة
 28.4 48  سنة 5أقل من 

 34.3 58 سنة10 وأقل من  5
 17.8 30 سنه 15وأقل من 10 
 7.7 13 سنة 20وأقل من  15
 11.8 20 سنة فأكثر 20

 100 169  المجموع
 المصدر: إعداد الباحثان.
( ، ثم %34.3( بنسبة )10 -5( من أفراد عينة الدراسة خبرتهم مابين)58أن عدد) أعالهيتضح من الجدول 

- 10( خبرتهم مابين )%17.8فردًا وبنسبة )( 30( و)%28.4سنة فأقل( بنسبة )5( فردًا كانت خبرتهم )48يليهم)
( خبرتهم مابين %7.7( فردًا وبنسبة )13سنة فأكثر( و) 20خبرتهم مابين ) (%11.8( فردًا وبنسبة )20( و)15
سنوات مما يدل علي وجود خبرة مناسبة  5من أفراد العينة تجاوزت خبرتهم  % 71.6(. ومنه يتضح أن 20 -15)

 .ستبانة تنبع من وجود هذه الخبرةإجاباتهم علي أسئلة اإل في مجال عملهم وبالتالي
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 . مقياس الدراسة2
 Likart)درجة اإلستجابات المحتملة على الفقرات إلى تدرج خماسي حسب مقياس ليكرت الخماسى  كما تم قياس 

Scaleوالذي يتراوح من أوافق بشدة إلى الأوافق بشدة، كما هو موضح في الجدول التالي ،): 
 (  7ول رقم )جد

 مقياس درجة الموافقة
 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الداللة اإلحصائية

 أوافق بشدة 5 %80اكبر من درجة موافقة عالية جداً 

 أوافق 4 %80-70 درجة موافقة عالية 

 محايد 3 %69-50 درجة موافقة متوسطة

 ألوافق 2 %49-20 درجة موافقة منخفضة

 ألوافق بشدة 1 %20أقل من  فقة منعدمةموا درجة

 .إعداد الباحثانالمصدر: 
 إختبار صدق محتوى المقياس. 3

تم أجراء إختبار صدق المحتوى لعبارات المقاييس من خالل تقييم صالحية المفهوم التي قد ترجع إما إلى اختالف 
لى أخرى. وبداية تم عرض عبارات المقاييس عالمعاني وفقًا لثقافة المجتمع أو نتيجة لترجمة المقاييس من لغة إلى 

( من المحكمين المختصين في الدراسة لتحليل مضامين عبارات المقاييس وتحديد مدى التوافق بين عبارات 8عدد )
كل مقياس والهدف منه وفقًا لرأيهم تم قبول وتعديل بعض عبارات المقاييس، وبذلك تم تصميم اإلستبانة في صورتها 

 النهائية. 
 اختبار الثبات. 4
يقصد بالثبات )استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج باحتمال مساو لقيمة  

(، Cronbach،s Alpha. ويستخدم لقياس الثبات " معامل إلفا كرونباخ" )(المعامل إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة
 المعادلة التالية: وذلك وفقاً 
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 ( علي أنه عدد مفردات االختبارkحيث يرمز )
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( is2

 ( تباين درجات كل مفردة من مفردات االختبار
(2

is
 ( التباين الكلي لمجموع مفردات االختبار  
ثبات المقياس الذي قام ببنائه قبل استخدامه في الدراسة بإعادة اختباره على وقد أخذ الباحث في اعتباره التأكد من   

  (، عن عبارات الدراسةCronbach،s Alphaثالثين فردًا وحساب " معامل إلفا كرونباخ" )
 (8جدول )

 جة اختبار المصداقية لعبارات المقياس بطريقة ألفا كرونباخينت
 معامل الثبات عدد العبارات الفرضيات
 0.61 10 الفرضية األولي

 0.64 10 الفرضية الثانية
 0.79 10 الفرضية الثالثة
 0.86 30 اجمالى العبارات

 .إعداد الباحثان :المصدر
( وتعنى هذه القيم %60( تبين نتائج اختبار الثبات أن قيم الفأ كرنباخ  لفرضيات الدراسة اكبر من )2من الجدول ) 

