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 الملخص.
وأهمية وأهداف محاسبة استهالك الموارد ،والتعرف هدفت الدراسة فى إطارها النظري الى التعرف علي مفهوم 

علي مفهوم وأهمية وأهداف القرارات اإلستراتيجية الرشيدة ،وهدفت وفى إطارها التطبيقي الى بيان أثر نظام 
محاسبة استهالك الموارد فى ترشيد القرارات االستراتيجية فى المنشآت الصناعية السودانية ،توصلت الدراسة 

يدة أهمها:أن استخدام نظام أساليب وأدوات نظام محاسبة استهالك الموارد يساعد إدارة هذه الى نتائج عد
المنشآت الصناعية فى اتخاذ قرارات استراتيجية رشيدة تمكنها من أدارة مواردها بطريقة مثلى لتسير نشاطها 

 بكفاءة وفاعلية لتحقيق االهداف المنشودة.
 الموارد ،الطاقة العاطلة ،العمليات ،القرارات االستراتيجية ،الرشد ،الفاعلية : محاسبة استهالكالكلمات المفتاحية

 
Abstract 

The study aimed, in its theoretical framework, to identify the concept, importance 
and objectives of resource consumption accounting, to identify the concept, 
importance and objectives of rational strategic decisions, and in its practical 
framework, it aimed to demonstrate the impact of the resource consumption 
accounting system in rationalizing strategic decisions in Sudanese industrial 
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enterprises. The study reached many results, the most important of which are: The 
use of a system of methods and tools for a resource consumption accounting 
system helps the management of these industrial enterprises to make rational 
strategic decisions that enable them to conduct their activities efficiently and 
effectively to achieve the desired goals. 
Keywords: resource consumption accounting, idle energy, operations, 
strategic decisions, rationality, effectiveness 

 أواًل:اإلطار المنهجي للدراسة
 مقدمة:

الجهود المحاسبية التي بذلت فى مجال محاسبة التكاليف جاءت هذه الدراسة استجابة للعديد من 
والمحاسبية اإلدارية  ،وهدفت الى التعرف علي دور استخدام نظام محاسبة استهالك الموارد فى 

 ترشيد القرارات اإلستراتيجية  فى بيئة االعمال الصناعية السودانية.
 

 مشكلة الدراسة:
 د تأثير محاسبة استهالك الموارد فى ترشيد القراراتتتمثل مشكلة الدراسة فى عدم معرفة وتحدي

 اإلستراتيجية بمنشآت القطاع الصناعي ،وبناء عليه يمكن صياغة المشكلة فى السؤال التالي:
.ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به نظام محاسبة استهالك الموارد فى المنشأة الصناعية 1

 االستراتجية ؟.السودانية وما هي انعكاساته على قراراتها 
 أهمية الدراسة:

.تكمن أهمية الدراسة العلمية فى قلة وندرة الدراسات العربية والسودانية التي تناولت دور محاسبة 1
 استهالك الموارد فى ترشيد القرارات اإلستراتيجية فى المنشآت الصناعية. 

ل اليها يمكن ج التي تم التوصتكمن االهمية العملية للدراسة فى تقديم توصيات بناءًا على النتائ.2
 أن تساعد فى ترشيد القرارات اإلستراتيجية بالمنشآت .
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 اهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بصفة أساسية الى معرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه محاسبة استهالك الموارد فى 

ي لتحقيق عترشيد القرارات اإلستراتيجية  فى المنشآت الصناعية ،ومن خالل الهدف الرئيسي تس
 االهداف الفرعية التالية:

.التعرف على مفهوم أهمية وأهداف محاسبة استهالك الموارد ومفهوم وأهمية وأهداف ترشيد 1
 القرارات االستراتيجية.

.دراسة وتحليل أثر استخدام  نظام محاسبة استهالك الموارد على ترشيد القرارات اإلستراتيجية 2
 ة.فى المنشآت الصناعية السوداني

 
 فرضيات الدراسة:

 لتحقيق أهداف الدراسة سوف يقوم الباحث باختبار الفرضية االساسية التالية:
 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين محاسبة استهالك الموارد وترشيد القرارات االستراتيجية.1

 متغيرات الدراسة: 
 المتغير المستقل:محاسبة استهالك المورد 

 المتغير التابع:القرارات االستراتيجية 

 منهجية الدراسة:

 لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها سوف يتبع الباحث المناهج البحثية التالية: 

 المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع. .1
 المنهج االستنباطي للتعرف على مشكلة البحث.  .2

 الختبار فروض البحث. المنهج االستقرائي .3

 المنهج الوصفى التحليلي في الدراسة الميدانية. .4

 حدود الدراسة: 
 مجموعة شركات دال الصناعية.-الحدود المكانية :السودان

 م  2021الى عام  2019الحدود الزمنية للفترة من عام 
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 ستراتيجيةت االالحدود الموضوعية:هذا البحث يركز على محاسبة استهالك الموارد وترشيد القرارا
 مصادر جمع البيانات:

 .مصادر أولية :وتتمثل فى استمارة االستبانة 1
 .مصادر ثانوية:وتتمثل فى الكتب والدوريات العلمية والرسائل الجامعية ومواقع االنترنت.2

 هيكلة الدراسة:
ر لمحو تم تقسيم الدراسة الى خمسة محاور أساسية ،المحور االول االطار المنهجي للدراسة،وا

الثاني الدراسات السابقة ،المحور الثالث االطار النظري لمحاسبة استهالك الموارد ،المحور الرابع 
االطار النظري للقرارات اإلستراتيجية،المحور الخامس تحليل البيانات واختبار الفرضيات علي 

 ضوء الدراسة الميدانية.
 ثانيًا:الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والخاصة ،وكذلك  يقوم الباحث باستعراض بعض
 :بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالقرارات االستراتيجية ،وذلك علي  النحو التالي

 م( 2014دراسة:د.فتح الرحمن وصديق ،)
تناولت الدراسة دور اسلوبي التكلفة على أساس النشاط ومحاسبة استهالك الموارد فى تخفيض 
التكلفة فى قطاع صناعة السكر فى السودان.هدفت الدراسة الى تحديد مدي امكانية تطبيق أسلوب 
المحاسبة عن استهالك الموارد الى جانب اسلوب التكلفة على أساس النشاط وأثر ذلك في 
تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة.كانت أهم نتائج الدراسة:ان تطبيق أسلوب التكلفة 

يساهم فى زيادة كفاءة أداء األنشطة ويساعد اإلدارة فى السيطرة على تكاليف التشغيل  على أساس
وتخفيضها ،يقدم رؤية مباشرة إلدارة طاقات الموارد مما يؤدي الى استبعاد تكلفة الموارد غير 

 الالزمة لإلنتاج .
 مOrhan (،2014  )دراسة:

تناولت الدراسة مقترح الستخدام بطاقة األداء المتوازن مع محاسبة استهالك الموارد فى إدارة أداء 
المؤسسات.هدفت الدراسة الى اقتراح نموذج لبطاقة األداء المتوازن بالتكامل مع محاسبة استهالك 
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ل الملموسة و الموارد لتقييم الشركة كمصفوفة هيكلية فى جميع جوانبها ،وقياس مدي مساهمة األص
وغير الملموسة فى المؤسسات وكيفية استخدامها بفاعلية وكفاءة .كانت أهم نتائج الدراسة:ان 
الدمج بين نظام محاسبة استهالك الموارد وبطاقة األداء المتوازن فى المؤسسات الطبية يؤدي الى 

جية هداف اإلستراتيزيادة األداء والكفاءة وجودة الخدمة ومواكبة التغيير التنظيمي وتحقيق األ
،وتوفير أفضل الخدمات الصحية من خالل تحديد توقعات المرضي وأقاربهم وزيادة جودة الخدمات 

 ورضا العاملين.
 م( 2014دراسة:مصعب ،)

تناولت الدراسة قياس التكلفة بين االساليب التقليدية والحديثة ودوره فى دعم القرارات االستراتيجية 
داني.هدفت الدراسة الى تأكيد أهمية االعتماد على نظام تكاليف منفصل فى القطاع الصناعي السو 

عن نظام المحاسبة المالية يعتمد على مخرجات أسلوب التكلفة على أساس النشاط فى تقديم 
معلومات تحليلية تفيد االدارة فى عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية فى القطاع الصناعي. كانت 

ن تطبيق أسلوب التكلفة وفقًا للنشاط يقدم معلومات مالئمة التخاذ القرار أهم نتائج الدراسة :ا
 االستراتيجي ،وان القرارات المبنية على معلوماته تمكن من ترشيد االنفاق .

