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  ممخزال
الّجراسة إلى تحميل العالقة بيغ ديشاميكّية الجيشات التشطيسية وىيكل التكمفة بالتصبيق عمى تيجف 

لسجسػعة مغ األفخاد  مجسػعة مغ السدتذفيات الحكػمّية الدػرّية باستخجام عيشة مغ السبحػثيغ
ىحا وقج العامميغ بتمظ السدتذفيات باإلضافة إلى مجسػعة مغ الباحثيغ السيتسيغ بسػضػع الّجراسة. 

( قائسة استبيان 021اعتسجت الباحثة لتحقيق ىحا اليجف عمى دراسة ميجانية كسا قامت بتػزيع عجد )
ة، باإلضافة إلى مجسػعة في السدتذفيات الحكػمية بػزارة الرحة الدػريّ عمى العامميغ 

الستخّرريغ والسيشييغ بسجال السحاسبة في السدتذفيات الحكػمية، فزاًل عغ األكاديسيغ والباحثيغ 
% مغ 89.07( قائسة بسعّجل استجابة 017عجد )وتع استالم  ،بسجال السحاسبة في السدتذفيات

عالقة شخدية بيغ الجيشات  القػائع السػزعة عمى السدتقرى مشيع . وتػصمت الّجراسة أّن ىشاك
التشطيسية األربعة الستسثمة في كخومػسػمات السعمػمات والييكل التشطيسي وحقػق اتخاذ القخار 

 والسحفدات وحداسية ىيكل التكمفة.
Abstract 

This study aims to analyse the relationship between the dynamics of 

organizational DNA and the cost structure by applying it to a group of 

Syrian government hospitals using a sample of respondents to a group of 

individuals working in these hospitals in addition to a group of researchers 

interested in the subject of the study,. 

This study aims also to analyse the nature and dynamics of 

organizational DNA in different business organizations by identifying their 

types and what each is in light of the difference in organizations in the 

modern business environment.. 

To achieve this objective, the researcher adopted an field study and a 

sample of The researcher selected an intentional sample consisting of 

individuals from among the employees of government hospitals and 

academics involved in the field of accounting in hospitals with a size of 

(120) and received (107) response with a response rate of 89.17%.  There is 

a direct Positive relationship between the four organizational DNA 

represented in information chromosomes, organizational structure, decision 

rights, motivetors, and cost-sensitivity. 
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 .مقجمة الجراسة:1
ُيعتبخ سمػك الّتكمفة مغ الّخكائد األساسية لبشاء وتػصيف السعمػمات السدتقاة مغ نطام 

وتقػم السحاسبة اإلدارّية؛ باعتباره أداة التسييد بيغ الّتكمفة السالئسة وغيخ السالئسة لمقخار اإلدارؼ. ىحا 
نساذج تحميل سمػك التكمفة الستعارف عمييا في الفكخ السحاسبي بترشيف التكاليف إلى ثابتة ومتغيخة 
ارتباشًا بالتغيخ في حجع )مدتػػ( الشذاط؛ حيث تفتخض أن إجسالي التكمفة الثابتة مدتقل عغ 

لي التكمفة الستغيخة التغيُّخ في حجع الشذاط داخل السجػ السالئع لمصاقة، بيشسا يتغيخ)يتحخك( إجسا
برػرة)بجالة( خصية وتشاسبية مع التغيُّخ في حجع الشذاط، وذلظ بغس الّشطخ عغ اتجاه ىحا التغيخ 
بالديادة أو باالنخفاض مقارنة بسدتػػ الشذاط في الفتخة الّدابقة. مسا يعشي تساثل سمػك التكمفة 

 (. 2،ص:2105بالشدبة لديادة وانخفاض حجع الشذاط.)مشصاش، 
الػعي التكاليفي إلدارة السشذأة ُيعّج مغ األمػر واالعتبارات اليامة والسؤثخة في نطام ف

التكاليف. فجرجة تقّجم وتصّػر أنطسة الّتكاليف إنسا تتػّقف في السقام األول عمى درجة اىتسام واحتياج 
فإن اختالف اإلدارة لمبيانات والسعمػمات الشاتجة عغ ىحه األنطسة. ىحا مغ ناحية أما األخخػ 

الغخض مغ التكمفة يتصمب اختالف مفيػم ىحه التكمفة، بسعشى أن القخارات اإلدارية السختمفة تقتزي 
وتتصمب مفاىيع مختمفة لمّتكمفة، فكّل قخار إدارؼ يعتسج عمى مفيػم مشاسب لمّتكمفة، ومغ ىشا تّتزح 

ليف. ودراسة سمػك التكاليف مغ أىسية وخصػرة خاصية "السشاسبة" عشج تقجيع بيانات ومعمػمات التكا
الّجراسات اليامة في محاسبة التكاليف والتي يكػن مغ شأنيا تحجيج مجػ مشاسبة التكاليف التخاذ 
القخارات اإلدارية السختمفة، ومغ ثّع فإّن ىحا السػضػع يخّكد عمى كيفية وأىسية دراسة سمػك التكاليف 

 (. 034،ص: 2114اإلدارية. )ليدتخاؼ، سيخج، كسعمػمات أساسية التخاذ العجيج مغ القخارات 
ولّسا كانت السشطسات تخزع لشفذ القانػن الصبيعي الحؼ تخزع لو سائخ الكائشات الحية 
والستسثمة في دورة الحياة، فتبجأ تصػرىا بسخحمة الػالدة، الشسػ، الشزج ثع االنحجار كان مغ السيع 

ُيحاكي  DNAية. فسفيػم الجيشات التشطيسية لمسشطسة البحث عغ تكػيشيا الػراثي كباقي الكائشات الح
تحسل السعمػمات السػروثة  DNAمفيػم الجيشات الػراثّية لإلندان إذ أن البرسة الػراثّية لمسشطسة

