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أثر ترشيد التكاليف البيئية على تدعيم القدرة التنافسية  
 للمشروعات في الصناعات المحلية بتطبيق إسلوب التكاليف  

 على أساس النشاط الموجه بالوقت
        .             [44] 

  سيام سيد محمد السيد -(2)كريم مصطفي جوىر -(4)عمرو حسين عبد البر
 جامعة عين شمس ،كمية التجارة( 0

 

 المستخلص
إلى التعرف عمى مدي ترشيد التكاليف البيئية بغرض تدعيم القدرة استيدف ىذه الدراسة 

وذلك بتطبيق إسموب التكاليف عمى أساس النشاط الموجو ، التنافسية في الصناعات المحمية
لمساىمتو في حل  Activity-Based Costing for Time Driven (ABCTD) بالوقت

 Activity-Based (ABC)المشكالت التي واجيت تطبيق التكاليف عمى أساس النشاط 

Costing تحديد العالقة بين التكاليف البيئية والصناعات المحمية.و ، فالمنشأت المحمية 
يل النظري من خالل المنيج اإلستقرائي، لتحقيق ىذا اليدف إعتمد الباحثون عمى التأص

من الكتب والمراجع والدراسات العربية واألجنبية، ثم إجراء دراسة ميدانية من خالل تصميم 
قائمة استقصاء تخص المحاسبين والمراجعيين والمدراء الماليين والتنفيذيين في شركات 

شركة، وتم  71عدد شركات ( شركات من 9وُمثمت عينة الدراسة والبالغ عددىا )، األغذية
عمي 030وتجميع  030توزيع اإلستمارات عمي مستويات المدراء الماليين والمحاسبين لعدد 

المستويات المذكورة في تمك شركات األغذيو عينو الدراسة، وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة 
درة التنافسية معنوية وجوىرية بين ترشيد التكاليف البيئية وتدعيم القارتباط ذات داللة 
، وأوصت الدراسة بزيادة اإلىتمام بالتكاليف البيئية والمحافظة عمييا بعد لمصناعات المحمية

التطور الكبير الذي حدث بعد استخدام التكاليف عمى أساس النشاط الموجو بالوقت لدعم 
 قدرتيا التنافسية فاألسواق الصناعية والمحمية.

 

 مقدمة
في ظل العولمة، واألسواق العالمية المفتوحة، أصبحت شركات األعمال تعمل في بيئة 
تنافسية معقدة، تفرض عمييا التوسع في مشاريعيا، مع ضمان خفض التكاليف، خاصًة تمك 
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ولذا تم إصدار التشريعات والقوانين التى تنظم ، التكاليف الناجمة عن تمويل تمك المشاريع
والتى تعمل (، Garrison & Noreen, 2003) ركات ولمؤسسات األعمالاإللتزام البيئى لش

عمى الحد من تموث اليواء والمياه والتربة، وأخذت التكاليف البيئية في اإلزدياد بشكل كبير 
 وترتب عمى ذلك ظيور مفيوم التكاليف البيئية.، نتيجة صدور التشريعات والقوانين البيئية
قتصادية اليائمة، والتقدم التكنولوجي المستمر وثورة أصبح من الواضح التطورات اإل

، المنافسة باألسواق، تستمزم مناىج وأساليب محاسبية دقيقة تتالءم مع طبيعة ىذه التغيرات
وتساعد المنشأت والمشروعات المحمية عمي تحقيق آىدافيا في البقاء واإلستمرار وزيادة 

الصناعية إلى تبني العديد من األنظمة  حصتيا السوقية، لذلك تسعي الكثير من المنشأت
في ، المحاسبية المتطورة التي تيدف إلي دعم قدرتيا التنافسية، وترشيد التكاليف وخفضيا

 ( )رانيا عمر محمد الباز(.7112)الوقت المناسب 
ويعد دعم القدرة التنافسية من أىم األىداف المسيطرة والحاكمة لكل المشروعات 

عمى أساس  وبتطبيق التكاليف، إلقتصادية في ظل المنافسة القويةالصناعية والوحدات ا
 Kaplan and( بواسطة7112وظير سنة ) (TDABC) النشاط الموجو بالوقت

Anderson))  والذي يعد وسيمة فعالة لتطوير نظام التكاليف داخل الوحدة اإلقتصادية من
 المشروعات الصناعية واإلقتصادية .وتحقيق الترشيد األمثل لمتكاليف البيئية داخل ، ناحية

 

 مشكلة البحث
حيث كانت ، كانت الشركات الصناعية تنتج في الماضي عددًا محدودًا من المنتجات

فذلك من المنطق التحول ، التكاليف الصناعية غير مباشرة ال تشكل عبئًا كبيرا عمي المنتج
لتطبيق نظام التكاليف المبني عمي النشاط ألنو نظام جاء ليخدم الظروف الجديدة بواسطة 

 ( )رزق صالح عبد الرحمن(.7112)
وتعتبر التكاليف البيئية من مصادر القوي العظمي فالمنشأت الصناعية ألنيا أىم 

البحث عن تخفيض ىذه  مصدر من مصادر الصناعات والشركات، فتنشأ الحاجو إلى
لتدعيم القدرة التنافسية في الصناعات والمنشأة  (ABCTD) التكاليف البيئية بإستخدام إسموب

 المحمية .
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من ىنا تنشأ مشكمة الدراسة في صورة قدرة تخفيض التكاليف البيئية لتدعم القدرة 
شكمة الدراسة في التنافسية عمي الصناعات المحمية وزيادة األرباح لممنشأة، ويمكن عرض م

سؤال جوىري ىو"ما مدى إمكانية ترشيد التكاليف البيئية عمي تدعيم القدرة التنافسية 
لممشروعات في الصناعات المحمية بتطبيق إسموب التكاليف عمي أساس النشاط الموجو 

 " ؟بالوقت
 

 أسئلة البحث
 :رئيسي منو عـدة أسئمة فرعية وىيويستمد من السؤال ال

 يوجد تحديد واضح ألىم التكاليف البيئية ودورىا في إتخاذ القرارت ؟إلي أي مدي  (0
إلي أي مدي تواجو الشركات الصناعية آي معوقات تحول دون تطبيق نظام التكاليف  (7

