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 المستخمص 

. ىدفت الدراسة في عدم قدرة الشركات الصناعية عمى التحكم في تكمفة المنتجمشكمة  تمثمت 
. في الرقابة عمى عناصر التكاليف تطبيق طرق التكاليف المعيارية الدراسة إلى التعرف عمى أثر 

الوصفي التحميمي. توصمت والمنيج  المنيج التاريخي، االستنباطي، االستقرائي استخدمت الدراسة
إتباع أسموب العام الكامل المعياري يساعد في تخصيص المواد  من النتائج أىميا: عددالدراسة إلى 
. أوصت تطبيق الطريقة التاريخية في المؤسسة يساعد في تحميل انحرافات التكاليف، الخام المباشرة

سموب العام المعياري المتغير ألنو يساعد في تحديد انحرافات األجور أالعمل بالتركيز عمى اسة بالدر 
في تتبع تكاليف  لما لو من دورأسموب متوسط التكمفة الفعمية لعدة سنوات زيادة االىتمام بالمباشرة، 

 .األجور المباشرة
 قابة.، الر المعيارية ،التكاليفأثر، تطبيق،  الكممات المفتاحية: 

Abstract 
The study problem was represented in the inability of industrial 

companies to control the cost of product. The study aimed to identify the 

effect of the applying of standard costing methods in control of costs. The 

study used the historical, inductive, deductive, analytical descriptive 

Approach. The study reached a set of results: the full-year standard help to 

the allocation of direct raw materials, applying the standard costs system in 

the institution helps analyze direct costs deviations. The study recommended: 

work in the overall variable cost style because it helps to identify direct wage 
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deviations. Increased attention to the average of actual cost style for many 

years it helps to follow the direct wages costs. 
Key words: Effect, Applying, Costs, Standard, Control  

 أواًل: اإلطار المنهجي
 تمهيد:

ُيعد نظام التكاليف المعيارية أداة من أدوات الرقابة التي تيدف إلى االستفادة المثمى من   
واسع ومتطور من قبل المستويات اإلدارية المختمفة،  النظام فيمالموارد المادية والبشرية ويتطمب ىذا 

. إن تطبيق نظام التكاليف المعيارية بصورة متكاممةة اإلنتاجية وتحقيق األىداف وذلك لرفع الكفاء
أصبح ضرورة تفرضيا الظروف المحيطة، وأن التطور والتقدم الذي شيده العالم يفرض عمى الجميع 
 واقعًا جديدًا البد من مواكبتو والبد من اإلشارة إلى أىمية استخدام نظام التكاليف المعيارية كما أن

لم يعد أداة لقياس ما وقع من تكاليف فعمية )تاريخية( بل امتد إلى التخطيط  التقميدي نظام التكاليف
مكانية تطبيقيا  .روالرقابة واتخاذ القرا التكاليف المعيارية تمثل خطة متكاممة تبدأ بإعداد المعايير وا 

يف الفعمية بالتكاليف المعيارية عمى أرض الواقع وتعديميا إذا اقتضت الضرورة، ومن ثم مقارنة التكال
وقياس االنحرافات وتحديد أنواع ىذه االنحرافات وتشخيص مسبباتيا ورفع تقارير لإلدارة المتخصصة 
بغرض فحص تمك االنحرافات حتى يتثنى ليا اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وصواًل لتحقيق اليدف 

أنظمة محاسبة التكاليف بغرض التحكم  حدأالمنشود، فإدارة المنشأة في القطاع الصناعي تتبنى 
 التكاليف وذلك لضمان المنافسة واالستمرار والبقاء في السوق. في عناصروالرقابة 

 مشكمة الدراسة :
تمثمت مشكمة الدراسة في عدم قدرة الشركات الصناعية عمى التحكم في تكمفة المنتج، مما    

 االستمرار والبقاء منالمنشأة تتمكن فيضها حتى يتطمب االهتمام برقابة تكمفة المنتج ومحاولة تخ
 بالتالي يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:و . في السوق

 التكاليف المعيارية في الرقابة عمى عناصر التكاليف؟ أثر تطبيق طرقما 
 تتفرع منه األسئمة التالية: و 

 صر التكاليف؟هل تساعد الطريقة التاريخية في الرقابة عمى عنا .4

 هل تساعد الطريقة اإلحصائية في الرقابة عمى عناصر التكاليف؟ .3

 هل تساعد الطريقة الواقعية في الرقابة عمى عناصر التكاليف؟ .2

 تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي: أهداف الدراسة:
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الطريقة التاريخية  لمتكاليف المعيارية في الرقابة عمى عناصر  تطبيق التعرف عمى أثر .1
 كاليف.الت

الطريقة اإلحصائية لمتكاليف المعيارية وأىميتيا في الرقابة عمى  التعرف عمى أثر تطبيق .2
 عناصر التكاليف.

 عمى عناصر التكاليف. والرقابةالطريقة الواقعية  لمتكاليف المعيارية  أثر تطبيقالتعرف عمى  .3

 أهمية الدراسة :
ي يتعمق بتطبيق طرق التكاليف تنبع أىمية الدراسة من أىمية موضوع الدراسة والذ  

المعيارية في الرقابة عمى عناصر التكاليف وامكانية تقديم نتائج تساعد المنشآت الصناعية بالسودان 
 في الرقابة عمى تكاليف اإلنتاج.

 فرضيات الدراسة:
 تتمثل فرضيات الدراسة في اآلتي:  
 لرقابة عمى عناصر التكاليف.ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية  بين الطريقة التاريخية وا .1

 ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة اإلحصائية والرقابة عمى عناصر التكاليف. .2

 ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة الواقعية والرقابة عمى عناصر التكاليف. .3

 منهجية الدراسة:
البحوث السابقة ذات العالقة اتبعت الدراسة المنيج التاريخي لتتبع وعرض الدراسات و  

بموضوع الدراسة، المنيج االستنباطي لتحديد محاور الدراسة وصياغة مشكمتيا وفرضياتيا، المنيج 
 االستقرائي الختبار فرضيات الدراسة، والمنيج الوصفي التحميمي لتحميل بيانات الدراسة الميدانية.

 جمع البيانات: وأدواتمصادر 
 بيانات في اآلتي:تتمثل المصادر جمع ال  
 مصادر أولية: تتمثل في البيانات المحصمة بواسطة االستبيان.   .1

 ( اإلنترنت –الدوريات  -المجالت –المراجع  -مصادر ثانوية: تتمثل في ) الكتب  .3

 حدود الدراسة:
 تنحصر حدود ىذه الدراسة في اآلتي:  

 انة. حدود مكانية : مصنع سكر سنار، مصنع سكر عسالية، شركة سكر كن .1

 م.2222حدود زمانيو: دراسة ميدانية  .2

 هيكل الدراسة: 



 م0200 سبتمبر –( 02) العدد  - والبحوث للدراسات األبيض النيل مجلة
 

142 

تم تقسيم ىذه الدارسة إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، حيث تحتوى المقدمة عمى   
اإلطار المنيجي والدراسات السابقة، بينما المبحث األول يتناول التكاليف المعيارية، والمبحث الثاني 

ليف، والمبحث الثالث يتعمق بتحميل البيانات واختبار الفرضيات، أما الرقابة عمى عناصر التكابيتعمق 
 .الخاتمة تحتوى عمى النتائج والتوصيات

 ثانيًا: الدراسات السابقة:

ىدفت الدراسة إلى دراسة نظم التكاليف الحديثة وتوضيح المعمومات  (4م)2014دراسة جمال / 4
ومعرفة مدى مالئمة أنظمة التكاليف الحديثة لبيئة الدقيقة التي توفرىا عند قياس تكمفة المنتجات، 

التصنيع الحديثة في شركة سكر سنار. توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا: نظم التكاليف 
الحديثة تستخدم أسس تحميل تكاليف دقيقة تساعد في قياس وتحديد تكمفة الوحدات المنتجة بصورة 