ليحه  والستقادمة بذكل تخاكسي في السشطسة مشح ضيػر الفكخة األولى لمسشطسة والّتي تسّثل الّشػاةاألولى
الخمية، كسا أّن الحسس الشػوؼ الّتشطيسي ُيعتبخ إشارًا يتشاول جسيع جػانب اليشجسة السعسارية 
لمسشطسات وُيحّجد كيف تعسل تمظ السشطسات مغ حيث بشيتيا التشطيسية. )أميشة 

 (.54،ص:2107وميسػن،
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مؤسدات عمسية ولقج ُبحلت جيػد كبيخة في مجال عمع اإلدارة مغ قبل السفكخيغ والسشطخيغ في 
ومشطسات ُتعشى وتيتع بحلظ تسّخس عشيا رؤية ججيجة لمسشطسات، قامت عمى مفيػم الحسس الشػوؼ 

وىػ مرصمح مجاٍز ُيحّجد وُيػّضح العػامل والعشاصخ األساسية  "DNA Organizational"لمسشطسة 
صمح أول مغ استخجمو التي تحّجد معًا شخرّية السشطسة وأسمػب أدائيا والججيخ بالحكخ أّن ىحا السر

لالستذارات اإلدارية في الػاليات الستحجة األمخيكية  BOOZALLEN HAMILTENىػ شخكة 
بغخض الػصػل إلى الخرائز السسيدة والفخيجة م (2112)عشجما قامت باستقرائيا الجولي عام 

الع، تػّصمت لمسشطسة والتي تحّجد شخريتيا وأسمػب أدائيا. حيث شسمت الّجراسة مائتي شخكة عبخالع
بعجىا إلى أّن لكّل مشطسة مغ السشطسات خرائريا الفخيجة التي تجعميا تختمف عغ بقية السشطسات 

 (.2، ص: 2105حتى التي تعسل معيا في نفذ السجال. )الصيب، 
ىحا األمخ أليع الكثيخ مغ الكّتاب و السفكخيغ و دفعيع إلى بحل الجيػد لمتعّسق أكثخ لسعخفة 

لسسيدات التي تسّثل الحسس الشػوؼ لمسشطسات وقج أمكغ حرخىا في أربعة تمظ الخرائز وا
 متغيخات 

أو كخومػسػمات محّجدة لمجيغ التشطيسي )جيغ األداء( وىي: )كخومػسػم حقػق اتخاذ 
 القخار، كخومػسػم السعمػمات، كخومػسػم السحفدات، كخومػسػم الييكل التشطيسي(.

ى فيع أسمػب أداء ىحه السشطسات، وذلظ بغخض تػفيخ إّن دراسة ىحه الستغيخات ُتداعج عم
شخيقة سيمة لتحجيج الرعػبات التي تعػق مسارسة نذاشيا، والتي يسكغ مغ شأنيا أن تعدز بعس 
الجوافع اآللية الجيجة لترسيع وبشاء ىيكل الّتكمفة . فييكل التكاليف أو بمفع آخخ تػليفة التكاليف 

الثابتة إلى التكاليف الكمية أو التكاليف الستغيخة إلى التكاليف  تعشي السفاضمة بيغ ندبة التكاليف
الكمية. فإن تسييد التكاليف ىل ىي ثابتة أو متغيخة ميع مغ أجل ضسان استسخارية السشطسة. ولكغ 
ما ىي الجيشات التشطيسية؟، وما السقرػد بجيشاميكيتيا؟، وما ىي انعكاسات تمظ الجيشات عمى 

، وما ىػ دور الجيشات التشطيسية في التأثيخ عمى حداسّية ىيكل التكمفة؟، تصػيخ ىيكل التكمفة؟
 وستكػن إجابة ىحه التداؤالت ىػ محػر ىحه الّجراسة.

 .مذكمة الجراسة:2
( عمى تعديد 2108؛ بجوان، 2105؛ أحسج، 2101لقج أكجت العجيج مغ الجراسات )رزق، 
ضع األسذ العمسية والتصبيقية ليحا السفيػم باعتباره فكخة البشاء الثقافي لمربغة الػراثية لمتشطيع وو 
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مغ السفاىيع الحجيثة ندبيًا، وأثخه عمى تشسية دوافع العامميغ اإليجابية لتكػن أكثخ مػاكبة وتكّيفًا مع 
 الّتصػرات في بيئة العسل. وأغفمت التأثيخ عمى ىيكل التكمفة بالسشطسة.

الّتكمفة وتحجيجًا فيسا يتعمق بطيػر الدمػك غيخ ومغ ناحية أخخػ، الّتصػرات الحجيثة بييكل 
الستساثل لمتكمفة، وكحلظ االىتسام بصبيعة الّتكمفة مغ حيث تتبعيا ضسغ أولػيات ىيكل التكمفة يذيخ 
إلى أّن تمظ الّتصػرات ناتج أساٍس الختالف الخرائز التشطيسية لمعجيج مغ مشطسات األعسال التي 

. وتتسثل أىع ىحه الخرائز التشطيسية فيسا يتعمق بالثقافة السعمػماتية تعسل في بيئة األعسال الحجيثة
وآلية اتخاذ القخارات ووضػح الييكل التشطيسي الخاص بتػزيع األدوار والّدمصات والسدؤوليات، فزاًل 

 عغ أساليب التحفيد السختمفة التي تدتخجميا السشطسات فيسا بيشيا.
الخغع مغ اّتفاق العجيج مغ الّجراسات عمى أىسية  ومغ ىشا يتبّيغ لجػ الباحثة أنو عمى

الخرائز التشطيسية وانعكاساتيا الحجيثة عمى بيئة األعسال، وعمى الّخغع مغ اّتفاق مجسػعة أخخػ 
مغ الّجراسات عمى أن الّتصػرات الحجيثة بييكل الّتكمفة كانت نتيجة أساسية الختالف الّتصػرات 

جيثة، إال أّنو لع يتع تحميل العالقة بيغ الخرائز التشطيسّية وىيكل التشطيسّية في بيئة األعسال الح
 الّتكمفة حتى اآلن، وىػ ما يذيخ إلى وجػد فجػة بحثية كبيخة عمى السدتػييغ األكاديسي والتصبيقي.