 (؟ABCTDالمبني عمي النشاط الموجو بالوقت )
في إلي أي مدي تخفيض التكاليف البيئة في الصناعات المحمية يؤثر عمي القدرة التنافسية  (3

 تمك الصناعات المحمية ؟
 

 أهداف الدراسة
ىو بيان أثر ترشيد التكاليف البيئية أثر ترشيد التكاليف البيئية  :اليدف الرئيسي لمدراسة

المحمية بتطبيق إسموب التكاليف عمي عمي تدعيم القدرة التنافسية لممشروعات في الصناعات 
ويحقق ىذا اليدف إلي إلقاء الضوء عمي مجموعة من أىــداف ، أساس النشاط الموجو بالوقت

 :فرعيــة وىي
عمي ربحية شركات الموجو بالوقت  (ABCTD) تحديد أثر ترشيد التكاليف البيئية بإستخدام .0

 .القطاع الصناعي
الموجو بالوقت عمي تدعيم القدرة  (ABCTD)بيان أثر ترشيد التكاليف البيئية بإستخدام   .7

 سية لممشروعات الصناعات المحميةالتناف
ترشيد تخفيض نظام التكاليف البيئية بتطبيق إسموب التكاليف عمي أساس النشاط الموجو   .3

 فسية وتحسين الربحية.بالوقت وأثر ىذا عمي السياسات اإلنتاجية لتدعيم القدرة التنا
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 فروض الدراسة
: توجد عالقة جوىرية بين ترشيد التكاليف البيئية وبين تدعيم القدرة الفرض األول

 التنافسية لمصناعات المحمية.
ية بين ترشيد التكاليف البيئية توجد عالقة جوىرية ذو داللة معنو  :الفرض الثاني

 .عمي أساس النشاط الموجو بالوقت سموب التكاليفاستخدام او 
 

 حدود الدراسة
( شركات من عدد 9والبالغ عددىا )قتصرت الدراسة عمي قطاع الصناعات الغذائية ا

 .شركة 71شركات 
 

 منهجية الدراسة
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من الموضوع ومدى ضرورتو في ظل المنافسة خاصة في 

تحقيق أىداف البحث فقد إعتمدت الباحثة عمى المنيج ظل تجانس المنتجات، باإلضافة إلي 
 اإلستقرائي والمنيج اإلسنباطي وذلك عمي النحو االتي:

لدراسات المكتبية والتي تعتمد عمي الكتب والدوريات ا والذي يعتمد عمي :المنيج اإلستقرائي
البيئة وقياسيا إطار نظري تستخدم فيو مفاىيم التكاليف  العربية واألجنبية ويتم ذلك من خالل

 .ي تأثيرىا عمي المنشأة الصناعيةومدي عالقتيا بالبيئة وكيفية تطورىا عمي البيئة ومد
يقوم الباحثون من خالل ىذا المنيج بإختبار اإلطار النظري والذي تم  :المنيج اإلستنباطي

ئيًا التوصل إليو من خالل المنيج اإلستقرائي وذلك عن طريق إختبار فروض الدراسة إحصا
 .من خالل الدراسة الميدانية
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 أهمية الدراسة
اإلدارة لمشركات الصناعية عمي معرفة الطريقة  ترجع أىمية الدراسة من خالل محاولة

التي توفر فييا معمومات أكثر دقة عن تكاليف المنتجات وأي تكاليف بيئية تخص الصناعة 
ارت المتعمقة باإلىتمامات اإلقتصادية لتحسين وتدعيم القدرة التنافسية عمي عممية إتخاذ القر 

 والسياسات اإلنتاجية في مجال الصناعات المحمية والعالمية .
 

 المف اهيم(مصطلحات الدراسة )
ىو مصطمح يستخدم عند اإلشارة إلى إضافة معمومات  :محاسبة التكاليف البيئية -0

التكاليف البيئية  التكمفة البيئية إلى اإلجراءات الموجودة لمحاسبة التكاليف، مع تميز
 ( ,United States, 2009)المتضمنة وتخصيصيا عمى المنتجات أو العمميات المناسبة

ىو نظام  :(ABCTD)سموب التكاليف عمي أساس النشاط الموجو بالوقتا -2
 Activity-Basedبديل ناشئ لمتكمفة، يعالج معظم المشاكل وأوجو القصور في نظام

Costing (ABC) حيث يشير إلى أن ظيور نظام الزمن األمثل لمتكمفة المتكامل مع ،
نظام التكمفة عمى أساس األنشطة أدى إلى التغمب عمى العيوب واإلنتقادات الموجية لنظام 

يعتبر أقل تكمفة وأكثر سرعة  (ABCTD)ويضيف أن نظام  (ABC)تكاليف األنشطة 
 (.Terungwa A) (2142)في التطبيق العممي 

ىي الميارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح لممنظمة إنتاج قيم  :رة التنافسيةالقد -3
ويؤكد تميزىا واختالفيا عن ىؤالء المنافسين ، ومنافع لمعمالء تزيد عما يقدمة المنافسون

حيث يحقق ليم المزيد من ، من وجية نظر العمالء الذين يتقبمون ىذا اإلختالف والتميز
( )صالح عبد 7112)اآلخرون المنافع والقيم التي تتفوق عمى ما يقدمة ليم المنافسون 

 الرحمن ،عبد الفتاح ابراىيم محمود رزق(
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 الدراسات السابقة
-Time-Driven Activity: "بعنوان (Kaplan & Anderson, 2004)دراسة ( 4

Based Costing" 

التشغيل كمعيار لحساب زمن  بوقتتعتبر ىذه الدراسة من أوائل الدراسات التي اىتمت 
، (ABC) تكمفة كل نشاط، وقد استعرضت مشاكل تطبيق منيج التكمفة عمى أساس النشاط