 م( 2018دارسة:ابراهيم ،)
تناولت الدراسة محاسبة استهالك الموارد ودورها فى فاعلية األداء البيئي للمنشآت الصناعية. 

الدراسة الى دراسة طبيعة التكلفة ودورها فى فاعلية الداء البيئي ،ودراسة مجمعات الموارد هدفت 
ودورها فى فاعلية األداء البيئي للمنشآت الصناعية .كانت أهم نتائج الدراسة ان مدخل محاسبة 

منشأة لاستهالك الموارد مدخل شامل ومتكامل إلدارة التكلفة يتفاعل مع تخطيط الموارد واألنشطة با
. 

 م( 2018دارسة:قصي ،)
تناولت الدراسة فاعلية األساليب الحديثة إلدارة التكلفة فى ترشيد القرارات اإلستراتيجية بالمنشآت 
الصناعية .هدفت الى دراسة العالقة بين نظام التكلفة على أساس النشاط وترشيد القرارات 

ية ،ودراسة هدفة وترشيد القرارات اإلستراتيجاإلستراتيجية ،ودراسة العالقة بين نظام التكلفة المست
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العالقة بين نظام بطاقة األداء المتوازن وترشيد القرارات اإلستراتيجية.كانت أهم نتائج الدراسة :ان 
استخدام أسلوب التكلفة على أساس النشاط يوفر معلومات دقيقة تمكن اإلدارة من اتخاذ أفضل 

تهدفة يساعد فى توفير معلومات تساعد اإلدارة فى اختيار القرارات ،كما أن أسلوب التكلفة المس
بدائل التصنيع ومتطلبات التسعير بشكل أفضل مما يساعد فى عملية ترشيد القرارات اإلستراتيجية 
،وان نظام بطاقة األداء المتوازن يساعد فى تقييم األداء اإلستراتيجي للمنشأة وساعد فى اتخاذ 

 القرارات اإلستراتيجية .
 م( 2018اسة:د.ياسر وفاطمة ،)در 

تناولت الدراسة محاسبة التكاليف البيئية ودورها فى ترشيد القرارات اإلستراتيجية فى الشركات 
الصناعية السودانية .هدفت الدراسة الى توضيح دور استخدام التقييم البيئي لدورة حياة المنتج فى 

ات الصناعية تطبيق المحاسبة البيئية فى الشركترشيد القرارات اإلستراتيجية ،والتعرف على امكانية 
،ودراسة أسباب االهتمام بالتكاليف البيئية ودواعي الحاجة لنظام محاسبة التكاليف البيئية.كانت 
أهم نتائج الدراسة :ان أساليب محاسبة التكاليف البيئية تساهم فى ترشيد القرارات اإلستراتيجية من 

ألنشطة المؤدية آلثار سلبية فى المستقبل ،وبتوفير معلومات خالل توفير معلومات عن تكاليف ا
 تكاليف قياس المصادر المحتملة لألضرار البيئية.

من استعراض الدراسات السابقة يتضح للباحثين ان بعض هذه الدراسات تناولت دور محاسبة 
اساليب التكلفة  ضاستهالك الموارد فى فاعلية االداء البيني وبعضها تناول التكامل بينها وبين بع

الحديثة كأسلوب التكلفة على أساس النشاط وبطاقة االداء المتوازن فى اداء المؤسسات وتخفيض 
تكلفة االنتاج ،وبعض هذه الدراسات ركز علي دور االساليب الحديثة للتكاليف فى تقديم معلومات 

ثر استخدام علي توضيح أدقيقة تفيد فى اتخاذ القرارات االستراتيجية بينما ركزت هذه الدراسة 
 نظام محاسبة استهالك الموارد فى ترشيد القرارات اإلستراتيجية.
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 ثالثا:اإلطار الفكري لمحاسبة استهالك الموارد 
 .مفهوم محاسبة استهالك الموارد 1

 وردت تعريفات مختلفة لمحاسبة استهالك الموارد نذكر منها ما يلي:
نظام إلدارة التكلفة يجمع بين مبادئ التكلفة  عرفت محاسبة استهالك الموارد بأنها

األلمانية)المحاسبة عن التكاليف الحدية والمخططة(ونظام التكلفة على أساس النشاط )على أساس 
الكمية(،ومن ثم تستخدم نظم معلومات شاملة للمحاسبة اإلدارية التي تسمح بدمج كاًل من تحليل 

 (.347م،ص  2010الغروي، .)علي مجدي سعد  الموارد وتحليل األنشطة
عرفت بأنها أداة محاسبية إلدارة التكلفة تقوم بتوفير المعلومات المالئمة عن الكيفية التي يتم من 
خاللها االستغالل الكفء للموارد المتاحة وتوظيف الطاقات العاطلة وتدعيم اتخاذ القرارات اإلدارية 

 (.219م،ص  2010المتعددة بالشركة .)محمد أحمد شاهين ،
كما عرفت بأنها مدخل إداري شامل للتكلفة يعتمد على تزويد المنظمة بمعلومات لها مصداقية 
توفر قرارات مثلى لتقليل التكلفة وزيادة اإليرادات لتحقيق القدرة اإلنتاجية للعمل بهدف نجاح 

 (.81م،ص  2013المنشأة فى ظل سوق المنافسة القوية .)خالد حسين صالح الحوالي،
حاسبة استهالك الموارد بأنها مدخل المحاسبة اإلدارية الذي يركز على المدير كمستخدم عرفت م

اساسي لمعلوماته وليس على التقرير المالي الخارجي ،ويستند بشكل كبير على طرق المحاسبة 
سنة األخيرة ،ويدمج أفضل رؤى نظام التكاليف على  60اإلدارية األلمانية التي تستخدم فى ال 

 .(Larry White ,2009 ,P63)نشاط ونظرية القيود وفكرة المحاسبة اإلدارية التقليدية.أساس ال
 2002عرفت على أنها نوع من أساليب محاسبة التكاليف الجديدة الذي قدم فى أمريكا منذ عام 

م والذي يضم بعض مزايا نظام التكلفة األلمانية وتطوير نظام التكلفة على أساس النشاط ،وهو 
فقط على فكرة التكلفة على أساس النشاط أي ان األنشطة تستهلك الموارد والمنتج يستهلك  ال يقوم

 Wang األنشطة ،ولكن ايضًا يستوعب المهارة وتجربة التطبيق العملي لنظام التكلفة األلمانية. 