ثبات الداخلي لجميع محاور االستبانة حيث بلغت قيمة الفأ كرنباخ للمقياس الكلى توافر درجة عالية جدًا من ال
( وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمدت عليها الدراسة تتمتع بالثبات الداخلي 0.86)

 نتائجها.لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل 
 اختبار الصدق. 5

 قام الباحث بإيجاد الصدق الذاتي لها إحصائيًا باستخدام معادلة الصدق الذاتي هي: 
 0.925( والنتيجة كانت 0.855الصدق= الجذر التربيعي لمعامل الثبات)

 التحليل االحصائى لعبارات الدراسة  .5

ارات لمعرفة اتجاه عينة الدراسة وترتيب العب ي للفرضيات الدراسةذلك من خالل تقدير المتوسط واالنحراف المعيار 
 حسب أهميتها النسبية.
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 للفرضياتالتوزيع التكراري 

 (9جدول رقم )
 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن الفرضية األولي

 العبارة
 

 محايد أوافق أوافق بشدة
ال 
 أوافق

 ال اوافق بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد ةنسب عدد نسبة عدد

يعــــد مفهوم نظــــام  -1
محاسبة التكاليف على 

األنشــــــــطة من  أســــــــاس
ـــــــة  المفـــــــاهيم المعروف
بشــكل جيد للمســتويات 
اإلدارية المســـــــؤولة في 

 شركتكم.

52 30.8 82 48.5 30 17.8 4 2.4 0 0 

نــظـــــــام الــتــكـــــــالــيــف -2
األنشـــــطة  أســـــاسعلى 

في الشـــــركة قادرة على 
ــــومـــــــات  ــــيــــر مــــعــــل ــــوف ت

 مة إلتخاذ القرارمالئ

52 30.8 97 57.4 15 8.9 4 2.4 1 0.6 

وجود هيكـــل إداري -3
سليم يساعد في عملية 
ـــاج نظـــام التكـــاليف  إنت

األنشـــــطة  أســـــاسعلى 
 بالشركة.

81 47.9 70 41.4 17 10.1 1 0.6 0 0 

تري اإلدارة العليـــا  -4
أن المنافع الناجمة من 
تطبيق نظــام التكــاليف 

28 16.6 61 36.1 46 27.2 26 15.4 8 4.7 
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األنشـــــطة  أســـــاسعلى 
 د عن تكاليفه.تزي
تــعــتــقـــــــد اإلدارة أن -5

ـــــــة  تطبيق محـــــــاســـــــــــــــب
 أســــــــاسالتكاليف على 

األنشـــــــطة يســـــــاعد في 
تحقيق الرقـــــــابـــــــة على 

 التكاليف.

62 36.7 76 45.0 23 13.6 6 3.6 1 0.6 

التكلفـــة  أســــــــــــــلوب -6
النشــــــــاط  أســــــــاسعلي 

يؤدي إلى التخصـــيص 
األفضل للتكاليف غير 

لمباشــــرة وتحقيق الدقة ا
 المطلوبة.

63 37.6 77 45.6 25 14.8 4 2.4 0 0 

ـــــــة  -7 القرارات المبني
 أســلوبعلي معلومات 
 أســـــــــــــــاسالتكلفــة علي 

النشــــــــاط تســــــــاعد علي 
مــعــرفـــــــة اإلنــحــرافـــــــات 
ومعـــالجتهـــا في الوقـــت 

 المحدد.

69 40.8 78 46.2 18 10.7 4 2.4 0 0 

يـــــــطـــــــبـــــــق نـــــــظـــــــام -8
 أســــــــاسالتكاليف على 
ونه يســــاعد األنشــــطة ك

ين الميزة  في تحســـــــــــــــ
 التنافسية للشركة.

50 29.6 85 50.3 26 15.4 8 4.7 0 0 
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إن تـطـبـيـق نـظـــــــام -9
 أســــــــاسالتكاليف على 

األنشــــــــــــــطـــة يمكن من 
إحتســــــاب تكلفة المنتج 

 بشكل دقيق.