ى إلى وجود منافسة حادة في األسواق وبالتالي أصبحت نظم دقيقة، إن التطور في بيئة التصنيع أد
التكاليف التقميدية غير قادرة عمى توفير بيانات ومعمومات كافية تفيد في الرقابة عمى المنتجات 
وتخفيض تكمفتيا، نظم التكاليف الحديثة تساعد اإلدارات في الرقابة عمى التكمفة من خالل المتابعة 

ت الدراسة بضرورة استخدام نظم التكاليف الحديثة ألنو يوفر بيانات ومعمومات الدقيقة لممنتجات. أوص
  .عن التكمفة

ىدفت الدراسة إلى بيان دور نظام التكاليف المعيارية في تحديد  (3م)3842دراسة سموى / 3
االنحرافات وفحصيا واستخدام نماذج فحص االنحرافات، والتعرف عمى أىمية استخدام نظام التكاليف 
المعيارية كأداة لمرقابة عمى التكاليف بالمنشآت الصناعية. توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

وذلك من خالل  التكاليفالرقابة عمى  ة يحققالمعياري التكاليفلنظام  الصحيح التطبيقأىميا: 
، وجود وائيةعشوغير  عشوائيةكانت االنحرافات  إذاوما  ومعنويتيااستخدام نماذج فحص االنحرافات 

عمى تكمفة المنتج  السيطرة عممية في بسيماالعتبار  في المحيطة البيئةمعايير لمتكمفة تأخذ ظروف 
 تحميل: باالتي. وأوصت الدراسة االقتصاديةاألىداف بأقل قدر من الموارد  تحقيقإلى  يؤديوىذا 

بإعداد المعايير عن  ينالقائماعتمادًا عمى خبرة  وموضوعية عمميةوفقًا ألسس  التكاليفعناصر 
، االعتماد عمى نماذج عدم وجود السودانية الصناعيةالمعيارية بالمنشآت  التكاليفنظام  تطبيق
في حالة فحص االنحرافات  والتصحيحالفحص  تكاليفونماذج وجود  والتصحيحالفحص  تكاليف

 .ومعرفة مسبباتيا

ر استخدام نظام التكاليف عمى أساس ىدفت الدراسة إلى توضيح مدى أث (2م)3840دراسة أحمد/ 2
األنشطة في الرقابة عمى عناصر التكاليف، معرفة كيفية تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت بالضبط  في 
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أن استخدام نظام  الرقابة عمى عناصر التكاليف. توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
عناصر التكاليف، وأن نظام اإلنتاج في الوقت  التكاليف عمى أساس األنشطة يساعد في الرقابة عمى
ضرورة استخدام نظام التكاليف بأوصت الدراسة  بالضبط يساعد في الرقابة عمى عناصر التكاليف.

الرقابة عمى عناصر التكاليف، وضرورة تطبيق نظام  عمى أساس األنشطة لما يوفره من معمومات عن
 عمى عناصر التكاليف. اإلنتاج في الوقت بالضبط في عممية الرقابة

دارة  (0م)3838دراسة زرياب / 0 ىدفت الدراسة إلى بيان دور نظام التكاليف المعيارية في تخطيط وا 
بيان التكامل بين نظام التكاليف المعيارية ونظام التكاليف عمى أساس و تحقيق الربحية بالمنشأة، 

شركات الصناعية ال يوجد بيا قسم توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج  منيا: معظم ال. النشاط
متخصص لحساب التكاليف، كما أن بعضيا ال يوجد بيا محاسب تكاليف، يوفر نظام التكاليف 
المعيارية صورة واضحة عن إدارة تشغيل األنشطة بكفاءة عالية وحجم الموارد المخطط استخداميا. 

كاليف بالشركات الصناعية أوصت الدراسة بعدة توصيات منيا: إنشاء قسم مخصص لحسابات الت
ورفده بكوادر متخصصة بالتكاليف، ضرورة مواكبة الشركات الصناعية بالسودان لتطورات البيئة 

 الصناعية.  

 المبحث األول: التكاليف المعيارية
تعرف التكاليف المعيارية بأنيا تكاليف محددة مقدمًا لما ينبغي أن تكون عميو تكمفة وحدة واحدة 

السموك االقتصادي الرشيد  عنف بأنيا: نموذج رقابي يمكن أن يكون انعكاسًا وتعبيرًا كما تعر  (،5)
في تمك الوحدات إذا صمم عمى أسس محاسبة المسؤولية وأسس عممية وعممية سميمة لتحقيق الرقابة 

(، 6الفعالة عمى كفاءة األداء من خالل ىذا النموذج يستمزم وجود أنماط أو معايير واقعية مرنو )
رفت بأنيا تكاليف محددة بصورة مسبقة تبين ما يجب أن تكون عميو التكمفة أثناء سريانيا أيضًا عُ 

داريين ومحاسبين، لكل عمميو إنتاجية  عمىوُتعد استنادًا  دراسات مشتركة من ميندسين واقتصاديين وا 
 ( 7) اأو مرحمة من مراحل الصنع عمى حد

ىيم التكاليف من حيث توقيت احتسابيا، حيث نجد يز بين أكثر من مفيوم من مفاييمكن التم
في ىذه الحالة مصطمح التكمفة التاريخية ومصطمح التكمفة الفعمية يعبر عن الماضي، كما نجد أيضًا 

  (8مصطمح التكمفة التقديرية ومصطمح التكمفة المعيارية وكالىما يعبر عن تكمفة لم تحدث بعد.)

لتكمفة المعيارية بأنيا ىي تكمفة محددة مقدمًا محسوبة عرف معيد محاسبين التكاليف بمندن ا
والمصروفات الضرورية المتعمقة بو ويمكن استخداميا  ؤمن واقع معايير إدارية تتعمق بالتشغيل الكف

كأساس لتحديد األسعار والرقابة عمى التكاليف عن طريق تحميل االنحرافات. قد عرفت أيضًا بأنيا  
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ة عمى أساس فني وعممي دقيق لما ينبغي أن تكون عميو تكمفة وحدة من تكمفة محددة مقدما محسوب
المنتج أو العممية أو الخدمة خالل فترة سريان مستقبمية في ضوء ظروف وتسييالت إنتاجية معينة 
وتستند إلى معايير كمية وتسييالت  إنتاجية معينة وتستند إلى معايير تحددىا مستويات ومواصفات 

عريو يحددىا التنبؤ بظروف المستقبل وتستخدم كأداة قياس خالل التنفيذ وبعد تحديد ىندسية ومعايير س
  (9الفروق التي تساعد اإلدارة في التعرف عمى مستوى الكفاية. )

والتي  تمثل خطة عند وضعيا  ثم أداة رقابة عند  ،تعتبر التكمفة المعيارية تقديرًا لتكمفة اإلنتاج
يجب أن تكون عميو التكمفة  الفعمية في المستقبل في ضوء ظروف   التنفيذ الفعمي فيي تمثل ما

وبالتالي يجب التفرقة بين التكاليف التقديرية والتكاليف المعيارية والتي تعتمد عمى  تشغيل معينة.
كما أن ظروف الحال واالعتبارات الفنية تؤخذ في االعتبار عند  ،األسموب العممي الدقيق من التقدير

يير بعكس التكاليف التقديرية التي تعتمد إلى درجة كبيرة عمى الخبرة والحكم الشخصي صياغة المعا
 (10لما يمكن أن تكون عميو التكمفة. )

 تبوب عناصر التكاليف وفقا لتوقيت قياسيا إلى:و 
 .تكاليف تقديرية : ىي تكاليف محددة مقدمًا وفقًا لمخبرة والحكم الشخصي .1

حددة مقدمًا وفقًا ألساليب عممية تعتمد عمى األساليب الكمية تكاليف معيارية : ىي تكاليف م .2
 .والبحوث التجريبية