والمتمثمة في ارتفاع تكاليف التطبيق، وصعوبة تحديد األنشطة، من خالل تطوير ىذا النظام 
إلى نظام يعتمد زمن النشاط أساسًا في توزيع التكاليف العامة، وىو نظام التكاليف عمى أساس 

ومن خالل تناول الدراسة ألمثمة تطبيقية لبعض الحاالت ، (ABCTD)النشاط الموجو بالوقت 
السيولة والسرعة في اإلستخدام والتطبيق  (TDABC)اعية، استنتجت أن أىم ما يميز الصن

والتقدير، كما يسيل إثبات صحة النموذج عن طريق المالحظة أو الرصد المباشر، كما يتميز 
، ىذا النظام بسيولة تطبيقو عمى الشركة كبيرة الحجم التي تتعامل مع العمميات بصورة مرحمية

القياس، باإلضافة إلى توفير معمومات مالئمة عن التكاليف والربحية بشكل وتخفيض أخطاء 
مما يساعد عمى تخفيض عدد األنشطة  ؛سريع بدون أي زيادة تتسبب في تعقيد نموذج الوقت

 وبالتالي وقت وتكمفة النموذج.
 Practicability of Time-driven: " بعنوان (Terungwa, 2012) دراسة (2

Activity-based Costing on Profitability of Restaurants in 

Makurdi Metropolis of Benue State, Nigeria". 

نظام التكمفة عمى أساس النشاط الموجو بالوقت  تناولت ىذه الدراسة الطابع العممي لتنفيذ
(ABCTD)  عمى شركات األعمال الصغيرة في والية بينو )نيجيريا(، وتحميل ربحية زبائنيا

( في الشركات صغيرة الحجم TDABCالمتنوعين، وىدفت الدراسة لتحديد ما إذا كان تنفيذ )
وقد  الموجية لخدمة مدينة ماكوردي في والية بينو سوف يعزز من أدائيم من حيث الربحية.

يج التطبيقي بدراسة حالة )مطعم واحد( تم اختياره عشوائيًا، وتم تصميم اتبعت ىذه الدراسة المن
جراء مقابالت لمحصول عمى البيانات الالزمة لمدراسة، وخمصت الدراسة إلى أن  استبيان وا 

( بالمقارنة مع الطرق المستخدمة في المطعم، يزود بمعمومات أكثر TDABCاستخدام نظام )
ين تقدم ليم الخدمة، كما أن بإمكان مدراء شركات األعمال حول تكمفة وربحية الزبائن الذ
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لحساب الوقت الالزم لمنشاطات  (ABCTD) الصغيرة استخدام معادالت الوقت في نظام
 المرتبطة بالخدمات المقدمة.

 Recognition of Idle Resources"بعنوان:  ( Tes & Gong,2014)  دراسة (3

in Time-Driven Activity-Based Costing and Resource 

Consumption Accounting Models " 

ومحاسبة استيالك الموارد  (TDABC)و  (ABC)تستعرض ىذه الدراسة كل من أنظمة 
(RCA) ، حيث تناقش فشل نظام(ABC)  في الحمول مكان أنظمة التكاليف التقميدية في

وتقوم ىذه الدراسة إضافة إلى ذلك بإيضاحآلية ، (TDABC)معظم المنشآت وظيور كل من 
وتبيان نتائج ، عبر حالة افتراضية (RCA)و (TDABC)إلى نظام  (ABC)اإلنتقال من نظام 

تم تصميمو  (TDABC)وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن نظام ، التوزيع الجديد لتكاليف الموارد
وأن ، د قياس واحد لقدرة المواردليبسط تطبيق وصيانة أنظمة إدارة التكاليف من خالل اعتما

يوفر معمومات تكاليفية أكثر دقة ومالءمة من أجل اتخاذ  (RCA)أو  (TDABC)كاًل من 
 القرارات.

"أثر المعرفة كمدخل لتدعيم القدرة التنافسية بعنوان :  (2142المالك،  دراسة )عبد (4
 لممؤسسات اإلقتصادية: دراسة ميدانية لشركة نجمة لإلتصاالت" 

ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز مفيوم القدرة التنافسية من خالل مفيموىا وأنواعيا 
ووزعت  مصادرىا، وكذلك معرفة األثر الذي تحدثو المعرفة في بناء القدرات التنافسية لمشركة

إستبانة عمى أفراد مجتمع الدراسة من اإلداريين في الشركة وخمصت نتائج الدراسة إلى أن إدارة 
في الشركة يضمن توفير المعمومات عن القوى التنافسية ،ويمكن من خالليا تدعيم المعرفة 

القدرة التنافسية لمشركة. كذلك تبين وجود عالقة طردية قوية بين إدارة المعرفة والقدرة التنافسية 
% في حين أن المتبقي يرجع إلى عدة عوامل آخرى مختمفة. أيضًا تساىم إدارة 22بنسبة 

دعيم القدرة التنافسية من خالل مجموعة من الدعائم تتمثل بتكنولوجيا المعمومات، المعرفة في ت
واإلتصال. وأوصت الدراسة بضرورة تبني خيار إدارة المعرفة لقدرتيا الكبيرة عمى توفير 
معمومات أكثر دقة وأمانًا تساىم في تدعيم القدرة التنافسية لممؤسسات، كذلك ضرورة المحافظة 

الذين يمتمكون المعرفة وتحفيزىم وتطويرىم واإلبقاء عمييم كمصدر حيوي ومتجدد عمى األفراد 
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 لممعرفة يدعم وبقوة القدرة التنافسية وفتح باب اإلستثمار في كافة المجاالت لخمق بيئة تنافسية
 وخصوصًا العنصر البشري الموىوب والمبدع.