80 47.3 69 40.8 16 9.5 4 2.4 0 0 

يوفر نظام التكلفة -10
األنشـــــطة  أســـــاسعلي 

قاعدة بيانات تســـــــــــاعد 
ويـات اإلداريـة المســــــــــــــت

العليا في الشـــركة على 
 إتخاذ القرارات الرشيدة.

78 46.2 66 39.1 22 13.6 3 1.8 0 0 

 0.6 10 3.8 64 14.16 238 45.04 761 36.4 615 مجموع العبارات
 .إعداد الباحثانالمصدر: 

 ( مايلي:3يتضح من الجدول رقم )
 هنالك عالقة ذات داللة إحصـــــــــــــــائية بين تطبيقالتي تقيس ) أن غالبية أفراد العينة يوافقون على جميع العبارات 

بينما بلغت نســـــبة  (%81.5( حيث بلغت نســـــبتهم )النشـــــاط وتحقيق الرقابة على التكلفة أســـــاسالتكلفة على  أســـــلوب
 (%4.4إما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) (%14.6) غير الموافقون على ذلك

 (10م )جدول رق
 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن الفرضية الثانية

 العبارة
 

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 
 بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

مفهوم نظـــــــام التكلفـــــــة -1
المســــــــــــــتهــدفــة من المفــاهيم 
 المعروفة جيد في الشركة.

40 23.7 86 50.6 34 20.1 6 3.6 2 1.2 

بيئــة األعمــال الحــاليــة  -2
تــفــرض عــلــي الــمــنشـــــــــــــــــــــأة 

42 24.9 78 46.2 30 17.8 17 10.1 2 1.2 
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تصـــــــــــنيع منتجها في حدود 
تكلفــة مســــــــــــــتهــدفــة اليمكن 

 تجاوزها.
ة تعتبر التكلفة المستهدف-3

أداء رقــــابيــــة على تحــــديــــد 
ـــــــة  نتـــــــائج القرارات المتعلق

 بتصميم المنتج.

48 28.4 96 56.8 19 11.2 5 3.0 1 0.6 

يعتبر مـــــدخـــــل التكلفـــــة -4
المســــــــــــــتهـــــدفـــــة أداء إلدارة 
التكلفـــــــة والربحيـــــــة في آن 

 واحد.

55 32.5 81 47.9 24 14.2 7 4.1 2 1.2 

تقوم الشــــــــركة بدراســــــــة  -5
وتحليل المنتجات المنافســــة 

 ومقارنتها بمنتجاتها.

56 33.1 89 52.7 15 8.9 7 4.1 2 1.2 

 أســــــــــــــلوبيؤدي إتبـــــاع -6
يم لفة المستهدفة إلي تقدالتك

منتجات أو خدمات مرغوبة 
 من قبل العميل.

50 29.8 83 49.4 27 16.1 8 4.8 0 0 

يعمـــــل مـــــدخـــــل التكلفـــــة -7
المســـــــــــــتهدفة على تخفيض 
التكـــاليف قبـــل حـــدوثهـــا أي 

 أثناء مرحلة التصميم.

52 29.6 82 48.5 28 16.6 6 3.6 1 0.6 

 أســــــــــــــلوبيؤدي إتبـــــاع -8
تقديم  لىالتكلفة المستهدفة إ

منتجــات أو خــدمــات يمكن 
 للعميل تحميل سعرها.

50 29.6 84 49.7 28 16.6 4 2.2 3 1.8 
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يتم تحـــــــديـــــــد التكلفـــــــة -9
اإلجمالية للمنتج قبل البدء 

 بعملية اإلنتاج.

73 43.2 78 46.1 12 7.1 5 3.0 1 0.6 

يتم إجراء عمليـــــــات  -10
تــــفــــتــــيــــ  ورقـــــــابـــــــة عــــلــــى 
المنتجات بصــــــورة مســــــتمرة 

 دة.لضمان الجو 

74 43.8 70 41.4 22 13.0 2 1.2 1 0.6 

 0.9 15 4 67 14 239 49 827 32 540 مجموع العبارات
 .إعداد الباحثان المصدر:

 ( مايلي :4يتضح من الجدول رقم )
لتكلفة المســـتهدفة ا أســـلوبهنالك عالقة بين تطبيق أن غالبية أفراد العينة يوافقون على جميع العبارات  التي تقيس )