,and Others ,2009 ,p84) (Yanhui .  
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دم أهداف البحث على أنها نظام مما سبق يعرف الباحثان محاسبة استهالك الموارد بما يخ
محاسبي شامل ومتكامل إلدارة التكلفة تهدف الى تقديم نظرة مستقبلية عن كيفية االستغالل األمثل 
لموارد األنشطة المتاحة بالمنشأة ،تجمع بين أدوات وأساليب نظام التكلفة على أساس النشاط 

جية دقيقة تساعدها فى اتخاذ قرارات استراتي ونظام التكلفة األلمانية ،تقدم إلدارة المنشأة معلومات
رشيدة بخصوص تخصيص الموارد من خالل منظوري األنشطة والطاقة مع األخذ فى االعتبار 

 تحديد الطاقة العاطلة للموارد .

من التعريفات السابقة يتضح للباحثين أن نظام محاسبة استهالك الموارد يتسم بالخصائص     
 التالية:

 نتاج دمج نظامي التكلفة األلمانية ونظام التكلفة على أساس النشاط. أ.هذا النظام
 ب.يتفق مع نظام التكلفة األلمانية ويعتبر مدخاًل لتحسين نظام التكلفة على أساس النشاط.

 ت.يحقق درجة أكبر من الدقة فى توفير المعلومات اإلستراتيجية عن الموارد.
 وإدارة الطاقة الفائضة بصورة أكثر دقة.ث.لديه القدرة على إدارة الموارد 

ج.تدور تعريفاته حول آلياته فى تحقيق دقة قياس التكلفة من خالل تطبيق مبدأ السببية فى عملية 
 تخصيص الموارد المستهلكة على أغراض التكلفة وتحديد الطاقة العاطلة بالمنشأة.

ف استخدام كميات الموارد بهدح.يعكس الطبيعة األولية للتكلفة فى معدالت التحميل وذلك ب
 التعبير عن كافة العالقات المتداخلة.

خ.يعكس بدقة طبيعة التغير فى التكلفة ووقت االستهالك ،ويوفر معلومات تفصيلية عن كافة 
 العالقات التبادلية بين الموارد وبعضها البعض.

والموارد  حدوث التكاليفد.ضرورة وجود مجمعات للموارد تأخذ فى االعتبار االرتباط المباشر بين 
 ،وان بعض الموارد تتواجد لخدمة موارد اخري.
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 أهمية محاسبة استهالك الموارد . 2
تنبع أهمية نظام محاسبة استهالك الموارد فى توفير معلومات يمكن االستفادة منها فى االجلين 

ام محاسبة مية نظالقصير والطويل على كافة المستويات اإلدارية والتنظيمية ،ويمكن تلخيص أه
 (.115-114م ،ص ص  2010استهالك الموارد فى النقاط التالية :)عامر عبداللطيف كاظم ،

أ.يتأسس عمل نظام محاسبة استهالك الموارد بصورة جوهرية على النظرة الشاملة لطبيعة التكلفة 
ظام تخطيط نوالتوسع فى مستوي تفصيل الموارد لتوفير معلومات ذات جودة عالية ،كما يعمل مع 

 الموارد لتحقيق التكامل مع نظم المحاسبة اإلدارية األخرى.
ب.يجمع بين أهم نظاميين عالميين من أنظمة محاسبة التكاليف الحديثة وهما :نظام التكلفة على 
أساس النشاط ونظام التكلفة األلمانية ويهدف الى توفير معلومات مالية ومعلومات تشغيلية أكثر 

 لتحليل عند أدني مستويات التشغيل.دقة تساعد فى ا
 ت.يفرق نظام محاسبة استهالك الموارد بين امتالك الموارد واستهالكها.

ث.يعتبر أداة محاسبية إلدارة التكلفة توفر المعلومات المالئمة عن كيفية االستغالل األمثل للموارد 
كلفة المنتج اإلنتاجية وخفض تالمتاحة وتوظيف الطاقة العاطلة والفائضة وبالتالي يساهم فى زيادة 

 وزيادة أرباح المنشأة ودعم مركزها التنافسي.
 ج.تنبع أهميته من أنه نظام يسعى الى تقديم معلومات أكثر ارتباطًا بعمليات التشغيل.

يري الباحثان أن أهمية نظام محاسبة استهالك الموارد تكمن فى توفيره لمعلومات مالية وغير 
وأكثر دقة تصلح لالستخدام فى االجلين القصير والطويل وتستخدم فى  مالية ذات جودة عالية

التحليل عند جميع مستويات التشغيل ،هذه المعلومات تمكن ادارات الشركات الصناعية من ترشيد 
 قراراتها االستراتيجية.

 .أهداف محاسبة استهالك الموارد 3
شأة الل األمثل للموارد المتاحة للمنتهدف محاسبة استهالك الموارد بصفة رئيسية الى االستغ  

مما يؤدي الى اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بتخفيض تكلفة المنتج لتحقيق أهداف المنشأة،وفي 
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 (Grasso,L.P,2005 ,ppضوء هذا الهدف الرئيسي تسعي الى تحقيق األهداف الفرعية التالية:

12-27)  ( 
أة من زاوية المتاح منها والعالقات التبادلية بينها أ.توفير اطار متكامل عن الموارد داخل المنش

 وكيفية االستغالل الكفء لها أي أنها تعتبر ادارة متكاملة لتلك الموارد.
ب.تحديد وقياس اتجاهات تخفيض التكلفة فى الموارد المستخدمة ومدى وجود فاقد وتحديد كمية 

يمة مضافة ى التكاليف التي تحقق قالفائض بهدف ترشيد تكاليف الطاقة المستخدمة والتركيز عل
 للعميل وهي التكاليف المولدة لإليرادات الرتباطها المباشر بالمنافع المقدمة للعميل.

ت.الربط بين تكلفة المنتج والموارد الفعلية المستنفذة بواسطة أنشطة المنشأة وطاقة كل منها مع 
ومات موضوعي ودقيق ،وتقديم ومعلمراعاة عالقة السببية وبالتالي حساب تكلفة المنتج بشكل 

 صحيحة ومفيدة بما يكفل أغراض نظام التكاليف.
ث.تقديم معلومات أساسية حول موارد المنظمة تشمل تحديد الموارد المتاحة ،والعالقة بين الموارد 
المختلفة بالمنشأة ،والعالقة بين الموارد واألنشطة ،تكاليف الموارد المتاحة ،كيفية االستغالل 

 مثل للموارد المتاحة.األ
ج.دراسة أثر طبيعة التكلفة عن استهالك الموارد وفقًا لعاملي الطبيعة األساسية للتكلفة والطبيعة 

 المحتملة للتكلفة المتغيره.
ح.الرقابة على استخدام الموارد عن طريق تتبع كميات الموارد المستخدمة وغير المستخدمة 

 بما يحقق االستغالل األمثل للموارد المتاحة بالمنظمة.وتحديد الطاقات العاطلة بشكل مستمر 
خ.توفير مقاييس دقيقة وعادلة لألداء من خالل تحليل االنحرافات وفصل الكمية المستهلكة من 
الموارد عن القيمة المناظرة لها وبالتالي توفير معلومات أكثر مصداقية وموضوعية فى تحليل 

ئ محاسبة المسئولية بشكل فعال فى جميع المستويات االنحرافات مما يساهم فى تطبيق مباد
 الوظيفية بالمنشأة.
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 .المنهج اإلجرائي لنظام محاسبة استهالك الموارد4
 2009يتمثل المنهج اإلجرائي لنظام محاسبة استهالك الموارد فى اآلتي:) محمد شحاتة خطاب،

 (. 168-133م،ص ص 
 يد االحتياجات المتوقعة من الموارد .أ.فحص وتحديد الموارد المتاحة للمنشأة،وتحد

ب.تجميع الموارد الفعلية والمخططة فى مجمعات الموارد ،والتأكد من تجانس الموارد بكل مجمع 
 موارد ،وتحديد التكلفة الكلية لكل مجمع موارد .