ودور التكاليف البيئية في " أىمية : بعنوان (2112العال أبو خشبة  دراسة ) عبد (5
 مجال اتخاذ القرارات وتقييم األداء"

تيدف ىذه الدراسة إلى وضع إطار عممي لمفيوم البيئة والتموث البيئي والتعرف عمى 
أنواع التكاليف البيئية ومحدداتيا ودور المحاسب في قياس وتحميل التكاليف البيئية وتأثيرىا 

ترح لزيادة فعالية دور التكاليف البيئية في المنشآت عمى اتخاذ القرارات وتقديم مدخل مق
 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: السعودية وكانت أىم 

أن قياس التكاليف البيئية يعتبر أمرًا ىامًا وضروريًا في مجال اتخاذ القرارات التشغيمية  -
وتحتاج المحاسبة عن التكاليف البيئية إلى تكامل وتضاف جيود الميندسين والفنيين 

 والمحاسبين واإلداريين واإلقتصاديين. 
المالية وأن السنوات  يجب اإلفصاح عن التكاليف البيئية واألداء البيئي ضمن القوائم -

القادمة ستشيد تحول العديد من عناصر التكاليف البيئية من كونيا تكاليف ذات قرارات 
 ومصادر خارجية إلى تكاليف ذات قرارات ومصادر داخمية. 

 وىناك المزيد من الدراسات التي تم عرضيا في متن الرسالة.
 

 ونتائج الدراسةإجراءات  
عتمد الباحثون عمي المنيج اإلستقرائي اإلستنباطي ا: ةاإلجراءات المنيجية لمدراس

ومنيج الدارسة ، لمقراءات واألدبيات لمنشاطات الصناعية في قطاعات الصناعات العذائية
المدراء الماليين من خالل تصميم قائمة استقصاء تخص ، الميدانية لبعض شركات األغذية

أىم المتغيرات لمدراسة محور البحث والتي والمحاسبين في تمك الشركات، وذلك لمحاولة تحديد 
تؤثر عمي المتغير التابع وتحميل حساسية كل متغير بالنسبة لقياس درجة أسموب تطبيق 

 التكميف عمي اساس النشاط الموجو بالوقت عمي تدعيم التنافسية عمي المنشآت الصناعية.
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 متغيرات الدراسة ودرجة قياسها
 التكاليف عمي أساس النشاط الموجو بالوقتأسموب  :المتغير المستقل -(4

(ABCTD) 
يوفر العديد من الفرص لتصميم نماذج التكمفة في بيئة ذات أنشطة معقدة : وودرجة قياس -

وذلك من خالل إدارج مسببات وقت تعددة بناًء عمي األنشطة المعقدة دون التوقع في عدد 
 األنشطة.

 القدرة التنافسية: المتغير التابع -(2
 قياس المساىمة في تسعير المنتجات لتغطي عمي األقل تكمفتيا. :وودرجة قياس -

 9 لمقياس وأجريت الدراسة عمي عينو ستخدم الباحثون استمارات اإلستقصاء كأداةا
الجزء ، وتحتوي إستمارات اإلستقصاء عمي جزئين 7102شركة سنة  71شركات من عدد 

 ي:محاور كما يم 3زء الثاني يشمل والج، األول يشمل البيانات الشخصة لمعميل
 عبارة(. 00ترشيد التكاليف البيئية في المنشأت والمشروعات ) ويتضمن  -0
 عبارة(.01) ويتضمن ABCتطبيق إسموب التكاليف عمى أساس النشاط  -7
 عبارة(.9ويتضمن ) ABCTDتطبيق إسموب التكاليف عمى أساس النشاط الموجو بالوقت  -3
  ي المكون من خمس نقاط تتراوح بينوفق مقياس ليكرت التدريجوتتم اإلجابة عمى الفقرات :

 ( يوضح ذلك :0والجدول رقم )، ( موافق تماماً 2غير موافق ابدا، حتى )-(0
 يوضح مقياس ليكرت الخماسي :(4)جدول رقم

 اإلتجاه الفئة
 تميل اإلجابات إلى )غبر موافق أبدًا( 0029 -0011
 )غير موافق(تميل اإلجابات إلى  0021-7029
 تميل اإلجابات إلى )محايد( 70,1-3039
 تميل اإلجابات إلى )موافق( 3021-2009
 تميل اإلجابات إلى )مؤافق تمامًا( 2071-2011

  )Likert, Rensis ,2013) لرينسس ليكرت المصدر:
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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 يوضح توزيع عينة الدراسة طبقًا العمل: (2)جدول
 % عدد االستمارات الموزعو العمل

 7901 32 إدارة عميا )مدير تنفيذي(
 2302 21 مراقب حسابات
 ,020 73 مراجع داخمي
 01101 030 االجمالي

( استمارة تم توزيعيا 030( توزيع عينة الدراسة البالغ عددىا )7يوضح الجدول رقم )
 % لممراجع الداخمي ,020% لمراقب الحسابات ونسبة 2302% لإلدارة العميا ونسبة 79بنسبة 

 

 اإلختبارات اإلحصائية المستخدمة
لقياس ثبات وصدق  Cronbacألفاكرونباخ ختبار ا: ختبار إلستمارة اإلستقصاءا -4

 محتوى استمارة اإلستقصاء الدراسة.
حيث يوضح مدى امكانية اإلعتمادية عمى نتائج قائمة اإلستقصاء، ومدى إمكانية تعميم 

( فإذا كانت قيمة ألفا أكبر 0، 1نتائجيا عمى مجتمع الدراسة، حيث أن معامل الفا يقع بين )
 . ث وتعميم نتائجيا عمى مجتمع الدراسةأمكن اإلعتماد عمى عينة البح ,10من أو تساوى 

 Cronbach's alphaيوضح درجات مقياس ألفا كرونباخ : (3)جدول رقم

 : اإلختبارات اإلحصائية تضمنت -2
  المتوسط واإلنحراف المعياري ومعامل اإلختالف ونسبة اإلتفاق لمعرفة اتجاه آراء عينة

 الدراسة 
  اختبار فريد مانFriedman Test  لمعرفة مدى اإلتفاق واإلختالف بين آراء عينة

 الدراسة حول األىمية النسبية لمعبارات.