(% بينما بلغت نســــــــبة غير الموافقون 81( حيث بلغت نســــــــبتهم ) يق الرقابة على التكلفة في منظمات األعمالوتحق
 (%.14إما أفراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) (%4.9) على ذلك

 (11جدول رقم )
 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن الفرضية الثالثة

 العبارة
 

 ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
ال اوافق 
 بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

يعـــد مفهوم بطـــاقـــة األداء -1
الــمــتــوازن لــتــقــويــم األداء مــن 
المفاهيم المعروفة بشكل جيد 

 في الشركة.

44 26.0 79 46.7 37 21.9 6 3.6 1 1.8 

يتضمن نظام تقويم األداء -2
الشـــــــــركة مقاييس غير مالية ب

مثل المؤشـــــــرات ذات العالقة 
بــالزبــائن والعمليــات الــداخليــة 

 والنمو والتعلم.

53 31.4 82 48.5 31 18.3 2 1.2 1 0.6 
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تعتمـــــــد الشــــــــــــــركـــــــة على -3
ـــمـــورديـــن  مـــجـــمـــوعـــــــة مـــن ال
الموثوق بهم عنـــــــد شــــــــــــــراء 

 المواد.

57 33.7 98 58.0 14 8.3 0 0 0 0 

 إن بطاقة األداء المتوازن  -4
لتقويم األداء بالشــــــــــــركة قادرة 
على توفير معلومات مالئمة 
ـــيـــالت التســـــــــــــــــتـــطـــيـــع  ـــتـــحـــل ل
 المؤشرات المالية توفيرها.

48 28.4 78 46.2 33 19.5 9 5.3 1 0.6 

تقوم الشــــــــــــــركـــة بمتـــابعـــة -5
ـــــــه  األداء ومـــــــدى تــــــحــــــقــــــيــــــق

 لألهداف الموضوعة.

64 37.9 78 46.2 22 13.0 4 2.4 1 0.6 

 ءإن إستخدام بطاقة األدا -6
الــمــتــوازن لــتــقــويــم األداء فــي 
الشـــــــــــــركة يوفر قاعدة بيانات 
تســــــــــــــــاعــد اإلدارة على تقويم 

 األداء بشكل أفضل.

61 36.1 72 42.6 31 18.3 4 2.4 1 0.6 

إن النتــائج المتوقعــة من  -7
تطبيق نظــــام بطــــاقــــة األداء 
الـــــمـــــتـــــوازن لـــــتـــــقـــــويـــــم األداء 
بـــــالشــــــــــــــركـــــة تفوق تكـــــاليف 

 تطبيقه.

44 26.0 70 41.4 43 25.4 10 5.9 2 1.2 

تــــــوفــــــر بــــــطـــــــاقـــــــة األداء -8
الـــــمـــــتـــــوازن لـــــتـــــقـــــويـــــم األداء 
بالشـــركة إطارًا للقياس يشـــمل 
مقـــاييس لألداء المـــالي وغير 

 المالي.

45 26.6 85 50.3 32 18.9 6 3.6 1 0.6 
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يساهم تطبيق نظام بطاقة -9
األداء المتوازن لتقويم األداء 
في الشركة في وضع الخطط 

 اإلستراتيجية.

60 35.5 85 50.3 20 11.8 2 1.2 2 1.2 

يســـــــــــــــاهم تطبيق نظــام  -10
بطــاقــة األداء المتوازن لتقويم 
األداء في الشـــــركة في تعزيز 
 نظام الرقابة على التكلفة.