ت.تحديد مخرجات الموارد فى شكل كمي سواء كانت ساعات عمل مباشر ،ساعات عمل آلية 
 واط من الكهرباء.،عدد الكيلو 

ث.تحديد العالقة التشابكية المتداخلة بين مجموعات الموارد للتعرف على استفادة كل مورد من 
الموارد األخرى ،وتحديد مجمعات الموارد التي تفيد موضوعات قياس تكاليفي معين بصورة مباشرة 

 سواء كانت أنشطة أو عمليات أو منتجات أو عمالء. 
تكاليف مجمعات الموارد الى موضوعات القياس التكاليفي ،وتحديد تكلفة ج..تحديد مسار تدفق 

 القياس التكاليفي بالقدر المستخدم من الموارد.
ح.التعرف على خصائص التدفق الكمي للموارد لتحديد القدر المستهلك منها ،والتعرف على 

  ائضة.لعاطلة أو الفالطبيعة األولية للتكاليف لتحديد نمط سلوك التكاليف ،وتحديد الطاقة ا
 .كيفية معرفة مالئمة نظام محاسبة استهالك الموارد لمنشأة معينة:5

ان نظام محاسبة استهالك الموارد من أنظمة التكاليف الحديثة إلدارة التكاليف ويتمتع بالعديد من 
مديري  يالمزايا التي تدفع المنشآت لتطبيقه ،وعلي الرغم من تميزه والقبول الكبير الذي وجده لد

التكاليف فى بعض المنشآت إال انه قد ال يتالءم مع بعض المنشآت بسبب المعوقات والمحددات 
التي تعوق تطبيقه ،ويجب على إدارة المنشأة التفكير فى تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد 

 (.269م ،ص  2012اذا :)د.سمير رياض هالل ،
 قة مفقودة أو طاقة غير مخططة.أ.اذا كان لدي المنشأة طاقة ضائعة أو طا
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ب.اذا اشتكي مديري األقسام او العمليات من تحميل طاقة عاطلة او فائضة على عملياتهم او 
 اقسامهم.

 ت.اذا كان هناك نقص فى الموارد فى المنشأة بصفة عامة.
 ث.اذا تم تخفيض التكلفة عن التكلفة الحقيقية أثناء تخطيط التكلفة عند اعداد الموازنة.
 ج.اذا كان لدي المنشأة عدم كفاية فى المعلومات الالزمة التخاذ قرار الشراء أو الصنع.

 ح.إذا كان لدي إدارة المنشأة نقص فى المعلومات المطلوبة لتقييم األداء. 
 . معوقات وصعوبات تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد :6

 حاسبة استهالك الموارد عن أنظمة التكاليفعلى الرغم من المزايا العديدة التي يتميز بها نظام م
األخرى ،إال ان هناك بعض الصعوبات التي قد تقف عائقًا فى طريق تطبيقه فى المنشآت نذكر 

 (.74-73،ص ص 2000منها:)د.ميمونة ناصر العبدهللا ،
 أ.ارتفاع تكاليف التطبيق.

 ب.يحتاج كثير من الوقت الالزم لتخطيط المطلوب.
 يق أسلوب تخطيط موارد المشروع فى المنشأة.ت.يحتاج الى تطب

 ج.قلة المنشآت التي تطبق نظام محاسبة استهالك الموارد فى وقتنا الحالي.
يري الباحثان ان تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد يساعد فى ربط طبيعة التكلفة باإلطار 

ة واإلستراتيجية تيكية والتشغيليالزمني االستراتيجي وتكييف المطالب المختلفة لدعم القرارات التك
بفاعلية عن طريق استخدام مصدر وحيد للمعلومات ،وفى ظل تطبيق نظام محاسبة استهالك 
الموارد يكون لدي إدارة المنشأة القدرة على الحصول على معلومات مالئمة التخاذ القرارات على 

 ة للمنشأة.د عن الرؤية األصليكافة المستويات التكتيكية والتشغيلية واإلستراتيجية دون الحيا
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 رابعًا:اإلطار الفكري للقرارات اإلستراتيجية 
 مفهوم وخصائص القرارات اإلستراتيجية  .1

 وردت تعريفات عديدة للقرارات اإلستراتيجية نذكر منها ما يلي:
ة أو دالقرار االستراتيجي هو عملية مفاضلة بين بديلين استراتيجيين على األقل يتمتعان بقيمة واح

قيمة متشابهة ،وقد يكون القرار االستراتيجي حركة واثقة نحو القضاء على حالة من حاالت التوتر 
لتصفية مصادر ذلك التوتر بصورة أو بأخرى ،وهو بذلك يتضمن إما عمل شيء أو االمتناع عن 
عمل شيء فى االقل أو التخطيط لفعل شيء ما فى المستقبل.)د.مازن اسماعيل 

 (.168،ص 1979الرمضاني،
القرار االستراتيجي هو ذلك القرار الذي يتم اختياره من بين مجموعة من البدائل االستراتيجية 
 والذي يمثل أفضل طريقة للوصول الى أهداف المنظمة

(Glueck,W.F&Jauch,L.R,1979,p185) . 
تعرف القرارات اإلستراتيجية بأنها تلك القرارات التي تؤثر بعمق فى قدر ومستقبل المنظمة من 

خالل التجاوب والتوافق بين هذه القرارات ومتطلبات البيئة  
(Johnson,Gerry&Scholes.Kevin,1993,pp.133-152) 

ل ذات رات الطويلة األجيري غراب ان القرار اإلستراتيجي هو ذلك القرار الذي يتناول المتغي    
العالقة بأداء المنظمة أو ذات التأثير المركزي المهم فى استمرار ونجاح المنظمة ،ويمثل نوعًا 

 (.9م،ص 1997خاصًا التخاذ القرارات اإلدارية فى ظل عدم التأكد )كامل السيد غراب ،
ى المدة الزمنية صناعتها فيعرف العبيدي القرارات اإلستراتيجية على أنها قرارات استثنائية يتم   

الحالية ذات الدرجة العالية من األهمية من ناحية تأثيرها فى المنظمة خالل المراحل الزمنية 
المقبلة ،وتنصب على تحقيق هدف المنظمة من خالل فهم كيفية انسياب عملية صنع القرار 

لخالق لخارجية )رائد عبداخاللها ،وتتطلب مهارات ابداعية لإلحاطة بمتغيرات البيئة الداخلية وا
 (.36م ،ص  1998العبيدي ،
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عرفت بأنها القرارات التي تحدد مسيرة المؤسسة األساسية واتجاهها العام فى ضوء المتغيرات       
المتوقعة وغير المتوقعة وهي تشكل أهداف حقيقية فى المؤسسة تساعد فى رسم الخطوط العريضة 

ا وتوجه توزيع المصادر وتحدد فاعلية المؤسسة .)مظفر التي من خاللها تمارس المؤسسة عمله
 (.96م،ص 2012أحمد حسين سليمان،

يعرف الباحثان القرارات اإلستراتيجية بأنها القرارات التي تبني على أساس التنبؤ بمستقبل المنشأة   
ت أهمية كبيرة اوتوقع احتياجاتها وذلك بتفعيل كافة الموارد العلمية والتقنية والبشرية ،وهي قرارات ذ

وتتطلب قيادة على قدر من الكفاءة المهنية واإلدارية لديها اإلدراك الكامل لما سيؤديه عملها فى 
المستقبل على أن تكون متحسبة لكافة المتغيرات البيئية الخارجية المحيطة بالمنشأة من خالل 