 درجة القبول كرونباخ
109≤ α ممتاز 

109 > α ≥ 102 جيد 
102 > α ≥ 10, مقبول 
10,  >α≥ 102 ضعيف 

α <102 غير مقبول 
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 معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون Pearson Correlation العالقة بين متغيرات لمعرفة
 الدراسة

  تحميل اإلنحدار البسيط و المتعدد المتدرج لمعرفة آثر المتغيرات المستقمة عمى المتغير
 التابع ولمتحقق من صحة فروض الدراسة.

 صدق وثبات درجات األداة: 
تعتبر األداة صادقة إن كانت تقيس ما وضعت لقياسو، أو الصفة التي تيدف : صدق األداة

اسيا، فإذا كانت أداة الدراسة تقيس اتجاه المبحوثين نحو شيء معين، فيجب أن تعطينا إلى قي
 .نتائج اإلتجاه نحو ىذا الشيء وليس نحو شيء أو موضوع آخر

معنى ثبات اإلختبار أن يكون اإلختبار مماثاًل لنفسو بمعنى أن يعطى نفس النتائج : الثـبات
عميو تغيرات في الفترة الفاصمة من شأنيا أن تغير حين يطبق أكثر من مرة عمى فرد لم تطرأ 

من الظاىرة التي يقيسيا االختبار. ويوضح ذلك مدى اإلمكانية اإلعتمادية عمى نتائج قائمة 
 ومدى إمكانية تعميم نتائجيا عمى مجتمع الدراسة.، اإلستبيان
 يوضح معامل الثبات والصدق :(4)جدول رقم

 الصدقمعامل  معامل الثبات البيان
 10222 102,2 ترشيد التكاليف البيئية في المنشأت والمشروعات

 10222 10222 تدعيم القدرة التنافسية
 10202 10222 (ABCتطبيق إسموب التكاليف عمى أساس النشاط )

تطبيق إسموب التكاليف عمى أساس النشاط الموجو 
 10222 10921 (ABCTDبالوقت )

 10932 10222 االجمالى
 Spssمن مخرجات برنامج المصدر: 

 :التحميل الوصفي
اواًل: نتائج تحميل فقرات الدراسة لمعرفة آراء عينة الدراسة في ترشيد التكاليف البيئية في 

 المنشأت والمشروعات كما يمي:
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 يوضح أراء عينة الدراسة في ترشيد التكاليف البيئية في المنشأت والمشروعات  :(5)جدول رقم
 (030)ن=  

المتوسط  طبيعة ونوعية المعمومات
 المرجح

اإلنحراف 
 المعياري

معامل 
 اإلختالف

درجة 
 اإلتجاه الموافقة

إن دراسة وتحميل التكاليف البيئية يمكن 
أن يساعد المنشأة لمتقميل من اإللتزامات 

)التعويضات والغرامات( التي قد تنشأ بسبب 
 عدم اإللتزام بحماية البيئة.

موافق  9307 0002 1022 ,,20
 بشدة

ترشيد التكاليف البيئية لمقرارات 
اإلستثمارية ترتبط بمدى توافر معايير ومبادىء 

 المحاسبية لقياس التكاليف البيئية.
موافق  ,290 0302 10,71 2022

 بشدة
يمكن تحميل التكاليف البيئية إلدراجيا ضمن 

موافق  2902 0201 10,2 2022 قوائم التكاليف عند اتخاذ القرارت اإلستثمارية.
 بشدة

تعتبر محاسبة التكاليف البيئية جزء من 
موافق  2902 0207 10,2 2022 نظام اإلدارة البيئية.

 بشدة
إن دراسة وتحميل التكاليف البيئية يمكن 
أن يساعد المنشأة لإلستجابة لمقوانين الحالية 

 الخاصة بحماية البيئة.
موافق  2907 0302 10,0 ,202

 بشدة
إن دراسة وتحميل التكاليف البيئية يمكن 
أن يساعد المنشأة في توفير المعمومات الالزمة 

 لإلفصاح عن التأثيرات البيئية .
موافق  2207 0702 1022 2020

 بشدة
تسعي المنشأة لمحصول عمى الشيادات 

موافق  2201 0209 22.، 2032 الدولية المتعمقة بالبيئة
 بشدة

تكاليف البيئة أداة أساسية تعتبر محاسبة 
األداء البيئي من اجل مساعدة وترشيد  لقياس

 نظام اإلدارة البيئية.
موافق  2207 0200 1023 ,207

 بشدة
اإلفصاح بالمعمومات عمى تتبع التكاليف 
البيئية ترتبط بمدى توافر اإلدارات المتخصصة 

 بالشئون البيئية داخل الشركات .
 موافق 2302 ,020 10,0 2009

ضآلة قيمة ىذه بعض التكاليف البيئية 
 موافق 2302 7103 1022 2009 وبالتالي انخفاض أىميتيا النسبية.

تسعي المنشأة في سبيل حماية البيئة إلى 
شراء أجيزة ومعدات متعمقة بحماية البيئة أو شراء 
 مواد خام بشكل أعمى من المواصفات المطموبة(.

 موافق 2302 ,020 10,0 2002

 910,3 7قيمة كا
 10111 مستوى الداللة

 Spssمن مخرخرات برنامج المصدر: 



 

 وآخرونعمرو حسين عبد البر 
 

 323 7102 ديسمبر، الثالثالجزء  األربعونالمجمد 

 

( إلى وجود اختالف معنوي في األىمية النسبية آلراء 2يتضح من بيانات الجدول )
استمارات العينة في ترشيد التكاليف البيئية في المنشأت والمشروعات عند مستوى داللة 

( والتي تقع 9307% و 2207بنسبة موافقة تراوحت بين )، فنجد أن أغمبية عينة الدراسة 1010
( والتي تقابل نسبة 0209% و0002في مدى الموافقة الشديدة مع نسبة اختالف تتراوح بين ) 

%( من إجمالي عينة الدراسة ترى أن ترشيد التكاليف البيئية 2202و 2700اتفاق تتراوح بين )
البيئية التي قد تنشأ بسبب عدم اإللتزام بحماية دراسة وتحميل التكاليف  في المنشأت ينشأ من

حيث تسعي المنشأة ، البيئة، و يمكن تحميل التكاليف البيئية إلدراجيا ضمن قوائم التكاليف
 لمحصول عمى الشيادات الدولية المتعمقة بالبيئة .