 تعتمد دورة التكاليف المعيارية عمى اإلجراءات التالية:و 
 وضع الخطة في ضوء الظروف المحيطة واإلمكانيات المتاحة. .أ 

 ر لتحديد الفروق.إجراء المقارنة بين النتائج الفعمية والنتائج المخططة والتي تمثميا المعايي .ب 

 تحميل الفروق لمعرفة مسبباتيا والظروف المحيطة بيا. .ج 

  (11اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بعد دراسة مسببات االنحراف.) .د 

يرى الباحثين أن التكاليف المعيارية ىي تكاليف محددة مقدمًا أو ىي نموذج رقابي يستمزم 
 يين والميندسين واالقتصاديين.وجود معايير واقعية ومرنة يضعيا المحاسبين واإلدار 

 : مزايا نظام التكاليف المعيارية 
 (12تتمثل مزايا نظام التكاليف المعيارية في اآلتي:)

 إعداد مراكز مالية شيرية سريعة ومرتقبة. .1

 وضع اتجاىات التكاليف عن طريق تحميل حسابات االنحرافات. .2

 تكاليف منخفضة ومرونة أكبر في تسييل العمميات. .3
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 تقويم المخزون. دقة في .4

 إعداد ميزانيات معيارية تتميز بالدقة في التنبؤ بعناصرىا.  .5
  طرق وأسس محاسبة التكاليف المعيارية:

لعجز المحاسبة المالية في تقديم بيانات تفصيمية عن عناصر التكاليف، فقد أدى ذلك إلى انبثاق 
حاسبة المالية، ووقع تقسيم العمل محاسبة التكاليف كعمم مستقل، وانفصمت طرقيا وأساليبيا عن الم

بين المحاسب المالي ومحاسب التكاليف، واىتم كل منيم بأنشطة معينة حتى وضحت اختصاصات 
منفصًل عن اختصاصات محاسب التكاليف، فمجأ محاسب التكاليف بشكل كل من المحاسب المالي 

 ( 11إلى طرق مختمفة إلثبات بيانات التكاليف المعيارية. )
في األدب المحاسبي أربعة طرق لممعايرة وذلك لمعايرة كل عنصر من عناصر  اقترحت 
 التكاليف وىي:

 

 الطريقة التاريخية: 
حيث يتم استخالص معايير التكاليف من واقع الدفاتر والسجالت والبطاقات التي توضح 

لبيانات التاريخية التكاليف التي حدثت خالل األعوام السابقة. يعاب عمى ىذه الطريقة اعتمادىا عمى ا
سراف، كما  لألداء، فيذه البيانات التاريخية حدثت وانتيت بما تحممو من شوائب وعدم كفاية وضياع وا 

 ال تأخذ ىذه الطريقة في الحسبان الظروف المتغيرة خالل فترة سريان المعيار.

بطاقات التي وتقوم ىذه الطريقة عمى استخالص معايير التكاليف من واقع الدفاتر والسجالت وال
توضح التكاليف التي حدثت  خالل األعوام السابقة، وتحتوى ىذه الطريقة عمى عدة أساليب 

 في اآلتي : تتمثلالستخالص المعايير 
أسموب العام الكامل كمعيار: ذلك باتخاذ أحد األعوام كمعيار يحكم بو عمى تكاليف األعوام التالية  .1

الحقة لو، ويظل ىو المعيار لممنشأة إلى أن تختار عامًا م معيارًا لألعوام ال1992كاتخاذ لعام 
آخر، ويقوم ىذا األسموب عمى افتراض ثبات الظروف اإلنتاجية واالقتصادية. ولكن في الواقع 

 (11نادرًا ما يتحقق ذلك االفتراض. )
  (12ويشترط لتطبيق ذلك األسموب ما يمي: )

حدث في ذلك العام أي تتوى عادي " ولم أن يكون مستوى اإلنتاج من العام المعياري " مس .أ 
بل يتم اإلنتاج في ظل ظروف عادية يمكن توقعيا وأخذىا في الحسبان،  ،مؤثرات غير عادية

ن حجم اإلنتاج أدى إلى استغالل الطاقة العادية لممصنع بشكل اقتصادي وىو يمثل مقدار  ،وا 
 .الطمب العادي عمى منتجات المنشأة
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ة بتوفير الخامات والمواد األولية عادية وال يظير حدوث تقمبات في أن ظروف التشغيل المتعمق .ب 
ىذه الظروف كان تتعاقد المنشاة مع مورد عمى توريد المواد الالزمة ليا بشكل مستمر  ودون 

 تقمبات في أسعارىا. 

صيانة( عمى  ،عمالة مدربة ،زيوت وشحوم –توافر العوامل اإلنتاجية األخرى ) قوة محركة  .ج 
 .نوات القادمة وأسعارىا مقبولةمدار الس

إلجراء أي عممية تعمل  ،عدم حدوث أي تغير في حاالت اآلالت واإلمكانيات المادية .د 
 .بنفس الدرجة خالل السنوات التالية وال داعي إلجراء أي عممية إحالل أو تجديد عمييا

بيع منتجات استقرار الحالة االقتصادية في سوق منتجات المشروع مما يعني استقرار أسعار  .ه 
 المشروع مما يؤدي  إلى زيادة حجم الطمب عمى منتجات المشروع.

تحقق نظرا لعدم ضمان استقرار األحوال تمن الواضح أن االفتراضات السابقة نادرًا ما   .و 
وليذا فقد اقترح أسموب آخر أكثر موضوعية من األسموب   ،االقتصادية والفنية ألكثر من عام

 .السابق
ثم اتخاذ  ،معياري المتغير: يقوم عمى اتخاذ تكاليف عام كمعيار لمعام التاليأسموب العام ال  .2

م كمعيار تقاس 1989مذي يميو وىكذا، كمثال اتخاذ تكاليف عام لتكاليف العام التالي كمعيار 
. في بعض األحيان تأخذ بعض 1991كمعيار يقاس عمى تكاليف عام  1992عميو تكاليف عام 

عمى أساس شيري بدال من سنة، كأن تأخذ تكاليف معيار يناير كمعيار  تحديد المعيار المنشآت
تكاليف شير مارس  ايقاس عمييا تكاليف شير فبراير، وتكاليف شير فبراير الفعمية يقاس عميي

 وىكذا.
أسموب متوسط التكمفة الفعمية لعدة سنوات:  وفقا ليذا األسموب يتم استخراج متوسط تكمفة العنصر  .3

 .السنوات كمعيار لألعوام التالية أو العام التاليخالل عدد من 
 طريقة التحميل البياني: 

تقتضي ىذه الطريقة أن تستنبط معايير عناصر التكاليف عن طريق المعالجة اإلحصائية لبيانات 
م يا في الفترات التالية، ومن ثم تحديد الرقلالتكاليف المتعمقة بالفترات الماضية تم تحديد االتجاه العام 

تقوم ىذه الطريقة عمى دراسة البيانات التاريخية باألساليب اإلحصائية لمتوصل  (13الذي يتخذ كمعيار.)
كما يمكن معرفة اتجاىات البيانات في الفترة  ،إلى أرقام أدق من مجرد التعرف عمى البيانات التاريخية

 ات التالية.التالية التي تسري فييا ىذه المعايير، وتقوم ىذه الطريقة عمى الخطو 
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التكاليف الصناعية لعدة سنوات ماضية ومتتالية من سجالت التكاليف  منتستخرج مجموعة  .1
 بالمنشأة التي يجري إعداد المعايير ليا.

بحيث يكون  ،يتم رسم خط مستقيم يتوسط ىذه النقاط وبشكل تقديري يتم وضع نقاط وبعدىا .2
 .ممثاًل لالتجاه العام لمتكاليف

 ستقيم في نفس االتجاه العام لتحديد تكاليف العام القادم عمى نفس الخط.يتم مد الخط الم  .3

عمود من المحور س عمى خط االتجاه العام يقابل العام القادم المطموب تحديد  اقامويتم   .4
 المعيار لو ونقطة االلتقاء.