52 30.8 83 49.1 30 17.8 3 1.8 1 0.6 

 0.8 11 3 46 17 293 48 810 31.2 528 مجموع العبارات
 .إعداد الباحثانالمصدر: 

 ( مايلي:5ل رقم )يتضح من الجدو 
طاقة األداء ب أســــــــــــــلوبهنالك عالقة بين تطبيق أن غالبية أفراد العينة يوافقون على جميع العبارات  التي تقيس )

بينما بلغت نســـــــبة غير الموافقون على ذلك  (%79.2( حيث بلغت نســـــــبتهم )المتوازن وتحقيق الرقابة على التكاليف
  .%(17) وا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهمإما أفراد العينة والذين لم يبد (3.8%)

 اتإثبات الفرضي
 (12جدول رقم )

 نتائج اختبار مربع كـــاي لعبارات الفرضية االولي

 العبارات الرقم
 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

درجة 
 حرية

Sig. النتيجة 

1 

بة التكاليف  يعد مفهوم نظام محاســــــــــــــ
األنشـــــــــــطة من المفاهيم  أســـــــــــاسعلى 
فة بشــــــــــــــكل جيد للمســــــــــــــتويات المعرو 

 اإلدارية المسؤولة في شركتكم.

 قبول 0.000 4 11.14 137.063

2 

األنشــــــطة  أســــــاسنظام التكاليف على 
في الشــركة قادرة على توفير معلومات 

 مالئمة إلتخاذ القرار.
 قبول 0.000 4 11.14 196.533
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3 

وجود هيكل إداي ســـــــليم يســـــــاعد كثيرًا 
ـــة إنجـــاح نظـــام محـــاســــــــــــــبـــ ة في عملي

األنشــــــــــــــطــة  أســــــــــــــــاسالتكــاليف على 
 بالشركة.

 قبول 0.000 3 9.48 109.130

4 

ترى اإلدارة العليــا أن المنــافع النــاجمــة 
 اسأســمن تطبيق نظام التكاليف على 

 األنشطة تزيد عن تكاليفه.
 قبول 0.002 4 11.14 48.781

5 

تعتقد اإلدارة أن تطبيق نظام محاسبة  
 داألنشــطة يســاع أســاسالتكاليف على 

 في تحقيق الرقابة على التكلفة.
 قبول 0.000 4 11.14 135.155

6 

التكلفة على النشــاط يؤدى الى  أســلوب
التخصــــــــــــــيص األفضــــــــــــــــــل للتكــــاليف 
الصــــناعة غير المباشــــرة وتحقيق الدقة 

 المطلوبة.

 قبول 0.000 3 9.48 80.444

7 

 وبأسلالقرارات المبنية على معلومات 
 النشـــــــاط تســـــــاعد أســـــــاسالتكلفة على 

على معرفـــة  اإلنحرافـــات ومعـــالجتهـــا 
 في الوقت المناسب.

 قبول 0.000 3 9.48 95.734

8 

يطبق نظام محاســــــــــــــبة التكاليف على 
األنشــــــــــطة كونه يســــــــــاعد في  أســــــــــاس

 تحسين الميزة التنافسية للشركة.
 قبول 0.000 3 9.48 78.692

9 

 اسأســـــإن تطبيق نظام التكاليف على 
األنشـــــــــــطة يمكن من احتســـــــــــاب تكلفة 

 المنتج بشكل دقيق.
 قبول 0.000 3 9.48 101.604

10 
 أســـــــــــــــــاسيوفر نظــــام التكــــاليف علي 

األنشــــــــــــــطــة قــاعــدة بيــانــات تســــــــــــــــاعــد 
 قبول 0.000 3 9.48 89.769
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المســــتويات اإلدارية العليا في الشــــركة 
 على إتخاذ القرارات الرشيدة.

 .إعداد الباحثان المصدر:
 ( السابق يتبين اآلتي:6من الجدول رقم )

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق )تؤكد صحة الفرضية اأُلولى لهذا البحث وهي:  10-1النتائج من  نأ
 .(النشاط وتحقيق الرقابة على التكلفة أساسالتكلفة على  أسلوب

 (13جدول رقم )
 نتائج اختبار مربع كـــاي لعبارات الفرضية الثانية

 العبارات الرقم
 القيمة
 المحسوبة

 يمةالق
 الجدولية

درجة 
 حرية

Sig. النتيجة 

1 
يعـــد مفهوم نظـــام التكلفـــة المســــــــــــــتهـــدفـــة من 
 المفاهيم المعروفة بشكل جيد في الشركة.