ومغ ىحا السشصمق، تربح السذكمة الخئيدّية لمّجراسة الحالّية في االعتخاف الزسشي بػجػد 
وىيكل  –وىػ ما سسي حجيثًا بالجيشات التشطيسية  -ز التشطيسّية لمسشطسات عالقة بيغ الخرائ

لع يتع  -عمى حج عمع الباحثة –التكمفة بسشطسات األعسال في بيئة األعسال الحجيثة، ورغع ذلظ 
االىتسام بتحميميا حتى اآلن بالّجراسات الحجيثة. وبالّتالي، تتجّدج مذكمة الّجراسة في ضّل اختالف 

ت التشطيسية لمسشطسة إلى )كخومػسػمات جػدة السعمػمات، والييكل التشطيسي، وحقػق اتخاذ الجيشا
القخارات، والسحفدات( في محاولة اإلجابة عمى التداؤل الخئيذ اآلتي: ما ىػ أثخ اختالف الجيشات 

 التشطيسية لمسشطسة عمى ىيكل التكمفة؟ 
 خعية اآلتية:ويتفّخع مغ التداؤل الخئيذ الّدابق التداؤالت الف

 . ماىػ أثخ كخومػسػم السعمػمات عمى ىيكل الّتكمفة.0
 . ما ىػ اثخ كخومػسػم حقػق اتخاذ القخار عمى ىيكل الّتكمفة.2
 . ما ىػ أثخ كخومػسػم السحفدات عمى ىيكل الّتكمفة.3
 . ما ىػ أثخ كخومػسػم الييكل التشطيسي عمى ىيكل الّتكمفة.4
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 فخوض الجراسة: -3
مغ العخض الّدابق لسذكمة الّجراسة وتحمياًل لسا سبق ، وفي ضّل انقدام الجيشات التشطيسية انصالقًا 

إلى أربعة كخومػسػمات رئيدية تتسثل في: كخومػسػمات جػدة السعمػمات، والييكل التشطيسي، 
وحقػق اتخاذ القخارات، والسحفدات، ولغخض تحميل العالقة بيغ ديشاميكية الجيشات التشطيسية 

 اسية ىيكل التكمفة يسكغ لمباحثة صياغة الفخوض اإلحرائية لمّجراسة مغ خالل العخض اآلتي:وحد
: ال يػجج تأثيخ معشػؼ ذو داللة إحرائية لكخومػسػم جػدة السعمػمات عمى ىيكل الفخض األول

 الّتكمفة.
عمى ىيكل : ال يػجج تأثيخ معشػؼ ذو داللة إحرائية لكخومػسػم الييكل التشطيسي الفخض الثاني

 الّتكمفة.
: ال يػجج تأثيخ معشػؼ ذو داللة إحرائية لكخومػسػم حقػق اتخاذ القخار عمى ىيكل الفخض الثالث

 الّتكمفة.
 : ال يػجج تأثيخ معشػؼ ذو داللة إحرائية لكخومػسػم السحفدات عمى ىيكل الّتكمفة.الفخض الخابع

 أهجاف الجراسة: -4
لّية في الّتعخف عمى شبيعة العالقة بيغ الجيشات التشطيسية وما تحػيو يتسّثل اليجف العام لمّجراسة الحا

مغ كخومػسػمات تتسّثل في: جػدة السعمػمات، والييكل التشطيسي، وحقػق اتخاذ القخارات، 
والسحفدات وبيغ ىيكل الّتكمفة. وُيسكغ لمباحثة تحقيق اليجف العام لمّجراسة مغ خالل األىجاف 

 الفخعّية الّتالية:
ميل شبيعة وديشاميكية الجيشات التشطيسية بسشطسات األعسال السختمفة مغ خالل تحجيج أنػاعيا تح -0

 وماىّية كٍل مشيا في ضػء اختالف السشطسات ببيئة األعسال الحجيثة.
التأصيل الشطخؼ والفمدفي لييكل التكمفة وتحميل العالقة بيشو وبيغ تصّػر سمػك التكمفة، ودور  -2

 في تصػيخ ىيكل التكمفة وما يحػيو مغ معمػمات.نطع الّتكمفة أيزًا 
تحميل العالقة بيغ ديشاميكّية الجيشات التشطيسّية باختالف الكخومػسػمات السختمفة الّجاخمة في  -3

 تكػيشيا وىيكل الّتكمفة في مشطسات األعسال ببيئة األعسال الحجيثة.

 أهمية الجراسة: -5
ة ُبعج ججيج بسحاسبة الّتكاليف يكسغ في تحميل العالقة بيغ تتسّثل األىسية العمسّية لمّجراسة في إضاف
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وبيغ ىيكل  –والتي تعتبخ متغّيخًا حجيثًا إلى حّج كبيخ في الّجراسات السحاسبّية -الجيشات التشطيسية 
الّتكمفة وىػ ما ُيداىع في تدميط الزػء عمى دور ىحه الجيشات التشطيسّية في الّتأثيخ عمى سمػك 

سات السختمفة. كسا ُتداىع ىحه الّجراسة في تقجيع إضافة عمسّية متسيدة أخخػ مغ خالل التكمفة بالسشط
الّخبط بيغ نػعيغ مغ العمػم وىسا اإلدارة ومحاسبة الّتكاليف. ومغ ناحية أخخػ، قج ُتداىع الّجراسة 

ضيػر  الحالّية في إلقاء السديج مغ الّخؤػ حػل تفديخ مدتػػ التغّيخ في سمػك الّتكمفة وأسباب
 االّتجاىات الحجيثة بدمػك الّتكمفة.

ومغ الشاحية العسمّية، قج ُتداىع الّجراسة الحالّية في تقجيع إسيام عمسي متػاضع لمفكخ 
السحاسبي عمى أىسية العالقة بيغ الستغيخات الّتكاليفية ومتغيخات اإلدارة الحجيثة، حيث ُتديع الّجراسة 

لجيشات التشطيسية في تغييخ ىيكل الّتكمفة وارتفاع مدتػػ الحالّية في إلقاء الّزػء عمى دور ا
حداسيتو بسا يشعكذ عمى قيسة السشطسة، ومدتػػ االستثسار في األصػل الّثابتة داخل تمظ 
السشطسات، وكحلظ استخاتيجية صشع القخار بتمظ السشطسات وانعكاساتو عمى سمػك التكمفة وىيكميتيا. 