عمى  يتم مد خط مستقيم من نقطة االلتقاء لاللتقاء بالمحور الصادي لمعرفة مقدار التكاليف .5
 وىذا يمثل التكاليف المعيارية لمعام المطموب. ،ىذا الخط

وبالرغم من سيولة تطبيق الطريقة السابقة إال أن ىنالك كثير من العيوب المصاحبة ليا والتي تتمثل 
 (10في اآلتي: )

 .اعتماد ىذه الطريقة عمى البيانات التاريخية .أ 

 .ةعدم مراعاة الظروف التي قد تحدث في الفترة القادم .ب 

 لم تأخذ في الحسبان كمية اإلنتاج التي قد تحدث في الفترة القادمة. .ج 

أنيا تستخدم التكاليف الصناعية كأساس لمدراسة بغرض الوصول إلى معيار يمثل مجموعة  .د 
 .التكاليف الصناعية لمعام المقرر

 تعتمد ىذه الطريقة عمى رسم خط مستقيم )شكل تقديري(. .ه 

 الطريقة المعممية: 
لعنصر التكمفة المراد معايرتو عن طريق  معمميةلطريقة عمى أساس إجراء دراسة تقوم ىذه ا

مجموعة من المشاىدات يقوم بيا مجموعة من الفنيين المختصين داخل مراكز اإلنتاج أثناء تأدية دوره 
 (13)العممية. في إتمام 

 تعتمد ىذه الطريقة عمى: و 
 .األساليب العممية النظرية . أ

وتجري التجارب المعممية لمتوصل إلى أفضل  ،لتي تثبت الفروض العمميةالتجارب المعممية ا . ب
 تصميم لوحدة اإلنتاج أو أفضل  معيار لعنصر التكمفة
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 الطريقة الواقعية: 
ضافة إلى معالجة اإلتعتمد ىذه الطريقة في معايرتيا لعناصر التكاليف عمى البيانات التاريخية ب

ة والعممية لتعديل المعايير لتواكب الظروف والقدرات المتاحة لممنشأة ىذه البيانات بإجراء الدراسة العممي
مع األخذ في االعتبار الظروف التي من المتوقع أن تسود أثناء فترة التشغيل حتى يكون المعيار 

 (13واقعي ومالئم لتمك الظروف.)
 (10تقوم ىذه الطريقة عمى مجموعة من األركان تتمثل في اآلتي: )

 .اريخية والتجارب الماضيةالبيانات الت .1

 .اإلمكانيات والقدرات المتاحة .2

 .األصول العممية والفنية لمصناعة والنشاط .3

التنبؤات عن أحوال الفترة التي تستخدم فييا المعايير حيث أن المعايير الواقعية ترتكز عمى  .4
تيا أو عدم دون إىمال ألحدىا حتى يثبت عدم فاعمي ،األركان األربعة وأخذىا جميعا في الحسبان

وجود دور ليا، حيث أن المعيار الواقعي يجب أال يخرج عن دائرة إمكانيات المنشأة ومقدرتيا 
وظروف ومالبسات ومعوقات وتسييالت ما تممكو المنشاة وتمنحو لسير العمل  ،وكفاية العمل بيا

لتنبؤ وما تقرره المخطط والمطموب تحقيقو سواء ما تممكو وما يسري عمييا حاليا وكذا ما تتوقعو با
 بالتخطيط عن حالة اإلمكانيات والظروف والعوامل من خالل الفترة القادمة.

 المبحث الثاني:  الرقابة عمى عناصر التكاليف

يمكن تعريف الرقابة عمى التكاليف بأنيا: عمل مخطط ييدف لتحقيق تطابق العمميات مع 
ى أنيا تشمل عمميات قياس أداء األىداف والغايات التي سبق أن تم تحديدىا، إضافًة إل

المرؤوسين والمنظمة وتصحيحيا لمتأكد من أن األىداف المخطط ليا والمرسومة قد نفذت بشكل 
(. وأيضًا عرفيا المحاسبين اإلداريين ومحاسبين التكاليف بإنجمترا بأنيا نظام لضبط 14سميم )

سبة التكاليف بالمنشأة، كما عرفت التكمفة الفعمية لتشغيل منشأة معينو، وذلك من خالل نظام محا
 (.15الرقابة عمى التكاليف بأنيا القدرة عمى إخضاع التكاليف لسموك مخطط)

  (3من خالل المفاىيم السابقة نجد أن الرقابة عمى عناصر التكاليف تقوم عمى اآلتي:)  
 وضع خطة لمتكمفة. .1

لوحدة االقتصادية التي تم وضع تجميع البيانات الفعمية عن تكاليف التشغيل: ويتم ذلك داخل ا .2
 خطة التكمفة ليا.

 يقوم نظام التكاليف بالوحدة االقتصادية بتنفيذ نظام الرقابة عمى التكاليف الخاصة باآلتي: .3
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 تبويب التكاليف الفعمية بالوحدة االقتصادية و تحديد البيانات الفعمية لإلنتاج. .أ 

 يارية بيدف تحميل االنحرافات.تحديد الفروق بين التكاليف الفعمية والتكاليف المع .ب 

 التعرف عمى مسببات االنحرافات وذلك لمساعدة وتعاون جميع المستويات اإلدارية. .ج 

تقديم التقارير الالزمة إلدارة الوحدة، التخاذ القرارات المناسبة المتعمقة بإجراءات تصحيح  .د 
 االنحرافات. 

نة اليدف الذي تم وضعو في الخطة يرى الباحثين أن الرقابة عمى عناصر التكاليف ىي مقار    
مع التكمفة الفعمية لتحديد حجم االنحرافات ومعرفة األسباب التي أدت إلييا واقتراح الحمول لمعالجتيا 

 حتى ال تتكرر مستقباًل.
 أهداف الرقابة عمى عناصر التكاليف:   
داف وتتمثل تعد الرقابة عمى عناصر التكاليف من الوسائل التي تحقق مجموعة من األى   

 (3في اآلتي:)
الحد من أو إزالة الضياع واإلسراف والترشيد في استخدام الموارد المالية والبشرية المتاحة  .1

 بالمشروع.

العمل عمى خمق روح االبتكار والتجديد لدى األفراد العاممين بعنابر التشغيل أو بالخدمة الفنية  .2
 بالمنشأة.

 بنظام الرقابة عمى التكاليف.إيجاد نظام الحوافز لمعاممين مرتبطًا  .3

 تخفيض تكاليف اإلنتاج والتشغيل إلى المستوى الذي يحقق ذات الحجم المستيدف من اإلنتاج. .4

 تحقيق سيطرة اإلدارة عمى العوامل التي تؤدي إلى زيادة أو تخفيض معدالت التكاليف. .5

 إجراء الدراسات التشخيصية.  .6

جراء التعديالت المراد إدخاليا عمى أساليب اإلنتاج، تزويد إدارة المنشأة بالمعمومات الالزمة إل .7
 أو مصادر المواد الخام، أو منافذ البيع والتوزيع، أو تكوين ىيكل العمالة بالمنشأة.  