 قبول 000. 4 11.14 153.33

2 

بيئة األعمال الحالية تفرض علي المنشـــــــــــــــأة 
تصــــــــــــنيع منتجها في حدود تكلفة مســــــــــــتهدفة 

 اليمكن تجاوزها.
 قبول 000. 4 11.14 98.485

3 

تعتبر التكلفــة المســــــــــــــتهــدفــة أداة رقــابيــة علي 
ــــائج القرارات المتعلقــــة بتصــــــــــــــميم  ــــد نت تحــــدي

 المنتج.
 قبول 000. 4 11.14 183.278

4 
يعتبر مدخل التكلفة المســــــــــــــتهدفة أداة إلدارة 

 التكلفة والربحية في آن واحد.
 قبول 000. 4 11.14 133.219

5 
تقوم الشــــــــــــــركة بدراســـــــــــــــة وتحليل المنتجات  

 فسة ومقارنتها بمنتجاتها.المنا
 قبول 000. 4 11.14 166.355

6 

التكلفة المســـــــــتهدفة الى  أســـــــــلوبيؤدى إتباع 
تقــديم منتجــات أو خــدمــات مرغوبــة من قبــل 

 العميل.
 قبول 000. 3 9.48 74.429
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7 

يعمل مدخل التكلفة المســـتهدفة على تخفيض 
التكـــــاليف قبـــــل حـــــدوثهـــــا أي أثنـــــاء مرحلـــــة 

 التصميم.
 قبول 000. 4 11.14 134.225

8 

التكلفة المســـــــــتهدفة إلي  أســـــــــلوبيؤدي اتباع 
تقديم منتجات أو خدمات يمكن للعميل تحمل 

 سعرها.
 قبول 000. 4 11.14 137.657

9 
يتم تحديد التكلفة اإلجمالية للمنتج قبل البدء 

 بعملية اإلنتاج.
 قبول 000. 4 11.14 173.692

10 
ى يتم إجراء عمليـــــــات تفتي  ورقـــــــابـــــــة عل
 المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.

 قبول 000. 4 11.14 152.450

 .إعداد الباحثانالمصدر: 
 ( السابق يتبين اآلتي:7من الجدول رقم )

التكلفة  أســـــــــــلوبهنالك عالقة بين تطبيق ) :تؤكد صـــــــــــحة الفرضـــــــــــية الثانية لهذا البحث وهي 10-1النتائج من أن 
 (كلفة في منظمات األعمالالمستهدفة وتحقيق الرقابة على الت

 (14جدول رقم )
 نتائج اختبار مربع كـــاي لعبارات الفرضية الثالثة

 العبارات الرقم
 القيمة
 المحسوبة

 القيمة
 الجدولية

درجة 
 حرية

Sig. النتيجة 

1 
يعــــد مفهوم بطــــاقــــة األداء المتوازن لتقويم األداء 
 من المفاهيم المعروفة بشكل جيد في الشركة.

 قبول 000. 4 11.14 114.757

2 

يتضــــمن نظام تقويم األداء بالشــــركة مقاييس غير 
مــاليــة، مثــل المؤشــــــــــــــرات ذات العالقــة بــالزبــائن 

 والعمليات الداخلية والنمو والتعلم.
 قبول 000. 4 11.14 141.621

3 
تعتمـــــد الشــــــــــــــركـــــة على مجموعـــــة من الموردين 

 الموثوق بهم عند شراء المواد.
 قبول 000. 2 7.81 62.639
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4 

أن بطاقة األداء المتوازن لتقويم األداء بالشــــــــركة  
قـــــــادرعلى توفير معلومـــــــات مالئمـــــــة لتحليالت 

 التستطيع المؤشرات المالية توفيرها.
 قبول 000. 4 11.14 113.811

5 
تقوم الشــــــــــــــركــــة بمتــــابعــــة األداء ومــــدى تحقيقــــه 

 لألهداف الموضوعة.
 قبول 000. 4 11.14 147.006

6 

األداء المتوازن لتقويم األداء  إن إســـــــــــتخدام بطاقة
في الشــــــــــــركة يوفر قاعدة بيانات تســــــــــــاعد اإلدارة 