ليف عمى سموب التكاارفة آراء عينة الدراسة في تطبيق ثانيًا: نتائج تحميل فقرات الدراسة لمع
 كما يمي:  ABCأساس النشاط 

سموب التكاليف عمى أساس النشاط اوضح أراء عينة الدراسة في تطبيق ي :(6)جدول رقم
ABC =(030)ن 

المتوسط  الفقرات
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

درجة 
 االتجاه الموافقة

يساعد نظام التكاليف عمى أساس النشاط 
((ABC  عمى تحديد دوافع التكمفة

 الرئيسية لكل من المنتج
موافق  2,02 0202 10,2 2037

 بشدة
ربط التكاليف باألنشطة لتحديد تكمفة كل 

 موافق 2,01 0,01 10,9 2030 نشاط
 بشدة

نظام التكاليف عمي أساسي  تطبق الشركة
 موافق 2079 1022 0209 2202 (ABC) النشاط

 بشدة
عمى أساس النشاط  تري أن نظام التكاليف

(ABC ضروري لمنظمتك ) قمواف ,220 0303 1022 2072 
 بشدة

أنت راضي بشكل عام مع نظام التكاليف 
 موافق 2072 10,3 0209 2202 (ABCعمى أساس النشاط)

 بشدة
تحميل وتصنيف األنشطة إلى أنشطة 
تضيف قيمة وأنشطة ال تضيف قيمة 

 لكل نشاط وتحديد مقاييس أداء
موافق  2207 0302 1022 2070

 بشدة
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 (6تابع جدول )
المتوسط  الفقرات

 المرجح
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

درجة 
 االتجاه الموافقة

يسبب نظام التكاليف عمى أساس النشاط 
(ABC في تخفيض تكمفة اإلنتاج السيما )

 التكاليف غير المباشرة.
 موافق ,200 0,09 10,9 2012

الشركة إلى أنشطة  يمكن تقسيم عمميات
 موافق 2001 0,02 10,2 2012 محددة

تحديد مسببات تكمفة كل نشاط )الحدث 
 موافق 2101 7001 1022 2011 )المتسبب في حدوث التكمفة

ال يساعد نظام التكاليف عمى أساس 
( عمى تحديد تكاليف ABCالنشاط )

 منفصمة لكل فئة من المنتجات
 موافق 2207 7300 1029 ,302

 00,2, 7قيمة كا
 10111 مستوى الداللة

 Spssمن مخرجات برنامج المصدر: 
( إلى وجود اختالف معنوي في األىمية النسبية آلراء ,يتضح من بيانات الجدول رقم )

( عند مستوى داللة (ABCتطبيق إسموب التكاليف عمى أساس النشاط مفردات العينة في 
%( والتي 2,02% و 2207، فنجد أن أغمبية عينة الدراسة بنسبة موافقة تراوحت بين )1.10

( والتي 7300% و0302تقع في مدى الموافقة والموافقة الشديدة مع نسبة اختالف تراوحت )
 %( ترى أن تطبيق2,09% و2,02تقابل نسبة اتفاق من اجمالي عينة الدراسة تراوحت بين )

يساعد عمى تحديد دوافع التكمفة الرئيسية لكل  (ABC)إسموب التكاليف عمى أساس النشاط 
وأن األغمبية من العينة يرون أن الشركة تطبق نظام التكاليف عمي أساسي ، من المنتج

( ألنو ضروري لمنظمتيا كما أن تحميل وتصنيف األنشطة إلى أنشطة تضيف ABC)النشاط
مة وتحديد مقاييس آداء لكل نشاط كما أن تحديد مسببات تكمفة كل قيمة وأنشطة ال تضيف قي

 نشاط ىو الحدث المتسبب في حدوث التكمفة.
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ًا: نتائج تحميل فقرات الدراسة لمعرفة اراء عينة الدراسة في تطبيق إسموب التكاليف عمى ثالث
 . كما يمي:ABCTDأساس النشاط الموجو بالوقت 

يوضح أراء عينة الدراسة في تطبيق إسموب التكاليف عمى أساس النشاط : (7)جدول رقم
 (030)ن= ((ABCTDالموجو بالوقت 

المتوسط  الفقـــــــــــرات
 المرجح

اإلنحراف 
 المعياري

معامل 
 اإلختالف

درجة 
 اإلتجاه الموافقة

أن نظام التكاليف عمى أساس النشاط 
يعتبر تطوير ABCTD) ) الموجو بالوقت

لنظام التكاليف عمى أساس النشاط حديث 
(ABC) 

موافق  9307 0307 10,3 ,,20
 بشدة

تطبق الشركة نظام التكاليف عمي أساسي 
موافق  ABCTD. 2072 1027 0903 22011)النشاط الموجو بالوقت )

 بشدة
نظام التكاليف عمي أساسي النشاط الموجو 

المطبق بالشركة يقدم ABCTD) بالوقت)
 لمرحمة التسويق.

 موافق 2302 0202 1022 2009
نظام التكاليف عمي أساسي النشاط الموجو 

المطبق بالشركة يقدم ABCTD) بالوقت)
تقارير عن معدالت خفض التكمفة 

واألنشطة غير المضيفة لمقيمة في دورة 
 حياة المنتج.