ى السدتذفيات الحكػمّية الدػرّية فقج ُتداىع ىحه الّجراسة في تفديخ وفي إشار تصبيق تمظ الّجراسة عم
دور الجيشات التشطيسية في تحقيق مخونة ىيكل التكمفة بالسشطسات الخجمية وال سيسا السدتذفيات 
الحكػمية. ومغ ثّع، ُتداىع الّجراسة الحالّية في تقجيع دلياًل استخشاديًا لكافة األشخاف ذوؼ السرمحة 

 الدمػك اإلدارؼ في التأثيخ عمى ىيكل الّتكمفة وسمػكيا. عغ دور
 حجود الجراسة: -6

 تع إعجاد ىحه الجراسة في ضّل الحجود اآلتية:     
لغ تتعخض الّجراسة ألوجو القرػر أو االنتقادات التي تتعخض ليا القصاعات العامة إال بالقجر  -

 الحؼ تتصمبو ىحه الجراسة.
بيق عمى السدتذفيات الحكػمّية الدػرّية دون الّتصّخق إلى مشطسات سػف تقترخ الّجراسة بالّتص -

 األعسال السختمفة األخخػ.
ستقترخ الجراسة عمى الجيشات التشطيسية األربعة الستسثمة في كخومػسػمات جػدة السعمػمات،  -

لجيشات والييكل التشطيسي، وحقػق اتخاذ القخارات، والسحفدات دون الّتصّخق ألؼ نػع آخخ مغ أنػاع ا
 التشطيسية التي قج يكػن ليا تأثيخ عمى ىيكل الّتكمفة.
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 منهجية الجراسة:  -7
 اعتسجت الباحثة عمى مشيجيغ بذكل متكامل، وىسا:

األول: السشيج االستقخائي: وىػ السشيج الحؼ يعتسج عمى مجسػعة مغ اإلجخاءات التجخيبية ،  -
إلى العام. فاالستقخاء ىػ كل استجالل يشتقل فيو تشتيي إلى السبادغ العامة، أؼ االنتقال مغ الخاص 

الباحث مغ الخاص إلى العام أو مغ الجدء إلى الكل، أو مغ السحدػس إلى السجخد. فاالستقخاء 
 (.43، ص: 2108يرل إلى استشتاجات بالتعسيع )إسساعيل ، 

ى الجدء، ويبجأ الثاني: السشيج االستشباشي: وىػ السشيج الحؼ يشتقل فيو االستشتاج مغ الكل إل -
االستشباط مغ القػاعج الكمية، ومغ ثع يدتشبط مشيا القػاعج التي تشصبق عمى الجدء الحؼ يقػم الباحث 
بجراستو. فاالستشباط يتعمق بالقػاعج، أؼ قػاعج السشصق، حيث يبجأ بالجدئيات ليرل مشيا إلى قػانيغ 

جخيب والتحكع في الستغيخات السختمفة. عامة، وىػ يعتسج عمى التحققبالسالحطة السشطسة الخاضعةلمت
( . أؼ 42، ص: 2108فاالستشباط عسمية استجاللية تشتقل مغ العام إلى الخاص. ) إسساعيل، 

 االستقخاء بقرج االستشباط .

 :خصة الجراسة  -8
تحقيقا ألىجاف الجراسة وسعيًا الختبار فخوضيا، قامت الباحثة بتقديع بقّية محتػيات الّجراسة 

 شحػ اآلتي:عمى ال
 أواًل: اّلّجراسات اّلّدابقة.

 ثانيًا: شبيعة الجيشات التشطيسّية.
 ثالثًا: ديشاميكية الجيشات التشطيسية وأثخىا عمى ىيكل التكمفة وفقًا لدمػكيا.

 رابعًا: كخومػسػمات الجيشات التشطيسية وسمػك التكمفة.
 خامدًا: الّجراسة السيجانّية.

 هحه المحاور الّدابقة:وفيما يمي عخضًا تفريميًا ل
 أواًل: الّجراسات الّدابقة:

وقج وججت الباحثة وفخة مغ الّجراسات الّتي تشاولت الجيشات التشطيسية مغ جانب، والّتي تشاولت 
ىيكل التكمفة مغ جانب آخخ، إاّل أن ىحه الّجراسات قامت بجراسة السػضعيغ مغ جػانب محتمفة 
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ُيسكغ تػضيحو مغ خالل تقديع تمظ الّجراسات إلى مجسػعتيغ  وحدب البيئة السػجػدة فييا، وىػ ما
 مختمفتيغ عمى الشحػ اآلتي:

 : الّجراسات الّتي تشاولت الجيشات التشطيسية لمسشطسة.المجمهعة األولى     
 : الّجراسات التي تشاولت ىيكل التكمفة.المجمهعة الثانية     

 الجينات التنظيمية لممنظمة:المجمهعة األولى: الّجراسات التي تناولت 
 (: بعنهان"الثقافية المعخفية ودورها في تحقيق المناعة2116دراسة )الصائي والجنابي، -1

 التنظيمية" دراسة تصبيقية في معمل األلبدة الّخجالية.
 الكذف عغ الّجورالحؼ يسكغ أن تمعبو الّثقافة السعخفية في تحقيق السشاعة التشطيسيةهجفت الّجراسة إلى

لسشطسات األعسال وبالحات السشطسات اإلنتاجية السختبصة بالصمبات السػسسية كسعسالأللبدة الّخجالية 
 في الشجف األشخف. 