وقت الحاجة  ائية يتم صنعهاتحليلها واستنباطها وفق المعلومات الواردة اليها ،وهي قرارات استثن
اليها وتكون ضرورية لتفعيل نشاط المنشأة وينتج عنها آثار ايجابية كبيرة ومؤثرة فى الفترات 

 المقبلة.
 أهمية القرارات اإلستراتيجية: .2

تختص عملية صنع القرارات اإلستراتيجية باتجاه المستقبل مما يبرز أهميتها كما أنها تشمل كافة  
لتي تتعلق بالمدى البعيد واآلراء المستقبلية ،وتتوقف قدرة المنشأة على االستمرار مجاالت الحياة ا

بفعالياتها ونشاطاتها وعلى ادارتها الجيدة لقراراتها اإلستراتيجية وتطبيقها على اكمل وجه لتحقيق 
 (.45م،ص  1997األهداف المرجوة .)سليمان خالد عبيدات،

ى يجية أهمية كبيرة ألنها ترتبط بالنشاط الذي يسعى التكتسب عملية صنع القرارات اإلسترات 
اكتشاف أهداف جديدة أو الذي يسعى الى تعديل األهداف الحالية ،وألنه يحدد الرؤية المستقبلية 
للمنشأة ويكون تأثيره شاماُل على الوحدة التنظيمية لكونه يتعلق باندماج المنشأة وتحديد حجمها 

أو الخدمات التي تقدمها ،وتتضح هنا أهميته من كونه قرار انتقاء ومركزها التنافسي والمنتجات 
استراتيجية من بين استراتيجيات بديلة تسهم فى بلوغ أهداف المنظمة بشكل أفضل ،ويركز على 
االختيار الذي يهتم بعدد محدود من االختيارات واالهتمام بعوامل االنتقاء وتقويم االختيارات وفق 

 (.53م،ص  2008ى أكثر الخيارات جدوى .)مزهر شعبان العاني،معايير االستقرار عل
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تعتبر عملية صنع القرارات اإلستراتيجية من األهمية بمكان ألنها تعود على المنشأة بزيادة     
األرباح وتهيئة الفرص التنافسية وزيادة أسعار األسهم أو الحصة السوقية ،كما أن للقرار 

 فى التأثير على حياة المنشأة ومخرجاتها التي تؤثر بدورها علىاإلستراتيجي دور مركزي وجوهري 
  .(Huczynski,Andrej&Buchan,david,2001,p.337)العاملين فيها 

 أهداف القرارات اإلستراتيجية  .3
تهدف القرارات اإلستراتيجية الى تحقيق أهداف عديدة نذكر منها:)صالح معتوق   

 (.16م،ص 2006رمضان،
هامة ومؤثرة تعمل على زيادة حجم المنشأة فى األسواق وزيادة رضا المتعاملين أ.اتخاذ قرارات 

 معها وتعظيم مكاسب المساهمين.
ب.زيادة فاعلية عملية اتخاذ القرارات والتنسيق والرقابة واكتشاف وتصحيح االنحرافات لوجود 

 معايير واضحة تتمثل فى األهداف اإلستراتيجية.
إجراء تعديالت فى الهيكل التنظيمي وإجراء تعديالت فى اللوائح والنظم ت.تهيئة المنشأة داخليًا ب

 بالشكل الذي يزيد من قدرة المنشأة على التعامل مع البيئة الخارجية بفاعلية وكفاءة.
ث.يعتبر القرار اإلستراتيجي تصرفُا قانونيُا ونظاميًا ووسيلة من وسائل اإلدارة لتحقيق أهدافها 

 مجال عملية اإلدارة.ويقوم بدور كبير فى 
 ج.تحدد القرارات اإلستراتيجية الوسائل التي سوف تتبعها المنشأة لتحقيق أهدافها.

ح.تساعد القرارات اإلستراتيجية فى تقليل حالة عدم التأكد الموجود لدي أعضاء المنشأة وتقوم 
ح لواضبدور كبير فى التنسيق بين القرارات التي تؤدي داخل المنشأة من خالل الفهم ا

إلستراتيجيات المنشأة والذي يساعد األعضاء على تكوين وجهة نظر عامة عن الموقف الذي 
 يعملون فى ظلة.
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 . أنواع القرارات اإلستراتيجية 4
يرى أحد الكتاب أن هناك أربعة أنواع من القرارات اإلستراتيجية هي:)أ.د حسن عباس       
 (.20-17،ص ص 1997حسن،

يبني القرار التحليلي الرشيد علي جمع البيانات المعلومات وتحليلها ي الرشيد:أ.القرار التحليل
واستصحاب الرشد فى اتخاذ القرار ،بمعني أخر أن متخذ القرار يكون فى هذه الحالة موضوعيًا 
ومتحررًا من العوامل الذاتية ،يعاب على هذا النوع من القرارات اإلستراتيجية أنه يتجاهل الجوانب 

رشيدة فى شخصية متخذ القرار ،وأن متخذ القرار فى كثير من األحيان يتأثر بالجوانب غير ال
العاطفية ،ويعاب عليه أيضاً ان اتخاذ القرار الرشيد يتطلب جمع البيانات من كل البدائل الموجودة 

 توتحليلها للوصول للقرار وال شك أن اإلحاطة بكل البيانات مستحيلة كما أن تكلفة جمع البيانا
 تكون عالية وبالتالي ال تبرر اتخاذ القرار بهذا الشكل.

ان مجال العاطفة والتقدير الشخصي هو العامل الرئيسي فى اتخاذ ب.القرار الحدسي العاطفي:
القرارات وذلك أن اإلنسان خليط بين العقل والعاطفة وبالتالي ال يمكن أن تبعد العوامل العاطفية 

هذا النوع من القرارات اإلستراتيجية أنه ال يعتمد على العلم بمعنى  فى اتخاذ القرارات ويعاب على
أنه ليست هناك أسس ومعايير واضحة فى اتخاذ القرار كما أنه يتجاهل األساليب الكمية فى 

 اتخاذ القرارات مما يعني أنه تمت االستفادة مما توصل اليه العلم فى هذا المجال.
ا النوع من القرارات اإلستراتيجية على أن المنشأة تتكون من يقوم هذت.القرار السياسي السلوكي:

أطراف متعددة يطلق عليها المجموعات ذات المصلحة وهم جماعة المنشأة والموردين فى 
المؤسسات المالية والمستهلكين والحكومة وجماعات الضغط ،وفى كثير من األحيان تتشابك 

بالتالي فأن القرار الذي يتخذ ينبغي أن يراعي مصالح هؤالء مما يؤدي الى صراع فيما بينها و 
 مصالح هذه الفئات.

يري البعض أن القرارات اإلستراتيجية التي تتخذ ال يمكن ان تكون ث.خليط من األنواع السابقة:
رشيدة تحليلية بحتة أو حدسية عاطفية بحتة أو سياسية سلوكية خالصة ،وإنما تؤخذ فى كل هذه 
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ر اإلستراتيجي يجب أن يأخذ شيء من الرشد وشيء من العاطفة باإلضافة المداخل بمعني أن القرا
 لمراعاة مصالح الفئات ذات المصالح.