 عناصر التكاليف المباشرة: 
 عناصر التكاليف  المباشرة إلى:تنقسم   

مى وحدات المنتجات ويحدث ذلك : تشمل المواد التي يسيل تتبعيا وتخصيصيا عالمواد المباشرة. 1
عندما تعتبر المواد من ضمن المكونات المادية لموحدات التي يتم إنتاجيا مثل األخشاب والقماش 
واإلسفنج في صناعة األثاث والقطن في صناعة المنسوجات القطنية واألقمشة في صناعة المالبس 

حدات المنتجات النيائية، أو يمكن تحديد فكل ىذه المواد يمكن تتبعيا حتى و  ،والورق في صناعة الكتب
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وىناك بعض المواد  ،الكمية التي تم استخداميا وبالتالي يمكن تخصيص تكاليفيا عمى وحدات المنتج
التي يمكن تتبعيا حتى وحدات المنتجات النيائية ولكن النخفاض أىميتيا النسبية تعتبر مواد غير 

ثاث والخيطان في صناعة الكتب والمواد الممونة في مباشرة مثل الغراء والمسامير في صناعة األ
 .(13صناعة البالستيك والكبسوالت الطبية في صناعة الدواء)

: ىي أجور العمال الذين يعممون بصورة مباشرة عمى اإلنتاج مثل أجور العمال األجور المباشرة. 2
ث وأجور العمال الذين الذين يقومون بتشغيل آالت التفصيل والتغريز والتشطيب في صناعة األثا

يشرفون عمى آالت صب البالستيك أما أجور العمال الذين ال يعممون بصورة مباشرة عمى إنتاج 
المنتجات مثل أجور الميندسين والمشرفين فتعتبر أجور غير مباشرة، ولمسبب نفسو تعتبر أجور عمال 

باشرة ألنيا ال تصرف مباشرة عمى الصيانة والنظافة والحراسة وأجور مدير إدارة اإلنتاج أجور غير م
إنتاج وحدات منتج معين وتخص عدة منتجات وكذلك يمكن تقسيم وقت العمال الذين يقومون باإلنتاج 

والثاني  ، األول يمثل الوقت الذي يبذل مباشرة في اإلنتاج وتعتبر تكاليفو أجور مباشرة :إلى قسمين
عند الطمب من العمال العمل  كاليفو غير مباشرة.يمثل الوقت الذي ال يصرف عمى اإلنتاج وتعتبر ت

خارج ساعات الدوام الرسمي ويحصمون عمى عالوه الوقت اإلضافي تعتبر ىذه العالوة ضمن األجور 
غير المباشرة ألنو ليس من العدل التمييز بين تكمفة الوحدات المنتجة أثناء ساعات العمل العادية وتمك 

أما األجور العادية التي تخص ساعات العمل اإلضافية  ،العمل اإلضافيالتي يتم إنتاجيا أثناء ساعات 
 .(13فتعتبر ضمن األجور المباشرة )

 أساليب الرقابة عمى عناصر التكاليف: 
يعتبر تحديد األسموب المالئم لتحقيق الرقابة عمى عناصر التكاليف من أىم المشاكل التي    

تمفة، يمكن تحديد أىم أساليب الرقابة عمى عناصر التكاليف تواجو المنشآت بمستوياتيا اإلدارية المخ
 (16في اآلتي:)

أسموب المقارنة التاريخية: يقوم ىذا األسموب عمى مقارنة تكاليف الفترة الحالية بتكاليف الفترة  .1
الماضية، وقد تكون المقارنة عمى أساس متوسط عدة فترات ماضية بداًل من االعتماد عمى فترة 

 واحدة.

يدف إلى محو اإلسراف باليب الفنية اليندسية: ىي مجموعة أساليب وضعيا الميندسون األس .2
من أىم األساليب الفنية التي تحقق الرقابة عمى و والضياع وتحفيز العمال عمى زيادة اإلنتاجية. 

 عناصر التكاليف أسموب الرقابة عمى عنصر العمل و أسموب الرقابة عمى عنصر المواد.
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التقديرية: اليدف من تقدير التكاليف ىو الدخول في المناقصات وتقدير األسعار،  أسموب التكاليف .3
لذا أطمق عمييا تكمفة القياسات، وقد تم استخدام ىذا األسموب في الصناعات التي تقوم عمى 

من خبرة البيانات و الاألوامر اإلنتاجية، ويعتمد ىذا األسموب عمى تقدير التكاليف باالعتماد عمى 
ب الماضية مع األخذ في الحسبان التنبؤ عن األحوال المستقبمية، فيي تقوم عمى وضع التجار 

مقايسة لمتكاليف قبل اإلقدام عمى التشغيل، بحيث تعبر عمى وجو التقريب عما يجب أن تكون 
 عميو ىذه التكاليف خالل التشغيل.

مًا كث عن أسموب يكون حأسموب التكاليف المعيارية: البد من تطوير األساليب المستخدمة والبح .4
عاداًل عن مدى صحة أرقام التكاليف الفعمية، بحيث تتوافر فيو الدقة والكفاية والفعالية، وأن 

المعدالت عن يتناسب مع مبادئ الرقابة، في بداية األمر تدخل الميندسين الفنيين في البحث 
إلى معدالت معيارية سميمة المعيارية لألداء، ثم تدخل محاسبو التكاليف بعد ذلك بيدف التوصل 

تتخذ كأساس لمرقابة بيدف تخفيض التكاليف الفعمية، فظيرت التكاليف المعيارية كأسموب لتحقيق 
رقابة أدق في سبيل التوصل إلى الكفاية اإلنتاجية، وتعتبر التكاليف المعيارية األسموب العممي 

 لرقابة عمى عناصر التكاليف.   لمتكاليف المحددة مقدمُا والذي يتيح فرصة تقويم األداء وا

أسموب محاسبة المسؤولية: ظير أسموب محاسبة المسؤولية قديمًا، فمنيم من أرجعو إلى سنوات  .5
بعيدة عمى الرغم من انو يمثل أسموبًا حديثًا في الفكر المحاسبي، كما أن البعض أرجعو إلى 

شكميا العممي ووضعت نظم الحرب العالمية الثانية، حيث تشكمت فكرة محاسبة المسؤولية ب
التقارير الخاصة بيا، حيث أنيا تقوم عمى فرض رئيسي  وىو أن األفراد البد أن يخضعوا 

تقرير التجميع و اللممحاسبة عن أدائيم، وأيضًا عن أداء معاونييم، وييدف تطبيق ذلك المفيوم إلى 
 عن نتائج التشغيل وفقًا لمراكز المسؤولية.             

 قابة عمى عناصر التكاليف: مزايا الر 
 (2تحقق الرقابة عمى عناصر التكاليف المزايا اآلتية:)   

تحقيق رقابة المعايير ذاتيا وترشيد اإلدارة في اتخاذ قرار تعديميا في المحظة التي تعتبر المعايير  .1
 في حاجة إلى تعديل مع ظروف الحال.

حيث ال تقحم اإلدارة نفسيا في االنحرافات التي تمكين اإلدارة من تطبيق أسموب اإلدارة باالستثناء،  .2
ال تستحق الدراسة والتحميل والتركيز عمى تمك التي ال تكون ليا تأثير عميق عمى نجاح أعمال 

 واستمرار المنشأة.
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المساىمة في مجال خفض التكمفة وذلك بدراسة العمميات وتطوير أساليب تنفيذىا بما يعمل عمى  .3
 الت والمخرجات، أو األنشطة وبالتالي رفع مستوى الكفاءة.تعظيم الفارق بين المدخ

طبيعة األنشطة التي تمارسيا المنشأة وحجم المنشأة، كما أن النظام مع توافق النظام الرقابي    .4
الرقابي يختمف عن ذلك النظام الذي يتعمق بالبيع رغم كون النشاطين من األنشطة التسويقية، كما 

ناسب المنشآت الكبرى قد ال يمكن اعتماده لممنشآت الصغرى، حيث أن النظام الرقابي الذي ي
أو المنشآت التي تعمل في حقل واحد داخل المنشأة تختمف األنظمة الرقابية التي بين اإلدارات 

 من حقول األعمال.

مالئمة النظام الرقابي لنظام المنشأة: إذ ال يكفي تطابق الرقابة مع طبيعة األعمال بل مالئمتو  .5
يمثل اإلطار الذي يضم مسؤوليات وصالحيات األفراد الذين يقومون بأداء و ام المنشأة لنظ

 األعمال والوصول إلى األىداف.