السشيج الػصفي التحميمي، اعتسجت فيياعمى االستبانة كأداة رئيدية لجسع البيانات، تناولت الّجراسة 
 ات.البيان لتحميلSPSS واسُتخجم بخنامج التحميل اإلحرائي 

إلى أن العسل ضسغ الفخق والتبادل السعخفي ليسا القجرةعمى السداعجة في تكػيغ الّجراسة  تهصمت
 السشاعة التشطيسّية الصبيعية.

ىحه الّجراسة تشاولت التخكيدعمى الثقافة السعخفية ومجػ أىسية ىحا الستغيخفي إدارة تؤّكجالباحثة أّن: 
الصخيق لعسمية اتخاذالقخار "استخاتيجية السشطسة وأسمػب  السػارد البذخية، ولكشيا لع تبّيغ خخيصة

القيادة الستبع ودرجة السخكدية والالمخكدية"، حيث أنيا بسثابة أبعاد تعتقج الباحثة مغ شأنيا أن تمعب 
 دورفي تحقيق السشاعة التشطيسية.

التنظيمي وريادة  DNA(: بعنهان: "الحمس النهوي 2117دراسة )أمينة وميمهن، -2
 المؤسدات"           

 -دراسة حالة متعاممي االتراالت في الجدائخ -
مجتسعة وأبعاد    DNAإلى تحجيج العالقة بيغ مكػنات الحسس الشػوؼ التشطيسي هجفت هحه الّجراسة 

اقع ىحه الخيادة الستسثمة في القجرات اإلبجاعية، واإلجخاءات االستباقية وتبشي السخاشخة. ولجراسة و 
 العالقة عشج متعاممي االتراالت الّثالثة في الجدائخ )جيدؼ، وأوردو، ونجسة(.
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السشيج الػصفي التحميمي، وتع استخجام االستبانة أداة لجسع السعمػمات ونسػذج   تناولت الّجراسة
 .SPSS 22السعادالت الييكمية واستعسال البخنامج اإلحرائي 

عمى أبعاد   –محل الّجراسة  –لسكػنات الحسس الشػوؼ لمسؤسدات  إلى وجػد تأثيخ تهّصمت الّجراسة
الخيادة الستسثمة في القجرات اإلبجاعية، واإلجخاءات االستباقية وتبشي السخاشخ باعتبار أن مكػنات  
الحسس الشػوؼ السشطسي مدؤول عغ ىػية السشطسة ومؤثخ في عادات وتقاليج وأنطسة العسل فييا 

 ذصة اإلبجاعية واالبتكارية في مختمف مدتػياتيا.والتي مغ أىسيا األن
مجتسعة باعتباره مدؤول عغ شخرية  DNAإلى أن ىحه الّجراسة تيتع بسكػنات  وتذيخ الباحثة

السشطسة وأسمػب أدائيا، وأن ىحه الّجراسة ليا نريب في تحجيج مقػمات الخيادة التي مغ شأنيا تمعب 
القادرة عمى التصػيخ التشطيسي القائع عمى اإلبجاع والتسّييد عمى  دورًا ىامًا في تشسية القجرات البذخية

 مدتػػ السشطسة ككل وبيغ باقي السشطسات، إاّل أنيا لع تحكخ وضع نطام التكاليف داخل السشطسة.
(: بعنهان "الّجور الهسيط لمذفافية المالية في العالقة 2117دراسة )أبه حجيخ وأبه ناصخ، -3

 ية وإدارة مخاشخ الفداد": دراسة تصبيقية عمى الهزارات الفمدصينية من وجهة بين الجينات التنظيم
 نظخ العاممين في دوائخ الّخقابة والتفتير".

إلى الّتعخف عمى الّجور الػسيط لمذفافية السالية في العالقة بيغ الجيشات هجفت هحه الّجراسة 
ي دوائخ الخقابة والتفتير في الػزارات التشطيسّية  وإدارة مخاشخ الفداد مغ وجية نطخ العامميغ ف

 الفمدصيشية.
 السشيج الػصفي الّتحميمي، وتع استخجام االستبانة أداة لجسع السعمػمات، إلى جانب  تناولت الّجراسة

 استخجام أسمػب الحرخ الذامل.
حػل إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ استجابات أفخاد عيشة الّجراسة تهّصمت الّجراسة 

واقع الجيشات التشطيسية في الػزارات الفمدصيشية ُتعدػ لمستغيخات الّتالية: )الجشذ، العسخ، السؤىل 
 العمسي، السدسى الػضيفي، عجد سشػات الخجمة، عجد السخؤوسيغ(.

لمسشطسة، إاّل أنيا أخحت في   DNAأّن الّجراسة الدابقة وإن رّكدت عمى مكػنات تخى الباحثة 
عمى متغيخات ديسغخافية إضافية حّجدتيا في دراستيا، مسا تخاه  DNAخ كل مغ أبعاد االعتبار  تأثي

الباحثة ذا أىسّية في تحميل الشتائج، إذ أّن الباحثة تعتقج أّن التصّخق إلى مثل ىحه الستغيخات قج يكػن 
 لو تأثيخ كبيخ في السشطسات التي تدعى لمحج مغ الفداد والفػضى.
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(: بعنهان "عالقة الجينات التنظيمية بالتميد المؤسدي" دراسة 2118دراسة )بجوان، -4   
 ميجانتية عمى الجامعات الفمدصينية في محافظة قصاع غدة.

إلى الّتعخف عمى عالقة الجيشات التشطيسية بالتسّيد السؤسدي في الجامعات هجفت الّجراسة 
 الفمدصيشية 

 .في محافطات قصاع غدة
ي التحميمي، وتع استخجام أسمػب العيشة الصبقية العذػائية لجسع السشيج الػصفتناولت الجراسة 

 البيانات مغ أصحاب الجيات اإلشخافية في الجامعات الفمدصيشية التقميجية بسحافطات قصاع غدة.
إلى وجػد أثخ ذؼ داللة إحرائية ألبعاد الجيشات التشطيسية عمى تحقيق التسيد تهّصمت الّجراسة 

الفمدصيشية في محافطات قصاع غدة، وأن الستغيخات السؤثخة عمى الستغيخ السؤسدي في الجامعات 
التابع "التسيد السؤسدي" ىي: )حقػق اتخاذ القخار، جػدة السعمػمات، الييكل التشطيسي(، بيشسا تبيغ 

 ضعف تأثيخ متغيخ )السحفدات( في تحقيق التسّيد السؤسدي.
تأثيخىا في الػصػل إلى أعمى معجالت الجػدة و DNA إلى تأكيج دور كل مغ أبعاد تذيخ الباحثة 

واألداء، وأنو البّج لجسيع السشطسات أن تدعى لتحقيق التسيد السشطسي إلى جانب تصبيق نطام مالئع  
 إلدارة الّتكمفة في جسيع عسمياتيا التشطيسية واإلدارّية والسالية.