 . عناصر عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية 5
هناك عدة عناصر يجب توافرها عند اتخاذ أي قرار استراتيجي ،هذه العناصر هي:)فادي خليل  

 (.12م،ص  2012طاهر االسطل ،
قد يكون متخذ القرار اإلستراتيجي فردًا أو جماعًة أو جهة معينة ،ويجب أن يتمتع خذ القرار:أ.مت

 متخذ القرارات االستراتيجي بالسلطة الكافية التي تخوله من ذلك.
يتمثل موضوع القرار اإلستراتيجي فى المشكلة التي تتطلب من متخذ القرار ب.موضوع القرار:

 رار ما فى شأنها.البحث عن حل لها أو اتخاذ ق
ان وراء كل عمل أو سلوك يكون هناك دافعًا ووراء كل دافع حاجة معينة ت.األهداف والدافعية:

 يراد اشباعها وبناء عليه ال يتخذ أي قرار استراتيجي إال اذا كان وراءه دافع لتحقيق هدف معين.
يجب التنبؤ  تقبلية مجهولةإن الكثير من القرارات اإلستراتيجية تتعامل مع متغيرات مسث.التنبؤ:

بها وتقديرها وتحديد انعكاساتها وتحديد تأثيرها ،ويساعد التنبؤ متخذ القرار االستراتيجي فى 
استطالع ما سيحدث فى المستقبل ويساعد المدير فى إدراك أبعاد المشكلة التي تواجهه تمهيدًا 

 التخاذ قرار بشان حلها ومعالجتها.
 وارد فى ترشيد القرارات اإلستراتيجية:.دور محاسبة استهالك الم6

يساعد نظام محاسبة استهالك الموارد فى حساب تكاليف المنتجات بصورة دقيقة من خالل تحليل 
الطاقة االنتاجية وتوزيع استهالك الموارد نوعيًا وبالتفصيل ومن ثم توزيع التكاليف بين العمليات 

لة التي عها غير المتكافئ علي المنتجات المماثوالمنتجات بشكل مناسب وبالتالي يقضى علي توزي
تستهلك موارد مماثلة ،هذه المعلومات التي يوفرها هذا النظام تساعد ادارة المنشآت الصناعية 
علي اتخاذ قرارات استراتيجية رشيدة بخصوص هذه المنتجات ،كما يساعد نظام محاسبة استهالك 

ناعية الرقابة الشاملة علي التكاليف فى المنشآت الص الموارد فى اتخاذ قرارات استراتيجية لتحقيق
ألنه يعتمد علي تحليل التباين والجمع بين تحليل الموارد والتكلفة كما أن يفرق بين األنشطة التي 
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تضيف قيمة واألنشطة الي ال تضيف قيمة مما يساعد فى اتخاذ قرارات استراتيجية رشيدة لتحسين 
تراتيجية رشيدة للتخلص من األنشطة والعمليات التي ال تضيف سلسة القيمة واتخاذ قرارات اس

م،ص  2014قيمة للمنشأة وبالتالي استغالل الموارد بصورة مثلي لتخفيض التكاليف )يارا سعد ،
(.  يري الباحثان أن  تطبيق مدخل محاسبة استهالك الموارد  يساعد اإلدارة فى اتخاذ العديد 764

يث يعتبر من األساليب الفعالة التي تساعد اإلدارة على توجيه مواردها من القرارات االستراتيجية ح
النادرة الى أقل االستخدامات وكذلك يقوم مدخل محاسبة استهالك الموارد على اعداد خطة اإلنتاج 

 األمثل الذي يحقق أقصي عائد مساهمة. 
 خامسًا:اجراءات الدراسة الميدانية:

تمع الدراسة من العاملين بمجموعة شركات دال الصناعية يتكون مج.مجتمع وعينة الدراسة :1
بالخرطوم بحري تم اختيار عينة عشوائية من المحاسبين والمراجعين الداخليين وبعض مدراء 
اإلدارات وموظفي المشتريات وموظفي المبيعات وغيرهم ممن توفرت فيهم خصائص وتغيرات 

(استمارة صالحة 120هم استرجع منها عدد )(استمارة علي140عينة الدراسة  ،وتم توزيع عدد )
 ( من مجموع العينة .%85للتحليل بنسبة )

 .االساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة :2
لتحقيق اهدف الدراسة والتحقق من فرضياتها قام الباحثان بإعداد عبارات اإلستبانة وتوزيعها  

( حيث تم استخدام SPSSوجمعها وتحليلها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائي للعلوم االجتماعية )
ي باالساليب الوصفية بشكل عام وتم استخدام التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسا

ومعامل االنحدار  tواالنحدار البسيط واالنحدار المتعدد ومعامل االرتباط ومعامل التحديد واختبار 
. 
 ":نظام محاسبة استهالك الموارد.االحصاء  الوصفي لعبارات المحور األول "3

الجدول أدناه يوضح الوسط  الحسابي والوسيط والمنوال واالنحراف المعياري لعبارات المحور 
 "محاسبة استهالك الموارد وترتيبها وتفسيرها وفقًا إلجابات المستقصى منهم: االول
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 (1الجدول )
 االحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور االول:محاسبة استهالك الموارد

 العبارات ت
االنحراف  المنوال الوسيط

 المعياري

 الترتيب التفسير

يذ كمية الموارد المتوقعة لتنفتستخدام فى تحديد  1
 عمليات محددة عند مرحلة تصميم المنتج.

4.00 
 5 عالية جدا 1.24 5

توفر معلومات هامة عن تكاليف الموارد المتاحة  2
 والعالقة التبادلية بين مجمعات الموارد.

3.91 
 6 عالية  1.20 4

يمكن تتبع كميات الموارد المستخدمة وغير  3
 معلومات دقيقة عن الموارد.المستخدمة يوفر 

4.03 
 2 عالية جدا 1.10 5

يمكن استبعاد الطاقة العاطلة عند تحديد تكلفة  4
 الوحد المنتجة.

4.15 
 1 عالية جدا 1.15 5

التتبع الدقيق لمسارات الموارد يساعد فى  5
 تخصيص تكاليف العمليات االنتاجية .

3.72 
 10 عالية 1.30 4

التكاليف توفر معلومات الدقة فى تخصيص  6
 تساعد فى ترشيد القرارات اإلستراتيجية.

3.76 
 9 عالية 1.31 4

يمكن القيام بعمليات تخطيط الموارد علي كافة  7
 المستويات)التشغيلي والتكتيكي واالستراتيجي(.

3.85 
 8 عالية 1.19 4

تقدم رؤية شاملة عن كيفية إدارة الطاقة وتكاليف  8
 الموارد. 

3.90 
 7 عالية 1.14 4

تسهل من عملية اعداد الموازنات التخطيطية علي  9
 أساس كمية الموارد المتوقعة لإلنتاج المخطط .

4.01 
 3 عالية جدا 1.30 5

تساعد فى تحقيق مفاهيم الرقابة المختلفة )المانعة  10
 والالحقة والمتزامنة( من خالل تتبع الموارد . 