 على تقويم األداء بشكل.
 قبول 000. 4 11.14 123.396

7 

إن النتائج المتوقعة من تطبيق نظام بطاقة األداء 
المتوازن لتقويم األداء بـــالشــــــــــــــركـــة تفوق تكـــاليف 

 تطبيقه.
 قبول 000. 4 11.14 91.030

8 

بطاقة األداء المتوازن لتقويم األداء  بالشركة توفر 
بالشــــــــــــــركة إطارًا للقياس يشــــــــــــــمل مقاييس لألداء 

 المالي وغير المالي.
 قبول 000. 4 11.14 136.059

9 
يســـــــاهم تطبيق نظام بطاقة األداء المتوازن لتقويم 
 األداء في الشركة في وضع الخطط اإلستراتيجية.

 قبول .000 4 11.14 163.337

10 

ســـــــاهم تطبيق نظام بطاقة األداء المتوازن لتقويم ي
األداء في الشــــــــــــــركة في تعزيز نظام الرقابة علي 

 التكلفة.
 قبول 000. 4 11.14 141.740

 .إعداد الباحثانالمصدر: 
 ( السابق يتبين اآلتي:8من الجدول رقم )

طاقة األداء ب أسلوبقة بين تطبيق هنالك عال) تؤكد صحة الفرضية الثالثة لهذا البحث وهي: 10-1النتائج من أن 
 .(المتوازن وتحقيق الرقابة على التكاليف
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 (15جدول رقم )
 ملخص نتائج فرضيات البحث

الوسط  الفرضيات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

نتيجة  المعنوية مربع كاي
 الفرضية

هنالك عالقة ذات داللة -1
إحصائية بين تطبيق 

 اسأسلى التكلفة ع أسلوب
النشاط وتحقيق الرقابة 

 على التكلفة.

 قبول 0.000 107.3 82 0.792 4.13

هنالك عالقة بين  -2
التكلفة  أسلوبتطبيق 

المستهدفة وتحقيق الرقابة 
على التكلفة في منظمات 

 األعمال.

 قبول 0.000 140.7 81 0.827 4.07

هنالك عالقة بين  -3
بطاقة  أسلوبتطبيق 

تحقيق األداء المتوازن و 
 الرقابة على التكاليف.

 قبول 0.000 123.5 81 0.802 4.06

 .إعداد الباحثان المصدر: 
 : النتائجتاسعاً 

 بناًء على ماتم تغطيتة في اإلطار النظري وماتم جمعة وتحليلة من بيانات، فقد توصلت الدراسة للنتائج التالية :
 تساب تكلفة المنتج بشكل دقيق.حإ يؤدي إلي النشاط أساستطبيق نظام التكاليف على إن  .1
 ت الصناعيةاستويات اإلدارية العليا في الشركقاعدة بيانات تساعد الم النشاط يوفر أساسنظام التكاليف علي  .2

 على إتخاذ القرارات الرشيدة.
 تحديد التكلفة اإلجمالية للمنتج قبل البدء بعملية اإلنتاج. يؤدي إلىالتكلفة المستهدفة  أسلوب تطبيق .3
وذلك تمرة نتجات بصورة مسالتكلفة المستهدفة من إجراء عمليات تفتي  ورقابة على الم أسلوبن تطبيق يمك .4

 .لضمان الجودة
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داف لأله تحقيقه نمتابعة األداء وممن  ات الصناعيةطاقة االداء المتوازن يمكن الشركب أسلوب إن تطبيق .5
 الموضوعة.

 اتيجية.في وضع الخطط اإلستر  ات الصناعيةاالداء في الشرك المتوازن لتقويميساهم تطبيق نظام بطاقة االداء  .6
 

 : التوصياتعاشراً 
لشركات الما تحققة من مزايا متعلقة بالرقابة وتخفيض التكاليف في  نظم محاسبة التكاليفالتشجيع على تطبيق  .1

 .الصناعية
 بةالسودان وكذلك زيادة نسالعمل على إستيعاب الكوادر التى تحمل الزماالت المهنية بالشركات الصناعية ب .2

 .محاسبي التكاليف
توعية وتدريب العاملين بالقطاع الصناعي بمنهج التكلفة المستهدفة والمزايا التى يحققها في تحسين وتخفيض  .3