 (: بعنهان "الجينات التنظيمية وانعكاساتها عمى فعالية خجمات المخاكد 2119دراسة )سميمان، - 5
 الصبية المتخررة بجامعة المنرهرة" دراسة ميجانية.

 -السعمػمات –الحفدات  -إلى بيان العالقة بيغ الجيشات التشطيسية )حقػق القخارهجفت الّجراسة 
 الييكل 

التكيف( مع تػسيط جػدة الخجمة   -االبتكار -السخونة -الخضا -ة )الشسػالتشطيسي( وفعالية الخجم
 بالسخاكد الصبية الستخررة بجراسة ميجانية بالتصبيق عمى جامعة السشرػرة.

ترسيع نسػذج مقتخح لمّجراسة الختبار العالقة بيغ متغيخات الّجراسة، وتع تجسيع  تناولت الّجراسة 
 ارة استقراء.البيانات األولية عغ شخيق استس

إلى وجػد تأثيخ معشػؼ إيجابي لمجيشات التشطيسية عمى فعالية الخجمة وكحلظ تأثيخ  تهّصمت الّجراسة 
معشػؼ إيجابي لجػدة الخجمة عمى فعالية الخجمة، باإلضافة إلى تغيخ التأثيخ السعشػؼ اإليجابي 

 مة.لمجيشات  التشطيسية عمى أبعاد فعالية الخجمة عشج تػسيط جػدة الخج
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مجتسعُة ليا تأثيخ كبيخ عمى كل مغ جػدة   DNAمتفقة مع الّجراسة الّدابقة بأّن أبعاد وتؤّكج الباحثة 
وفعالية الخجمات داخل السشطسات، ولكشيا تعتقج أنو مغ الزخورؼ وجػد نطام تكاليف مشاسب مغ 

 كل مشطسة.شأنو ُيحّجد مجػ مشاسبة التكاليف التخاذ القخارات اإلدارية السختمفة داخل 
 وتعميقًا عمى الجراسات الّدابق عخضها بالمجمهعة األولى تحكخ الباحثة ما يأتي:

عمى الّخغع مغ اإلسيامات الكبيخة الّتي قّجمتيا تمظ الّجراسات، حيث تشاولت أثخ مكػنات الجيشات 
ة التشطيسية عمى دوافع العامميغ بحيث رّكدت عمى العشرخ البذخؼ، وأىسية تػضيفو في صشاع

القخارات مغ خالل اّتباع أساليب القيادة الفّعالة في اإلدارة، والعسل عمى تصػيخ وإعادة بشاء اليياكل 
التشطيسية لمسشطسات لتكػن أكثخ تكيفًا مع التصػرات في بيئة العسل، بسا يحقق التػّجيات 

جيشات التشطيسية االستخاتيجية لسشطسات األعسال؛ فإنيا لع تتصّخق إلى األثخ السحتسل لسكػنات ال
عمى ىيكل الّتكمفة، ومجػ تحجيج األثخ الستبادل لإلحالل بيغ جسيع أبعاد الجيشات التشطيسية وىيكل 
الّتكمفة، و دور االستخاتيجّية السّتبعة لشطام الّتكاليف السعتسج في تشسية وتصػيخ ميارات إجخاءات 

بشاء اليياكل التشطيسّية لمسشطسات في االتجاه  األداء الخاّصة بيا، ودعع عسمّية التصػيخ الفّعال إلعادة
 الحؼ يحقق االستخاتيجّية التشافدّية لسشطسات األعسال .

 المجمهعة الثانية: الّجراسات التي تناولت هيكل التكمفة:
 Demand Uncertainty and Cost( بعنهان" Banker,et al.,2010دراسة ) -0

Behavior" 
 وسمهك التكمفة". بمعنى "الصمب غيخالمؤكج

 إلى فيع ىيكل التكمفة وبيان دور الصمب غيخ السؤكج عمى سمػك التكاليف. هجفت الّجراسة
التخكيد عمى قخارات السجيخيغ السختبصة بعجم التأكج في الصمب باستسخار اتجاه  تناولت الّجراسة

 السبيعات خالل فتخات متتالية، والّتي تؤثخ عمى الّتكمفة صعػدًا وىبػشًا.
إلى ضخورة االىتسام واالستفادة مغ دراسة وتفديخ سمػك التكاليف تجاه التغيخات في  تهّصمت الّجراسة

 حجع الشذاط في كل مشطسة.
أّن ىحه الّجراسة تػّفخ مجخاًل مشاسبًا لمبحث الحالي مغ حيث تصّخقيا إلى فيع وتفديخ  وتخى الباحثة

خفات السجيخيغ ووعييع ورغبتيع في تحديغ مدتػػ سمػك الّتكاليف داخل السشطسة، والتي تختبط بتر
 ربحية السشطسة.
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 Understanding the cost بعنهان"  Bormann,et al.,2015)دراسة ) -2
structure of a   "firm:Balancing activities and achieving economies of 

scope 
 ووفهرات النصاق"بمعنى "فهم هيكل تكمفة الذخكة: تحقيق التهازن بين األنذصة 

إلى تػضيح ىيكل التكمفة داخل الذخكة مغ خالل دراسة العػامل السؤثخة عميو، فيسا  هجفت الّجراسة
إذا كانت مشتجات الذخكة يتع إنتاجيا بذكل مذتخك في ىيكل تشطيسي واحج أو بذكل مشفرل في 

االترال فيسا بيغ األقدام وحجات تشطيسّية متعجدة، مع األخح بعيغ االعتبار كيفية نقل السعمػمات و 
 والكفاءة السحققة داخل الذخكة.