4.01 
 4 عالية جدا 1.07 5

 م 2021المصدر:إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية 

"نظام محاسبة ( والذي يوضح اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور االول 1من الجدول رقم)
 ،يالحظ الباحثان التالي:"استهالك الموارد

أ. ان الوسط الحسابي لجميع عبارات المحور االول "نظام محاسبة استهالك الموارد"،يقع في 
(،واالنحراف المعياري يقع في المدى 5-4(،والمنوال يقع في المدى)4.15-3.72المدى ما بين)

(،وذلك لجميع العبارات ،وحسب المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات 1.31-1.07مابين)
 الموافقة. المبحوثين هي  
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ب. ان الوسط الحسابي لجميع عبارات المحور االول"نظام محاسبة استهالك 
(،وهذا يعني أن غالبية إجابات أفراد عينة الدراسة عن 1.20(بانحراف معياري)3.93الموارد"،بلغ)

 عبارات هذا المحور هي الموافقة. 
الموارد"هي عبارة"يمكن من  ت. أن أهم عبارة من عبارات المحور االول "نظام محاسبة استهالك

استبعاد الطاقة العاطلة عند تحديد تكلفة الوحدة المنتجة"،حيث كان وسطها 
(،أما اقل عبارة من عبارات المحور من حيث األهمية 1.15(وانحرافها المعياري)4.15الحسابي)

ف يفقد كانت"التتبع الدقيق لمسارات الموارد من خالل هذا النظام يساعد فى تخصيص تكال
 (.1.30(وانحرافها المعياري)3.72العمليات اإلنتاجية"،حيث كان وسطها الحسابي )

 ":ترشيد القرارات اإلستراتيجية.االحصاء  الوصفي لعبارات المحور الثاني:"4

الجدول أدناه يوضح الوسط  الحسابي والوسيط والمنوال واالنحراف المعياري لعبارات المحور      
 رات اإلستراتيجية" وترتيبها وتفسيرها وفقًا إلجابات المستقصى منهم:الثاني "ترشيد القرا
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 (2الجدول )
 االحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني:ترشيد القرارات اإلستراتيجية

 العبارات ت
االنحراف  المنوال الوسيط

 المعياري

 الترتيب التفسير

 4.21 تقوم بتحديد المشكالت التي تواجهها  1
 3 عالية  0.90 5

تقوم بصياغة المشكلة على شكل نموذج رياضي  2
 يعبر عن العالقة بين المتغيرات .

3.96 
 6 عالية 1.04 4

تقوم بتحديد العناصر األساسية التي تتكون منها  3
 المشكلة .

3.71 
 10 عالية 1.32 4

 3.82 المتوقع حدوثها. تقوم  بالتنبؤ بالمشكالت 4
 8 عالية 1.25 4

تقوم باختيار البديل الكفء الذي يساعد فى حل  5
 المشكلة. 

4.18 
 4 عالية 0.82 4

تسمح للموظفين بالمشاركة فى اقتراح بدائل القرار  6
 االستراتيجي.

3.96 
 7 عالية 1.15 4

تحدد التكاليف المترتبة على كل بديل من بدائل  7
 االستراتيجي.اتخاذ القرار 

4.15 
 5 عالية جدا 1.00 5

تحدد الزمن الذي يستغرقه تنفيذ كل بديل من  8
 بدائل اتخاذ القرار االستراتيجي.

4.30 
 1 عالية جدا 0.91 5

 4.27 تقوم بتقويم نتائج القرار االستراتيجي المتخذ  9
 2 عالية جدا 0.90 5

ار الصعوبات التي تواجه تنفيذ القر تقوم بتحديد  10
 االستراتيجي المتخذ 

3.77 
 9 عالية 1.33 4

 م 2021المصدر:إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية ،

رشيد ت" (والذي يوضح اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني الخاص بـ2من الجدول رقم) 
 يالحظ الباحثان التالي: "القرارات االستراتيجية

أ.أن الوسط الحسابي لجميع عبارات المحور الثاني "ترشيد القرارات اإلستراتيجية" يقع في المدى 
(،االنحراف المعياري يقع في المدى 5-4(،والمنوال يقع في المدى)4.30-3.71ما بين)
 (،وحسب المقياس الخماسي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي  الموافقة. 1.33–0.80مابين)

الحسابي االجمالي لجميع عبارات المحور الثاني "ترشيد القرارات  ب. أن الوسط
(،وهذا يعني أن غالبية إجابات أفراد عينة الدراسة 1.06(بانحراف معياري)4.03اإلستراتيجية"بلغ)

 عن عبارات هذا المحور كانت الموافقة. 
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ت الذي "تحدد الوق اإلستراتيجية"هيت. أن أهم عبارة من عبارات المحور الثاني"ترشيد القرارات 
،حيث كان وسطها يستغرقه تنفيذ كل بديل من بدائل اتخاذ القرار االستراتيجي"

(،أما أقل عبارة من عبارات المحور من حيث االهمية 0.91(،وانحرافها المعياري)4.30الحسابي)
ها كان وسط "،حيثتقوم بتحديد العناصر األساسية التي تتكون منها المشكلةفقد كانت "

 (.1.32(،وانحرافها المعياري)3.71الحسابي)
 .اختبار فرضية الدراسة ومناقشة نتائج الدراسة:5

نظام محاسبة استهالك هناك عالقة ذات داللة احصائية بين تنص فرضية الدراسة على أن :"
 ".ترشيد القرارات اإلستراتيجيةو  الموارد

 تراتيجيةترشيد القرارات االسفي  محاسبة استهالك المواردنظام تهدف هذه الفرضية إلى بيان دور 
،وللتأكد من صحتها سوف يتم استخدام اسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج ،حيث 

 ،وترشيد القرارات االستراتيجية(x1كمتغير مستقل ممثل بـ) نظام محاسبة استهالك المواردتم تحديد 

 كما في الجدول التالي:وذلك y) كمتغير تابع ممثل بـ)
 

 ( 3الجدول )
 الفرضية االولى.نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس 

 التفسير ((Sigالقيمة االحتمالية (tاختبار) معامالت االنحدار 

0B̂ 1.941 2.417 0.000 معنوية 

1B̂ 0.258 0.583 0.000 معنوية 

  0.89 (Rمعامل االرتباط)

  0.88 (2Rمعامل التحديد)

 النموذج معنوي  218.342 (Fاختيار)
Y = 1.941+0.258x 

 .االستراتيجيةترشيد القرارات و  نظام محاسبة استهالك المواردهناك عالقة ذات داللة احصائية بين 
 م 2021المصدر:إعداد الباحث من الدراسة الميدانية 

ظام ن(يتضح للباحث أن نتائج التقدير قد أظهرت وجود ارتباط طردي قوي بين 3من الجدول رقم)
ع ،حيث بلغت كمتغير تاب ترشيد القرارات االستراتيجيةكمتغير مستقل و  محاسبة استهالك الموارد
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(،هذه القيمة تدل على 0.88(بلغت)2R(،وقيمة معامل التحديد)0.89سيط)قيم معامل االرتباط الب
ترشيد القرارات ( فى %88)المتغير المستقل(يؤثر بسبة)نظام محاسبة استهالك المواردان 

بلغت F))المتغير التابع(،وأن نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث أن قيمة اختبار)االستراتيجية
نظام محاسبة ،ومتوسط أثر  2.417(،و0.000(وهي دالة عن مستوى داللة)218.342)

نظام ( وهذا يعني أن 0.583يساوي مرتين ) ترشيد القرارات االستراتيجيةفي  استهالك الموارد
 (.%58بــنسبة) ترشيد القرارات االستراتيجيةيؤثر في  محاسبة استهالك الموارد

احث أن فرضية الدراسة األولي التي نصت على أن:"هناك عالقة ذات مما تقدم يستنتج الب   
 د تحققت."،قترشيد القرارات االستراتيجيةو  نظام محاسبة استهالك المواردداللة احصائية بين 

 سادسًا:النتائج والتوصيات:
 : :من خالل تحليل بيانات الدراسة الميدانية تم التوصل الى النتائج التالية نتائج الدراسة

.ان استخدام نظام محاسبة استهالك الموارد فى المنشآت الصناعية السودانية يسهم فى ترشيد 1
 قراراتها اإلستراتيجية .

.أن استخدام نظام محاسبة استهالك الموارد فى المنشآت الصناعية يوفر معلومات هامة عن 2
رشيد علومات تساعد اإلدارة فى تتكاليف الموارد المتاحة والعالقات التبادلية بين الموارد هذه الم

 قراراتها االستراتجية.
.ان التتبع الدقيق لمسارات الموارد فى ظل استخدام نظام محاسبة استهالك الموارد يوفر معلومات 3

 تساعد اإلدارة فى اتخاذ قرارات رشيدة لتخصيص تكاليف عملياتها االنتاجية.
 باحثان باألتي::فى ضوء نتائج الدراسة يوصى ال توصيات الدراسة

.العمل علي تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد فى المنشآت الصناعية السودانية لما يوفره 1
 من معلومات مفيدة فى اتخاذ قرارات استراتيجية رشيدة.