اإليجابية: إيجابية النظام الرقابي كونو ال يقصد من وراء رقابة األداء فرض العقاب، كما أن  .6
ذ األعمال، أو أثناء التنفيذ بل تمتد إيجابية النظام الرقابي أن ال تكون الرقابة بعد االنتياء من تنفي

إلى اكتشاف ما سيحدث من أخطاء مستقباًل لتجنبيا واتخاذ ما يمزم لضمان عدم تكرارىا إذا 
 وقعت.

قدرة النظام الرقابي عمى سرعة اكتشاف االنحرافات: إن النظام الرقابي الجيد ىو ذلك النظام الذي  .7
لسرعة الممكنة، فكمما كان تالفي األخطاء سريعًا كمما لو القدرة عمى اكتشاف األخطاء وتالفييا با

 أمكن إيقاف الخطأ قبل أن يتسع ويتحول إلى مخاطر. 

تطبيقيا والذين بالوضوح والمرونة: الرقابة البد أن تكون واضحة وسيمة اإلدراك من قبل من سيمتزم  .8
 يتأثرون بيا من تفسيرىا ومعرفتيا وتطبيقيا بالصورة الصحيحة.

النظام الرقابي: إذ يجب أن ال يكون النظام الرقابي مصدر تكمفة إضافية بل تتناسب  اقتصادية .9
تكمفتو مع طبيعة العمل الذي أوجد من أجمو، ففي بعض األحيان أن التحكم في النظام الرقابي 
من الزاوية االقتصادية أمر عسير، ولكن ىنالك من الحاالت التي تبين بوضوح عدم وجود المبرر 

دي لنظام رقابي معين، وأن تتوائم الرقابة مع الموقف المعين، ألن االقتصاد في اإلنفاق  االقتصا
 عمى الرقابة مسألة نسبية.

قدرة النظام الرقابي عمى تصحيح األخطاء: إذ ال يكفي أن يكون النظام الرقابي قادرًا عمى  .12
 عد عمى رفع األداء.            تحديد األخطاء واالنحرافات، بل تصحيح تمك األخطاء وتقويميا بما يسا
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 المبحث الثالث: تحميل البيانات واختبار الفرضيات
 مجتمع وعينة الدراسة: أواًل: 
جميع العاممين بمصنع سكر سنار ومصنع سكر عسالية ومصنع سكر في مجتمع الدراسة يتمثل      

تحدد الحد األدنى لحجم العينة  باختيار عينة عشوائية والتي ين. قام الباحث178كنانو والبالغ عددىم 
 .( من األفراد العاممين بمصنع سكر سنار، ومصنع سكر كنانة، ومصنع سكر عسالية120ب )

 ( االستبانات الموزعة والمستردة2/4جدول رقم )
 االستجابة االستبانات الرقم

 120 مجموع االستبانات الموزعة  1

 110 مجموع االستبانات المستردة 2
 10 نات التي لم ترداالستبا 3
 %83 نسبة االستجابة 4

 .م3838باالعتماد عمى بيانات االستبيان، انالباحثإعداد : المصدر 
 Reliabilityثبات االستبيان  :ثانياً 

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعيا أكثر من مرة تحت   
عبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم نفس الظروف والشروط، أو ب

 تغيرىا بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعيا عمى األفراد خالل فترة زمنية معينة. من خالل اآلتي:
 Cronbach's Alpha Coefficient :معامل ألفا كرونباخ 

 ستبانة( معامل ألف كرونباخ لقياس ثبات اال2/2جدول رقم )
 معامل الفا الفرضيات

ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة التاريخية والرقابة عمى 
 عناصر التكاليف 

0.704 

ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة اإلحصائية والرقابة عمى 
 عناصر التكاليف 

0.779 

والرقابة عمى ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة الواقعية 
 عناصر التكاليف 

0.795 

 0.90 الكمي

 م3838باالعتماد عمى بيانات االستبيان، انالباحثإعداد : المصدر
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أن و ( نتائج طريقة االتساق لمعامل الثبات ألداة الدراسة االستبيان 3/2يوضح الجدول رقم )      
تدل عمى أنَّ االستبانة المصممة  وىي قيمة عالية جداً  0.90قيمة معامل ألفا كرونباخ الكمي بمغت 

إذا طبقت عمى فرد أو عمى مجموعة من األفراد عدة مرات فإنيا ستعطي نفس  ينبواسطة الباحث
 النتائج أو التقديرات، وبالتالي فإن استبانة الدراسة يمكن وصفيا بأنيا ثابتة.

 ( معامل ألف كرونباخ لقياس مصداقية االستبانة2/3جدول رقم )
 الصدق الفرضيات

ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة التاريخية والرقابة عمى 
 عناصر التكاليف 

0.839 

ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة اإلحصائية والرقابة 
 عمى عناصر التكاليف 

0.882 

ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة الواقعية والرقابة عمى 
 تكاليف عناصر ال

0.891 

 0.948 الكمي

 م3838باالعتماد عمى بيانات االستبيان، انالباحثإعداد : المصدر
وىي قيمة عالية  0.95( إلى أن قيمة معامل الصدق الذاتي بمغت 3/3يشير الجدول رقم )

صدقيا في قياس ما وضعت لقياسو؛ أثبتت  ينتدل عمى أنَّ االستبانة المصممة بواسطة الباحث جدًا،
 ي أنيا صالحة لقياس الجانب المقصود وال تقيس جانبًا سواه.أ

 : األساليب اإلحصائية:ثالثاً 
لإلجابة عن أسئمة الدراسة ثم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية حيث تم 
 االستناد لمتدرج اآلتي كمعيار لتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات الدراسة ومتغيراتيا

 وفقًا لألوساط الحسابية لتصوراتيم:
 ال أوافق بشدة.  1.79  – 1.2

 ال أوافق.  2.59  -  1.82
 محايد.   3.39 –  2.62
 أوافق.  4.19 -  3.42
 أوافق بشدة.  5.22  -  4.22
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لتحميل عبارات االستبانة،  (One Sample T test)لمعينة الواحدة   Tتم استخدام اختبار 
بمعنى أن أفراد العينة يوافقون عمى محتواىا، إذا كانت قيمة مستوى الداللة أقل  وتكون العبارة ايجابية

%(، وتكون العبارة سمبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون 62والوزن النسبي أكبر من ) 2.25من 
%(، وتكون 62والوزن النسبي أقل من ) 2.25عمى محتواىا إذا كانت قيمة مستوى الداللة أقل من 

 .2.25العينة محايدة إذا كان مستوى الداللة ليا أكبر من  آراء

 ( تحميل عبارات الفرضية األولى2/4جدول رقم )
المتوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

أسموب العام الكامل المعياري يساعد في 
 .باشرةتخصيص المواد الخام الم

4.14 .628 88.2% 18.986 
.000 

 1 موافق

أسموب العام المعياري المتغير يؤدي إلى  
 التحكم في انحرافات المواد المباشرة

3.98 .766 82.2% 13.442 
.000 

 4 موافق

أسموب متوسط التكمفة الفعمية لعدة سنوات 
يساعد اإلدارة في تحديد المواد المباشرة 

 .الخاصة بكل نشاط عمى حدا

3.97 .829 77.3% 12.306 

.000 

 5 موافق

أسموب العام الكامل المعياري يؤدي إلى  
 ..التحكم في األجور المباشرة

4.04 .812 82.9% 13.387 
.000 

 3 موافق

أسموب العام المعياري المتغير يساعد في 
 .تحديد انحرافات األجور المباشرة

3.82 .869 72.9% 9.872 
.000 

 7 موافق

وسط التكمفة الفعمية لعدة سنوات أسموب مت
 يساعد في تتبع تكاليف األجور المباشرة

3.83 .897 72.2% 9.672 
.000 

 6 موافق

تطبيق نظام التكاليف المعيارية يساعد 
اإلدارة في تحميل انحرافات التكاليف 

 المباشرة

4.09 .796 85.5% 14.371 

.000 

 2 موافق

  000. 21.317 %78.9 0.4824 3.89 جميع العبارات

 م3838باالعتماد عمى بيانات االستبيان، انالباحثإعداد : المصدر
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 ما يمي: أعاله  يتضح من الجدول
( وأكبر من 3. المتوسط الحسابي لجميع عبارات الفرضية األولى أكبر من الوسط الفرضي لمدراسة )1