أثخ وآلية حقػق اتخاذ القخار والّتخكيد عمى درجة السخكدّية والالمخكدّية عبخ الػحجات  تناولت الّجراسة
 التشطيسية بسختمف األنذصة والخجمات السقّجمة.

سية رسع الييكل التشطيسي داخل إلى أن خبخة وكفاءة السجيخ ليا دور كبيخ في أى تهصمت الّجراسة
الذخكة وآلية االترال الفعال وحق اتخاذ القخار داخل كل قدع وبيغ باقي األقدام األخخػ، وكحلظ 

 لتحقيق كفاءة األقدام. درجة السخكدية والالمخكدية
إلى أن ىحه الّجراسة حّجدت الفيع الحقيقي لييكل التكمفة مغ خالل ضخورة وجػد  وتذيخ الباحثة

رال فّعالة لمحرػل عمى السعمػمات مغ وإلى األقدام، مع تػضيح حقػق ل تشطيسي وقشػات اتّ ىيك
اتخاذ القخار وآليتو، إاّل أّنيا أغفمت دور السحفدات وأىسيتيا في رفع األداء وتحقيق الكفاءة داخل 

 السشطسات.  
 Cost Structure and Payout Policy" ( بعنهان"Kulchaniaa,2016دراسة ) -3

 بمعنى "هيكل التكمفة وسياسة الّجفع"
إلى معخفة أثخ ندبة كل مغ التكاليف الثابتة والستغيخة داخل الذخكة عمى سياسة  هجفت الّجراسة

 السجفػعات الخاصة بيا، وأثخىا عمى تػزيعات األرباح والتجفقات الشقجية السدتقبمية.
لييكل التكمفة، ودراسة أثخ  EBITشج إلى العػامل السؤثخة عمى استخجام مقياس يدت تناولت الّجراسة

ىيكل التكمفة عمى قخار الدجاد في ضػء الستغيخات الستعجدة: ) ندبة الجيػن، اإليخادات التذغيمية 
 وغيخ التذغيمية، تقمبات سػق األسيع(.

إلى أّنو إذا كانت ندبة الّتكاليف الّثابتة لمذخكة مختفعة، فإّن الديادة في السبيعات  انتهت الّجراسة
تتخك الشقجية الستبقية لمجفع. ومغ ناحية أخخػ، فإن انخفاض السبيعات يجعل مغ الرعب عمى 
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الذخكات ذات التكاليف الثابتة السختفعة أن يكػن لجييا فائس نقجؼ لمسجفػعات. وبالتالي فإن 
كات ذات التكاليف الستغيخة العالية أكثخ راحة مع دفع تعػيزات ثابتة بحيث يسكشيا مغ دفعيا الذخ 

 باستسخار حتى عشجما تتغيخ السبيعات.
إلى أىسية دراسة ىيكل التكمفة داخل أؼ مشطسة لسا لو مغ دور وأثخ فّعال في  وتذيخ الباحثة

القخارات التشافدية، وىحا يتخك مجااًل لمبحث عغ أثخ القخارات عمى ىيكل التكمفة ، وىحا ما يتشاولو 
 البحث الحالي.

 Customer Concentration, Cost( بعنهان"Chang,et al.,2017دراسة ) -4
Structure, "and Performance " تخكيد العمالء، وهيكل التكمفة، واألداءبسعشى" 
إلى معخفة أثخ قخارات ىيكل التكمفة الخاصة بعالقة السػرديغ عمى األداء السدتقبمي. هجفت الّجراسة 

مغ خالل تحميل بيانات التكمفة مغ عيشة مغ شخكات الترشيع، ومعخفة مجػ أثخ تخكيدالعسالء عمى 
  ىيكل التكمفة.

عمى قخارات ىيكل التكمفة لمذخكات ألنيا واحجة مغ أىع الخيارات االستخاتيجية التي رّكدت الّجراسة 
 يّتخحىا السجيخون وذلظ ِلسا ليا مغ أثخ مباشخ عمى الّخبحية الحالّية والسدتقبمّية.

ىيكل الّتكمفة داخل  إلى أن قخارات االستثسار التي يّتخحىا السجيخون تؤّثخعمى تهّصمت الّجراسة
الّذخكة، أؼ عمى ندبة كل مغ الّتكاليف الّثابتة والستغيخة التي تتكّبجىا الذخكة مغ اإلنتاج. وبيّشت أنو 
عشجما تكػن قخارات ىيكل التكمفة أكثخ صخامة )ندبة التكاليف الثابتة أعمى( فإّنو يؤّدؼ إلى 

أرباح أعمى عشجما تديج السبيعات )ندبة  تخفيزات أكبخ في األرباح عشج انخفاض السبيعات، ولكغ
تكاليف متغيخة أكبخ(. وأّن الّذخكات تّتحح ىياكل تكاليف أقل صخامة عشج زيادة مخاشخ التذغيل 

 والسخاشخ البيئية وذلظ لتقميل مخاشخ اليبػط السحتسمة والسختبصة بتقمبات السبيعات. 
ف الّثابتة والستغيخة داخل السشطسات، مّسا عمى أىسية تحميل ندبة كل مغ الّتكالي وتؤّكج الباحثة

ُيداعج كثيخًا عمى تحقيق أقرى قجر مغ االستفادة مغ قخارات االستثسار والقخارات التشافدية، ودعع 
 نجاح وتسّيد السشطسات.