.تتبع الموارد والطاقة  فى المنشآت الصناعية  السودانية باستخدام نظام محاسبة استهالك 2
 استراتيجية الستبعاد الطاقة العاطلة من تكلفة المنتجات. المورد واتخاذ قرارات

.ازالة المعوقات التي تواجه تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد وتشجيع الباحثين علي ايجاد 3
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 نظم تكاليف حديثة تالئم بيئة األعمال الصناعية السودانية.
 

 تاسعًا:المصادر والمراجع
التكلفة على أساس النشاط والمحاسبة آدم محمد ،د.فتح الرحمن الحسن منصور وصديق  -

ة دراس–عن استهالك الموارد ودورهما فى تخفيض التكلفة فى المنشآت الصناعية
،)مجلة العلوم االقتصادية ،عمادة البحث ميدانية على قطاع صناعة السكر فى السودان 

 .78-58م(،ص  2014العلمي  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم 
قياس التكلفة بين األساليب التقليدية والحديثة ودوره فى مصعب محمد عوض محمد ، -

 ،)رسالة دكتوراه دراسة حالة القطاع الصناعي السوداني –دعم القرارات االستراتيجية 
الفلسفة فى التكاليف والمحاسبة اإلدارية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،كلية 

 م(. 2014خرطوم الدراسات العليا ،ال
محاسبة استهالك الموارد ودورها فى فاعلية األداء البيئي إبراهيم محمد حامد بخيت ، -

دراسة ميدانية على عينة من الشركات الصناعية فى والية -للمنشآت الصناعية
)رسالة دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة ،جامعة النيلين ،كلية الدراسات العليا الخرطوم

 (.م 2018،الخرطوم،
فعالية األساليب الحديثة إلدارة التكلفة فى ترشيد قصي كمال الدين أحمد عبدالقادر ، -

دراسة حالة شركة السكر السودانية المحدودة -القرارات االستراتيجية بالمنشآت الصناعية
،)رسالة ماجستير فى التكاليف و المحاسبة اإلدارية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

 م(.  2018اسات العليا ،الخرطوم ،،كلية الدر 
اساليب محاسبة التكاليف د.ياسر تاج السر محمد سند وفاطمة محمد أحمد الحاج ، -

اعات دراسة ميدانية على شركات الصن–البيئية ودورها فى ترشيد القرارات اإلستراتيجية 



 

25 
 

لثالثون تاسع وا،)مجلة الدراسات العليا ،جامعة النيلين ،المجلد العاشر ،العدد الالسودانية 
 .280 - 252م(،ص ص  2018الخرطوم 

،)المجلة المصرية للدراسات المحاسبة عن استهالك الموارد على مجدي سعد الغروري  ، -
 .347م(،ص  2010التجارية ،جامعة المنصورة ،كلية التجارة ،العدد الثاني ،المنصورة ،

ك الموارد كأحد المناهج دراسة تحليلية لمدخل المحاسبة عن استهال محمد أحمد شاهين ، -
جارة ،)المجلة العلمية لالقتصاد والتالمقترحة لتطوير مقاييس التكلفة على أساس النشاط 

 .219م(،ص  2010،جامعة عين شمس ،كلية التجارة ،القاهرة ،العدد الرابع ،

دور مدخل محاسبة استهالك فى نوعية استغالل الطاقة خالد حسين صالح الحوالي ، -
،)المجلة العلمية للدراسات التجارية ،جامعة قناة السويس،كلية التجارة سمنتبمنشآت األ

 .81م(،ص  2013،االسماعيلية ،العدد األول،

مدي استخدام نظام تخطيط موارد المشروع ونظم إدارة سلسلة عامر عبداللطيف كاظم، -
جارة ،)مجلة جامعة ذي قار ،جامعة ذي قار ،كلية التالتجهيز فى الشركات العراقية 

 .115-114م(،ص ص  2010،العراق،المجلد السادس ،العدد األول مارس 

إطار مقترح للتكامل بين نظام التكاليف على أساس النشاط محمد شحاتة خطاب ، -
دراسة نظرية -ومحاسبة استهالك الموارد لتعزيز فلسفة اإلدارة على أساس القيمة

 ة طنطا ،كلية التجارة ،المجلد االول ،العدد،)المجلة العلمية للتجارة والتمويل ،جامعميدانية 
 .168-133م(،ص ص  2009الثاني ،

تبسيط مفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية ،دراسات فى المحاسبة اإلدارية د.سمير رياض هالل، -
 .269م(،ص  2012،)طنطا ،جامعة طنطا ،كلية التجارة ،المتقدمة 

،دار الفالح للنشر والتوزيع  محاسبة استهالك المواردد.ميمونة ناصر العبدهللا ، -
 .74-73م،ص ص  2000،الكويت،
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جلة ،)معملية اتخاذ القرار السياسي الخارجي –دليل المدير د.مازن اسماعيل الرمضاني ، -
 .168م(،ص  1979العلوم القانونية والسياسية ،المجلد الثاني ،العدد الثاني ،بغداد ،

،)مجلة اإلدارة النموذج المتكامل فى اتخاذ القرارات اإلستراتيجية كامل السيد غراب ، -
 .9م(،ص  1997العامة ،معهد اإلدارة العامة،الرياض،العدد السادس والخمسون ،

عالقة بعض المؤشرات التنبؤية بفاعلية القرار اإلستراتيجي رائد عبدالخالق العبيدي ، -
م(،ص  1998ة العلوم اإلدارية بغداد ،،)رسالة دكتورة غير منشورة ،جامعة بغداد ،كلي

36. 

كفاءة القرار اإلستراتيجي فى اطار استراتيجيات التدقيق مظفر أحمد حسين سليمان ، -
،)رسالة دكتورة فى المحاسبة غير منشورة ،جامعة النيلين المعرفي وآليات التنسيق المنظم 

 .96م(،ص  2012،كلية التجارة ،الخرطوم ،

 1997،)عمان،مكتبة الجامعة األردنية ،إدارة اإلنتاج والعمليات سليمان خالد عبيدات ، -
 .45م(،ص 

)عمان ،العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات مزهر شعبان العاني ود.شوقي ناجي جواد ، -
 . 53م(،ص  2008،إثراء للنشر والتوزيع ،

تقييم أثر اإلدارة اإلستراتيجية على اتخاذ القرارات اإلستراتيجية صالح معتوق رمضان ، -
،)رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة ام درمان اإلسالمية ،كلية من وجه نظر المديرين 

 .16م(،ص  2006العلوم اإلدارية ،الخرطوم ،

 ،)ماجستير إدارة األعمالمحاضرات فى اإلدارة اإلستراتيجية أ.د حسن عباس حسن ، -
 .20-17م(،ص ص  1997،جامعة جوبا ،كلية العلوم اإلدارية ،الخرطوم ،
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نموذج األداء المتوازن وعالقته بعملية اتخاذ القرارات اإلدارية فادي خليل طاهر األسطل ، -
م(،ص  2012،)رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التجارة ،غزة ،

12. 

)مجلة ، استهالك الموارد :الجيل القادم لنظم إدارة التكلفةالمحاسبة عن د.يارا سعد علي ، -
م(،ص  2014الفكر المحاسبي ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،عدد خاص ،القاهرة ،
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