( وىذه النتيجة 2.25ل من )%( ومستوى الداللة لجميع عبارات الفرضية األولى أق62الوزن النسبي )
تدل عمى موافقة أفراد العينة عمى عبارات الفرضية األولى بمستوى استجابة مرتفعة حيث حققت جميع 

 %(.78.9( وأىمية نسبية )2.4824( وبانحراف معياري )3.89العبارات متوسطًا عام مقداره )

( جاءت في واد الخام المباشرةأسموب العام الكامل المعياري يساعد في تخصيص الم. أن عبارة )2
( 4.14المرتبة األولى من حيث األىمية النسبية حيث بمغ متوسط إجابات أفراد العينة عمى العبارة )

تطبيق %( تمييا في المرتبة الثانية العبارة )88.2( وبأىمية نسبية بمغت )2.628بانحراف معياري )
( بمتوسط حسابي  انحرافات التكاليف المباشرةنظام التكاليف المعيارية يساعد اإلدارة في تحميل 

%( أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت 85.5( وبأىمية نسبية )2.796( وانحراف معياري )4.29)
( حيث بمغ أسموب العام المعياري المتغير يساعد في تحديد انحرافات األجور المباشرةالعبارة )

 %(.72.9ية نسبية بمغت )( وأىم2.869( وبانحراف معياري )3.82متوسطيا )

. يبين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع عبارات الفرضية وذلك من خالل اختبار 3
(T( لداللة الفروق حيث بمغت قيمة )T( لداللة الفروق لجميع العبارات )بمستوى معنوية 21.317 )
ك يشير إلى وجود فروق ذات ( وعميو فإن ذل2.25( وىذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )2.222)

وجود عالقة داللة إحصائية عمى إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة عمى 
 ذات داللة إحصائية بين الطريقة التاريخية والرقابة عمى عناصر التكاليف. 

متوسط نجد أن ال عمى نتائج التحميل اإلحصائي الموضحة في الفقرات السابقة بناءً 
العام لجميع العبارات التي تقيس الفرضية األولى يدل عمى أن مستوى االستجابة عمى جميع 

( بأىمية نسبية 3.89العبارات استجابة مرتفعة حيث بمغت قيمة متوسط إجمالي العبارات )
(78.9 ،)% 

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى إجابات Tداللة الفروق ) اختباركما يدل 
عمى ما جاء بجميع عبارات فرضية  مرتفعةاد العينة ولصالح الموافقين بمستوى موافقة أفر 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة الدراسة وعميو يتم قبول الفرضية األولى )
 في جميع العبارات.مرتفعة ( بمستوى موافقة التاريخية والرقابة عمى عناصر التكاليف
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 ل عبارات الفرضية الثانية( تحمي2/5جدول رقم )

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

دراسة البيانات التاريخية باألساليب 
اإلحصائية تؤدي إلى ضبط تكمفة المواد 

 .الخام المباشرة

4.11 .860 82.7% 13.52

0 
.000 

 1 موافق

جاىات البيانات تؤدي إلى معرفة ات
 .معالجة انحرافات المواد الخام المباشرة

3.92 .731 76.4% 13.17

2 .000 
 4 موافق

االعتماد عمى القيام بتجارب معممية 
 .يؤدي إلى التحكم في المواد المباشرة

3.87 .920 72.2% 9.951 

.000 
 6 موافق

األساليب العممية النظرية تساىم في 
قل قدر ممكن من تحقيق األىداف بأ

 .الموارد

3.85 .956 72.7% 9.373 

.000 

 7 موافق

التجارب المعممية التي تثبت الفروض 
العممية تساعد في التحكم في تكمفة 

 .الوحدة

3.92 .847 75.4% 11.36

5 
.000 

 5 موافق

معرفة اتجاىات البيانات تؤدي إلى  
 .تقميل تكمفة األجور المباشرة

3.83 .844 72.7% 10.27

5 .000 
 8 موافق

دراسة البيانات التاريخية باألساليب 
اإلحصائية تؤدي إلى  ضبط األجور 

 .المباشرة

3.98 .888 77.3% 11.59

5 
.000 

 3 موافق

إعداد الموازنات المالية مسبقًا يسيم في 
 .معرفة انحرافات التكاليف المباشرة

3.99 .904 75.4% 11.50

2 .000 
 2 موافق

5462. 3.93 جميع العبارات

3 

75.33

% 
17.93

5 .000 
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( وأكبر من 3. المتوسط الحسابي لجميع عبارات الفرضية الثانية أكبر من الوسط الفرضي لمدراسة )1
( وىذه النتيجة 2.25الثانية أقل من ) %( ومستوى الداللة لجميع عبارات الفرضية62الوزن النسبي )

تدل عمى موافقة أفراد العينة عمى عبارات الفرضية الثانية بمستوى استجابة مرتفعة حيث حققت جميع 
 %(.75.3( وأىمية نسبية )2.5462( وبانحراف معياري )3.93العبارات متوسطًا عام مقداره )

اإلحصائية تؤدي إلى ضبط تكمفة المواد الخام  دراسة البيانات التاريخية باألساليب. أن عبارة )2
( جاءت في المرتبة األولى من حيث األىمية النسبية حيث بمغ متوسط إجابات أفراد العينة المباشرة

%( تمييا في المرتبة 82.7( وبأىمية نسبية بمغت )2.862( بانحراف معياري )4.11عمى العبارة )
( بمتوسط لية مسبقًا يسهم في معرفة انحرافات التكاليف المباشرةإعداد الموازنات الماالثانية العبارة )

%( أما في المرتبة األخيرة فقد 75.4( وبأىمية نسبية )2.924( وانحراف معياري )3.99حسابي )
( حيث بمغ متوسطيا معرفة اتجاهات البيانات تؤدي إلى  تقميل تكمفة األجور المباشرةجاءت العبارة )

 %(.72.7( وأىمية نسبية بمغت )2.844اري )( وبانحراف معي3.83)

. يبين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع عبارات الفرضية وذلك من خالل اختبار 3
(T( لداللة الفروق حيث بمغت قيمة )T( لداللة الفروق لجميع العبارات )بمستوى معنوية 17.935 )
( وعميو فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات 2.25( وىذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )2.222)

وجود عالقة عمى  مرتفعةداللة إحصائية عمى إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة 
 ذات داللة إحصائية بين الطريقة اإلحصائية والرقابة عمى عناصر التكاليف.

نجد أن المتوسط العام لجميع  سابقةعمى نتائج التحميل اإلحصائي الموضحة في الفقرات ال بناءً 
يدل عمى أن مستوى االستجابة عمى جميع العبارات استجابة  الثانيةالعبارات التي تقيس الفرضية 

 %(75.3( بأىمية نسبية )3.93مرتفعة حيث بمغت قيمة متوسط إجمالي العبارات )

عمى إجابات أفراد ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية Tداللة الفروق ) اختباركما يدل 
عمى ما جاء بجميع عبارات فرضية الدراسة وعميو يتم  مرتفعةالعينة ولصالح الموافقين بمستوى موافقة 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة اإلحصائية والرقابة عمى قبول الفرضية الثانية )
 في جميع العبارات.مرتفعة ( بمستوى موافقة عناصر التكاليف
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 ( تحميل عبارات الفرضية الثالثة2/2رقم ) جدول
المتوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