 وزيادة الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق رغبة ومصلحة العمالء. التكلفة
 المراجع
 العربية:المراجع 

الستخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في الشركات المدرجة م(، دراسة تحليلية ل2013حمدى شحده محمود زعرب، )
في بورصة فلسطين، عزة: الجامعة االسالمية ,كلية التجارة ,مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، 

 المجلد الحادى والعشرون، العدد الثانى.
لتقليدية والحديثة ودوره في دعم القرارات م(، قياس التكلفة بين األساليب ا2014مصعب محمد عوض محمد، )

م : ، الخرطو المنطقة الصناعية الخرطوم  بحري نموذجاً  –اإلستراتيجية دراسة حالة القطاع الصناعي السوداني 
 جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، رسالة دكتوراة غير منشورة.

مقترح الستخدام األساليب الحديثة في التكاليف م(، نموذج محاسبي 2014احمد محمد الحسن عبدالرحمن العربي، )
 اعي في السودان، الخرطوم :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، رسالة دكتوراة غير منشورة.نلتحديد تكلفة اإلنتاج الص
لية ك التكلفة والتحليل اإلستراتيجي، االسكندرية: مجلة أسلوب(، إطار مقترح للتكامل بين م2007شوقي السيد فوده، )

 التجارة للبحوث العلمية، العدد االول، المجلد الرابع واالربعون.
 ، جامعة االسكندريةياة المنتج في تحسين التكاليف، استخدام اسلوب دورة حم(، 1996، )تهاني محمود عبده النشار

 جلة كلية التجارة للبحوث العلمية، العدد االول.م
لقياس الخدمات الصحية  أساسالنشاط ك أساسعن التكلفة على  م( مدخل المحاسبة2002رضا إبراهيم صالح،)

 بالمستشفيات، الجامعة االسالمية، مجلة اإلدارة العامة، المجلد الثاني واالربعون، العدد األول.
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 –م( قضية التعامل مع تجنب تخصيص التكاليف ألغراض قياس تكلفة المنتجات 2009سعيد محمود الهلباوي، )
 نموزج وصفي، جامعة طنطا: كلية التجارة، المجلة العربية للتجارة والتمويل. –ط مدخل تحليل النشا

األنشطة في  أساسم( الصعوبات التي تواجه نظام التكاليف على 2007رياض مصلح ضيف هللا الشقاحين، )
 .68لتجارة، العدد الشركات الصناعية االردنية، القاهرة: مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين، جامعة القاهرة، كلية ا

م( بطاقة التصويب المتوازن كاداة لقياس االداء، جامعة تشرين: كلية 2006عبداللطيف عبداللطيف، حنان تركمان، )
، العدد 28سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد  –االقتصاد، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية 

 االول.
 .القاهرة: مكتبة الشباب نظم رقابة التكاليف، م(1989) أحمد فرغلي محمد حسن،

 .SPSSمقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام  عز عبد الفتاح،
التكلفة وفقًا للنشاط كأداة للرقابة وتقويم األداء في  أسلوبإمكانية تطبيق  م(،2014، )مرتضى محمد علي الصديق
 .جامعة السودان للعلوم والتكنولجيا، رسالة دكتوراة غير منشورة :الخرطوم، المنشآت الصناعية السودانية

لمنتدى ا، إستراتيجية المؤسسة استخدام بطاقة األداء المتوازن في صياغة وتنفيذ وتقييمم(، 2015، )وهيبة مقدم
 .العربي لإلدارة الموارد البشرية
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Abstract 
The study aimed to indentify the effect of running application of cost mode in terms of activity as well as mode 

of the targeted cost, and balance scorecard to have control over costs in industrial companies operating in Sudan 

along with recognizing obstacles and difficulties that hinder the application of cost mode. The study has 

employed deductive, inductive, descriptive-analytical and historical method. A number of results were found 

out by the study; the most important one: the application of costs mode based on the activity resulted in 

estimating the cost accurately. The study recommends that the application of costs accounting system should be 

encouraged for achievement of advantages relevant to control and cost-cutting industrial companies. 

Key words: Activity Based Cost, Targeted Cost, and Balance Scorecard 
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