 موافق 2302 0201 1022 2002

نظام التكاليف عمي أساسي النشاط الموجو 
المطبق بالشركة يقدم ABCTD) بالوقت)

 تقارير عن تكاليف الجودة.
 موافق 2701 7102 1022 2001

نظام التكاليف عمي أساسي النشاط الموجو 
المطبق بالشركة يقدم ABCTD) بالوقت)

 بيانات لمرحمة التصميم اإلبتدائي والنيائي.
 موافق 2002 0202 1022 2019

نظام التكاليف عمي أساسي النشاط الموجو 
المطبق بالشركة يقدم ABCTD) بالوقت)

 بيانات لمرحمة البحث والتطوير.
 موافق 2002 0202 ,102 2012

نظام التكاليف عمي أساسي النشاط الموجو 
المطبق بالشركة يقدم ABCTD) بالوقت)

 لمرحمة اإلنتاج.
 موافق ,290 0200 10,2 3092

نظام التكاليف عمي أساسي النشاط الموجو 
المطبق بالشركة يقدم ABCTD) بالوقت)

 لمرحمة ما بعد البيع وخدمة العمالء.
 موافق 2907 0902 1022 ,309

 032032 7قيمة كا
 10111 مستوى الداللة

 Spssمن مخرخرات برنامج المصدر: 
( إلى وجود اختالف معنوي في األىمية النسبية آلراء 2يتضح من بيانات الجدول رقم )

(. (ABCTDمفردات العينة في تطبيق إسموب التكاليف عمى أساس النشاط الموجو بالوقت 
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% و 2907، فنجد ان أغمبية عينة الدراسة بنسبة موافقة تراوحت بين)1010عند مستوى داللة 
% 0307دى الموافقة الشديدة والموافقة مع نسبة اختالف تراوحت بين) ( والتي تقع في م9307

%( أن األغمبية تطبق نظام 2,02% و2902( والتي تقابل نسبة اتفاق تراوحت بين )7102و
حيث إنو تطوير حديث لنظام ، (ABCTDالتكاليف عمى أساس النشاط الموجو بالوقت )

رحمة التسويق، ويقدم تقارير عن معدالت (، حيث يقدم لمABCالتكاليف عمى أساس النشاط)
خفض التكمفة واألنشطة غير المضيفة لمقيمة في دورة حياة المنتج وتقارير عن تكاليف الجودة، 

 ويقدم بيانات لمرحمة التصميم اإلبتدائي والنيائي لمرحمة ما بعد البيع وخدمة العمالء.
 

 ختبار صحة فروض الدراسةا 
 القدرة وتدعيم البيئية التكاليف ترشيد بين داللة احصائية عالقة ذو توجد الفرض األول:

 .لمصناعات المحمية التنافسية
 أسموب واستخدام البيئية التكاليف ترشيد بين احصائية داللة ذو عالقة توجد: الفرض الثاني

 . بالوقت الموجو النشاط عمى أساس التكاليف
البيئية  التكاليف ترشيد بين داللة احصائيةعالقة ذو  : توجداختبار صحة فرض الدراسة األول

 .لمصناعات المحمية التنافسية القدرة وتدعيم
البسيط وتحميل اإلنحدار  ختبار صحة فروض الدراسة تم استخدام معامل اإلرتباطال
 :( يوضح ما يمي2والجدول رقم )البسيط 

 ترشيد التكاليف البيئية: المتغير المستقل
 تحميل اإلنحدار يوضح نتائج :(8)جدول رقم

 قيمة ت المعممة 
”t” 

مستوى 
 الداللة
 “P” 

معامل 
االرتباط 

 الكمي
معامل 
 التحديد

معامل 
د يالتحد

 المعدل
 مستوى الداللة قيمة ف

 1010 20023 ,320,1 الثابت
ترشيد  1010 77022 ,020 100203 10390

التكاليف 
 البيئية

10232 20223 1010 
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وجود عالقة إرتباطية طردية بين ترشيد التكاليف  (2رقم )يتضح من نتائج الجدول 
فنجد أن ترشيد التكاليف ، 10390حيث بمغت قيمة معامل اإلرتباط ، البيئية والقدرة التنافسية

وأن التغير الحادث في القدرة التنافسية ، %,020البيئية يؤثر عمى القدرة التنافسية بنسبة 
 .10232بمقدار  يد التكاليف البيئيةبمقدار الوحدة يرجع لمتغير في ترش

 وتدعيم البيئية التكاليف ترشيد بين عالقة ذو داللة احصائية توجد القرار صحة فرض الدراسة:
 .لمصناعات المحمية التنافسية القدرة

 البيئية التكاليف ترشيد بين احصائية داللة ذو عالقة توجد اختبار صحة فرض الدراسة الثاني:
 . بالوقت الموجو النشاط عمى أساس التكاليف أسموب واستخدام

 ترشيد التكاليف البيئيةالمتغير التابع: 
أسموب و  (ABCTD)بالوقت  الموجو النشاط عمى أساس التكاليف أسموب :المتغير المستقل

 ABC)التكاليف عمى أساس النشاط ) 
 قيمة معامل اإلرتباط ومستوى الداللة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة :(9)جدول رقم

 ترشيد التكاليف البيئية 
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط

ABCTD 10213 1010 
ABC 10209 1010 

 يوضح نتائج تحميل اإلنحدار :(41)جدول رقم

قيمة  المعممة 
 ”t” ت

مستوى 
  الداللة
“P” 

معامل 
اإلرتباط 

 الكمي
معامل 
 التحديد

معامل 
التحديد 
 المعدل

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 10111 90179 7,0222 الثابت
10221 10790 10721 7,0792 1010 ABCTD 103,, 202,2 10111 

ABC 100,0 70,03 10101 
التكاليف رتباطية طردية بين ترشيد ا( وجود عالقة 01ائج الجدول رقم )يتضح من نت

البيئية وكاًل من أسموب التكاليف عمى أساس النشاط واسموب التكاليف عمى أساس النشاط 
فنجد أن ، 10213، 10209الموجو بالوقت، حيث بمغت قيمة معامل اإلرتباط عمى الترتيب 

إسموب التكاليف عمى أساس النشاط واسموب التكاليف عمى أساس النشاط الموجو بالوقت يؤثر 
%، وأن التغير الحادث في ترشيد التكاليف البيئية 7201 يد التكاليف البيئية بنسبةعمى ترش
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، وبمقدار 100,0بمقدار أسموب التكاليف عمى أساس النشاط بمقدار الوحدة يرجع لمتغير في 
 ألسموب التكاليف عمى أساس النشاط الموجو بالوقت . ,,103

 البيئية التكاليف ترشيد بين احصائية داللة ذو عالقة : توجدرار صحة فرض الدراسةالقـــــ
 . بالوقت والموج النشاط عمى أساس التكاليف أسموب واستخدام