اإلمكانيات والقدرات المتاحة تضع 
معيارًا لمتحكم في تكاليف المواد الخام 

 .المباشرة

4.23 .712 91.2% 18.068 

.000 

موافق 
 ةبشد

2 

البيانات التاريخية تساعد اإلدارة في  
وضع خطط المواد المباشرة في 

 .المستقبل

4.09 .800 83.5% 14.252 

.000 

 4 موافق

التجارب الماضية وفق األسس العممية 
تساعد في وضع خطط لألجور 

 .المباشرة

4.07 .955 82.2% 11.781 

.000 

 5 موافق

م التنبؤات عن أحوال الفترة التي تستخد
فييا المعايير تؤدي إلى  التحكم في 

 .عناصر الرقابة

3.76 .823 65.5% 9.730 

.000 

 8 موافق

األصول العممية والفنية لمصناعة تؤدي 
 .إلى  التحكم في التكاليف المباشرة

3.99 .893 77.3% 11.633 

.000 
 6 موافق

تطبيق التجارب العممية المدروسة 
ف يساعد في تقميل انحرافات التكالي

 .المباشرة

3.98 .908 82.9% 11.335 

.000 

 7 موافق

وضع نظام سميم لمحوافز يؤدي إلى 
 .كفاءة الوحدات المنتجة

4.25 .780 84.5% 16.740 

.000 
موافق 
 بشدة

1 

إعداد ميزانيات معيارية تتميز بالدقة 
يؤدي إلى  التحكم في عناصر 

 .التكاليف

4.12 .885 82.8% 13.244 

.000 

 3 موافق

  000. 20.519 %82.69 54258. 4.06 يع العباراتجم
 م3838باالعتماد عمى بيانات االستبيان، انالباحثإعداد : المصدر
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( وأكبر من 3. المتوسط الحسابي لجميع عبارات الفرضية الثالثة أكبر من الوسط الفرضي لمدراسة )1
( وىذه النتيجة 2.25ع عبارات الفرضية الثالثة أقل من )%( ومستوى الداللة لجمي62الوزن النسبي )

تدل عمى موافقة أفراد العينة عمى عبارات الفرضية الثالثة بمستوى استجابة مرتفعة حيث حققت جميع 
 %(.82.7( وأىمية نسبية )2.5426( وبانحراف معياري )4.26العبارات متوسطًا عام مقداره )

( جاءت في المرتبة األولى افز يؤدي إلى كفاءة الوحدات المنتجةوضع نظام سميم لمحو . أن عبارة )2
( بانحراف معياري 4.25من حيث األىمية النسبية حيث بمغ متوسط إجابات أفراد العينة عمى العبارة )

اإلمكانيات والقدرات %( تمييا في المرتبة الثانية العبارة )84.5( وبأىمية نسبية بمغت )2.782)
( وانحراف 4.23بمتوسط حسابي ) (ًا لمتحكم في تكاليف المواد الخام المباشرةالمتاحة تضع معيار 

التنبؤات عن %( أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت العبارة )91.2( وبأىمية نسبية )2.712معياري )
( حيث بمغ متوسطيا أحوال الفترة التي تستخدم فيها المعايير تؤدي إلى  التحكم في عناصر الرقابة

 %(.65.5( وأىمية نسبية بمغت )2.823( وبانحراف معياري )3.76)
. يبين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع عبارات الفرضية وذلك من خالل اختبار 3
(T( لداللة الفروق حيث بمغت قيمة )T( لداللة الفروق لجميع العبارات )بمستوى معنوية 22.519 )
( وعميو فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات 2.25ى المعنوية )( وىذه القيمة أقل من مستو 2.222)

وجود عالقة داللة إحصائية عمى إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بمستوى استجابة مرتفعة عمى 
 ذات داللة إحصائية بين الطريقة الواقعية والرقابة عمى عناصر التكاليف.

نجد أن المتوسط العام لجميع  في الفقرات السابقةعمى نتائج التحميل اإلحصائي الموضحة  بناءً 
يدل عمى أن مستوى االستجابة عمى جميع العبارات استجابة  الثالثةالعبارات التي تقيس الفرضية 

%(، كما يدل إختبار 82.7( بأىمية نسبية )4.26مرتفعة حيث بمغت قيمة متوسط إجمالي العبارات )
داللة إحصائية عمى إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين ( إلى وجود فروق ذات Tداللة الفروق )
عمى ما جاء بجميع عبارات فرضية الدراسة وعميو يتم قبول الفرضية الثانية  مرتفعةبمستوى موافقة 

( بمستوى هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الطريقة الواقعية والرقابة عمى عناصر التكاليف)
 لعبارات.في جميع امرتفعة موافقة 
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 الخاتمة 
  النتائج:

إلى النتائج  ينبعد تحميل البيانات التي تم الحصول عمييا بواسطة الدراسة الميدانية توصل الباحث
 التالية:

 أسموب العام الكامل المعياري يساعد في تخصيص المواد الخام المباشرة .1

 .كاليفتطبيق الطريقة التاريخية في المؤسسة يساعد في تحميل انحرافات الت .2

 .في األجور المباشرة إلى التحكمأسموب العام الكامل المعياري يؤدي   .3

 .دراسة البيانات التاريخية باألساليب اإلحصائية يفيد فى  ضبط تكمفة المواد الخام المباشرة .4

 .انحرافات التكاليف المباشرة تحديدفي  يساىم الماليةالموازنات  ىاالعتماد عم .5

 .اإلحصائية  يساعد في  ضبط األجور المباشرةباألساليب ة البيانات التاريخيدراسة  .6

  لتوصيات:ا
 وصي باآلتي:نبناًء عمى النتائج التي تم توصل إلييا 

 .يساعد في تحديد انحرافات األجور المباشرةألنو سموب العام المعياري المتغير بأالعمل  ضرورة .1

في تتبع تكاليف األجور  لما لو من دورت االىتمام بأسموب متوسط التكمفة الفعمية لعدة سنوازيادة  .2
 .المباشرة

يساعد في تحديد تكمفة المواد ألنو العمل بأسموب متوسط التكمفة الفعمية لعدة سنوات  ضرورة .3
 .المباشرة الخاصة بكل نشاط عمى حدا

 .معممية لمساعدة اإلدارة في التحكم في المواد المباشرةالتجارب الاالعتماد عمى  ضرورة .4

د عمى التنبؤات عن أحوال الفترة التي تستخدم فييا المعايير يساعد في التحكم في عناصر االعتما .5
 .الرقابة

 .ضرورة التركيز عمى األصول العممية والفنية لمصناعة من أجل  التحكم في التكاليف المباشرة .6
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 قائمة المصادر والمراجع
 

الحديثة في الرقابة وتحديد وتخفيض جمال النور كرم اهلل سميمان، تقويم نظم محاسبة التكاليف  .1
التكمفة في صناعة السكر في السودان، كمية الدراسات العميا جامعة سنار، رسالة دكتوراه غير 

 م.2014منشورة، سنار، 
سموى النور عبد المحمود،  نظام التكاليف المعيارية ودوره في الرقابة وتقويم األداء اإلداري في  .2

ة،  كمية الدراسات العميا، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، رسالة المنشآت الصناعية السوداني
 م.2016دكتوراه غير منشورة، الخرطوم، 

أحمد يوسف مولود، أثر طرق محاسبة التكاليف الحديثة في الرقابة عمى عناصر التكاليف،   .3
 م.2018كمية الدراسات العميا جامعة سنار، رسالة ماجستير غير منشورة، سنار، 

زرياب عبد اهلل العوض، التكامل بين تطبيق نظام التكاليف المعيارية ونظام التكمفة عمي أساس  .4
جامعة شندي، رسالة دكتوراه غير منشورة،  ،النشاط وأثره عمى الربحية،  كمية الدراسات العميا

 م.2020
الشركات عبد اهلل جميل عبد اهلل أبو معيمق، التكاليف المعيارية كأداة تخطيط ورقابة في  .5

الصناعية،  كمية الدراسات العميا، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة، 
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وى النور عبد المحمود، فتح الرحمن الحسن منصور، نظام التكاليف المعيارية ودوره في سم .7
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