 

 النتائ         ج
 :أواًل: نتائج خاصة بمتغيرات الدراسة

لحوسبة أما بالنسبة لمتغيرات الدراسة فقد حددت الباحثون أربع محاور، أوليا تطبيق ا
والثالث أسباب معوقات تطبيق  ستخدام تقنية الحوسبة السحابيةاالسحابية وثانييا تطبيق و 

)التكنولوجيا الخضراء( الحوسبة الخضراء والسحابة اإللكترونية وكانت أىم النتائج التي 
 توصمت إلييا الدراسة الميدانية التي اجراىا الباحثون كما يمي:

 :أثبتت الدراسة أن: عاتنتائج خاصة بترشيد التكاليف البيئية في المنشأت والمشرو  -(4
لترشيد التكاليف البيئية في المنشأت يجب دراسة وتحميل التكاليف البيئية التي تساعد عمى   - أ

تقميل من اإللتزامات )التعويضات والغرامات( التي قد تنشأ بسبب عدم اإللتزام بحماية 
 .البيئيةة لإلفصاح عن التأثيرات البيئة، ويساعدىا في توفير المعمومات الالزم

محاسبة التكاليف البيئة جزء من نظام اإلدارة البيئية ألنيا أداة أساسية لقياس األداء البيئي  - ب
 من اجل مساعدة وترشيد نظام اإلدارة البيئية.

ترشيد التكاليف البيئية لمقرارات اإلستثمارية ترتبط بمدى توافر معايير ومبادىء المحاسبية   - ت
ن تحميل التكاليف البيئية إلدراجيا ضمن قوائم التكاليف عند ويمك، لقياس التكاليف البيئية

 اتخاذ القرارت اإلستثمارية. 
 :ثبتت الدراسةأ: (ABCسموب التكاليف عمى أساس النشاط )نتائج خاصة بتطبيق إ -(2
 ( يساعد عمى (ABCأن تطبيق إسموب التكاليف عمى أساس النشاط   - أ

 .المنتجلتكمفة الرئيسية لكل من تحديد دوافع ا -
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تقسيم  تخفيض تكمفة اإلنتاج السيما التكاليف غير المباشرة، وأنو من خاللو يمكن -
 عمميات الشركة إلى أنشطة محددة .

أن تحميل وتصنيف األنشطة إلى أنشطة تضيف قيمة وأنشطة ال تضيف قيمة وتحديد  - ب
في مقاييس أداء لكل نشاط وأن تحديد مسببات تكمفة كل نشاط ىو الحدث المتسبب 

 حدوث التكمفة.
 نتائج خاصة بتطبيق إسموب التكاليف عمى أساس النشاط الموجو بالوقت -(3

(ABCTD) :اثبتت الدراسة: 
( يعتبر ABCTDأن تطبيق نظام التكاليف عمى أساس النشاط الموجو بالوقت )  -

( حيث يقدم لمرحمة التسويق، ABCتطوير حديث لنظام التكاليف عمى أساس النشاط )
تقارير عن تكاليف الجودة، ويقدم بيانات لمرحمة التصميم اإلبتدائي والنيائي ويقدم 

وبيانات لمرحمة البحث والتطوير، كما يقدم لمرحمة اإلنتاج ولمرحمة ما بعد البيع وخدمة 
 العمالء.

قامت الدراسة عمى فرضين رئيسيين حيث : : نتائج خاصة بصحة فروض الدراسةثانياً 
  أثبتت الدراسة اآلتي:

 القدرة وتدعيم البيئية التكاليف ترشيد بين عالقة ذو داللة احصائية توجد قبول الفرض: -
 .لمصناعات المحمية التنافسية

 أسموب واستخدام البيئية التكاليف ترشيد بين احصائية داللة ذو عالقة توجدقبول الفرض:  -
 . بالوقت الموجو النشاط عمى أساس التكاليف

 

 التوصيات
 الدراسة يوصي الباحثون بما يمي: في ضوء نتائج

ضرورة توعية اإلدارات العميا والمالية لشركات األغذيو بأىمية تبني وتطبيق أساليب  -0
، وذلك استجابًة لممتغيرات البيئية (ABCTDالمحاسبة اإلدارية الحديثة وخصوصًا نظام )

 السريعة والتي تزداد تعقيًدا يوًما بعد يوم.
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 Activity-Basedاإلستمرار في الدراسات التي توضح مزايا استخدام الشركات لنظام  -7
Costing for Time Driven (ABCTD) ، خاصة تمك التي توضح األثر عمى األداء

 المالي واإلداري لمشركات.
( ABCزيادة إجراء المزيد من البحوث التطبيقية التي تعقد المقارنة بين مدخمي ) -3

ختABCTD)و  يار األنسب لممشروعات في الصناعات المحمية.( وا 
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ABSTRACT 

This study aimed at identifying the rationalization of environmental 

costs in order to enhance competitiveness in local industries, By 

applying a method Activity-Based Costing for Time Driven (ABCTD) 

For its contribution to solving the problems facing an application 

Activity-Based Costing (ABC) Local enterprises, determine the 

relationship between environmental costs and local industries. 

To achieve this goal, the researcher relied on theoretical rooting 

through the inductive method , Of books and references and Studies of 

Arabic and Foreign, And then conduct a field study by designing a 

survey list of accountants, auditors, financial managers and executives 

of food companies, The study sample consisted of (9) companies from a 



 مجمة العموم البيئية
 جامعة عين شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 332 7102 ديسمبر، الثالثالجزء  األربعونالمجمد 

number of companies 20 companies, The forms were distributed at the 

levels of financial managers and accountants for 131 and aggregating 

131 levels Mentioned in those food companies sample study, The study 

concluded that there is a significant correlation between rationalization 

of environmental costs and strengthening the competitiveness of local 

industries, The study recommended increased attention to and 

conservation of environmental costs After the significant development 

that took place after the use of costs on the basis of time-driven activity 

to support their competitiveness, industrial and domestic markets. 

 