 Does Relationship                ( بعنهانChan, et al.,2018دراسة ) -5
Matter?Buyer-Relationship and the Association between Supplier 

Concentration and Cost Structure 
 بمعنى "هل العالقة مهمة ؟العالقة بين المذتخي والمهرد واالرتباط بين تخكيدالمهرد وهيكل التكمفة"
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إلى دراسة العالقة بيغ تخكيد السػرد وىيكل التكمفة، مع األخح باالعتبار العالقة بيغ  هجفت الّجراسة
 غ السذتخؼ و السػرد.كل م

عمى دراسة وتحميل سمػك عشاصخ التكاليف في إدارة سمدمة التػريج، وأىسية قخارات  رّكدت الّجراسة
 ىيكل الّتكاليف في ضّل زيادة مدتػيات عػامل السخاشخة في سمدمة التػريج.

أكثخ مخونة إلى أن الّذخكات ذات التخكيد األعمى لمسػرديغ لجييا ىيكل تكمفة  تهّصمت الّجراسة
)استثسارات أقل خاصة بالعالقات( بالشدبة لمّذخكات الخاّصة، ولكغ ىيكل تكمفة أقل مخونة )أكثخ 

 استثسارات خاصة بالعالقات( لمّذخكات الحكػمية.
ضخورة وصف وبيان دراسة تحميمّية لدمػك عشاصخ التكاليف داخل أؼ مشطسة بحيث  وتخى الباحثة

ذ القخار، ويزسغ السخونة بيغ كل مغ عالقة السذتخؼ والسػرد مغ يؤّدؼ إلى تجعيع عسميات اتخا
 جية وبيغ اعتبارات السػرديغ وىيكل التكمفة مغ جية أخخػ.

 وتعميقًا عمى الّجراسات الّدابق عخضها بالمجمهعة الثانية تحكخ الباحثة ما يأتي:
لتفديخ سمػك التكاليف داخل انربَّ اىتسام الّجراسات الّدابقة بيحه السجسػعة عمى بيان وفيع 

السشطسات، ومجػ تػفخىا لسعمػمات مشاسبة، بحيث ُيسكشيا تجعيع عسميات اتخاذ القخار، مسا تتخك 
 مجااًل لالستفادة  مشيا في مجال البحث.

 الفجهة البحثية لمّجراسات الّدابقة واإلضافة العممّية لمّجراسة الحالّية:
ق لمّجراسات الّدابقة بكال السجسػعتيغ إلى وجػد مجسػعة مغ تخمز الباحثة مغ خالل العخض الّداب

 السالحطات التي تتسثل فيسا يأتي:
  رّكدت الّجراسات التي تشاولت الجيشات التشطيسية عمى تحميل أثخىا مغ الداوية اإلدارية دون

 التصخق إلى انعكاساتيا الّجاخمية عمى ىيكل التكمفة.
 ل التصػرات بييكل الّتكمفة عمى تحميل سمػك الّتكمفة وما أصابو رّكدت الّجراسات التي تشاولت تحمي

 مغ الّتحػل إلى الّدمػك غيخ الخصي دون تحميل دور الدمػك اإلدارؼ في ذلظ.
  الّجراسات التي اىتست بتحميل سمػك التكمفة بحثت عغ مدببات الّدمػك غيخ الستساثل لمّتكمفة

نيا قج تكػن السدبب الخئيذ لكافة السدببات الخاّصة دون الّتصّخق إلى الجيشات التشطيسية رغع أ
 بالّدمػك غيخ الستساثل لمّتكمفة.
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  عمى الّخغع مغ االىتسام السفخط لمعجيج مغ الّجراسات الّدابقة بتحميل األثخ اإلدارؼ لمجيشات
مع عمى حج ع–التشطيسية واىتسام فخيق آخخ بتحميل اآلثار عمى ىيكل الّتكمفة، إال أنو لع يتػاجج 

 اؼ اتجاه نحػ الّخبط بيغ الجيشات التشطيسية وىيكل التكمفة. –الباحثة 
وتأسيدًا عمى ذلظ، تخػ الباحثة أن السحاور الّدابقة تسّثل فجػة بحثية يسكغ تغصيتيا مغ خالل      

العمػم مغ الّجراسة الحالّية، حيث تتسّثل اإلضافة العمسّية الخئيدّية ليحه الّجراسة في محاولة التداوج بيغ 
خالل الخبط بيغ العمػم اإلدارية ومحاسبة الّتكاليف بتحميل العالقة بيغ ديشاميكية الجيشات التشطيسية 

 وىيكل الّتكمفة.
 ثانيًا: شبيعة الجينات التنظيمية:

فالجيشات التشطيسية مرصمح يبّيغ العػامل األساسية التي ُتحّجد مجتسعة شخرية السشطسة 
ليا، وتحّجد وتفّدخ أسمػب أدائيا، وتجعميا مختمفة عغ غيخىا مغ السشطسات، وتحّجد والّدسات الفخيجة 

مػاشغ القػة ومػاشغ الزعف بيا، وتداعج عمى تػّقع سمػك وأداء األفخاد بيا، وىحه الجيشات متكاممة 
ومتخابصة فيسا بيشيا، وتؤثخ في بعزيا بعزًا، ويؤثخ أؼ تقريخ في أؼ مشيا عمى الجيشات 

 .. (David et al,2006, p.2)، ويشعكذ ذلظ سمبًا عمى أداء السشطسة بذكل عاماألخخػ 
ويذتسل كل كخومػسػم تشطيسي عمى مجسػعة متجاندة مغ الجيشات التشطيسية لمسشطسة، 

 :ويسكغ حرخالكخومػسػمات السحجدة لمجيشات التشطيسية لمسشطسة في أربعة كخومػسػمات وىي
، والسحفدات Information، والسعمػمات Rights Decisionحقػق اتحاذ القخار 

Motivators .والييكل التشطيسي ،Structure (Gary and Nelson,2004, p.10) ،
لى الجيغ السعمػماتي الخاص بسجػ تحقيق أعمى مدتػيات الجػدة إوكخومػسػم السعمػمات يذيخ 

(، بيشسا يعّبخ 26-22،ص:2101السسكشة في السعمػمات السقّجمة إلى الفخيق اإلدارؼ. )رزق،
كخومػسػم الييكل التشطيسي عغ مخونة الييكل التشطيسي التي تدسح بتفػيس الّدمصات والسدؤولّيات 

، بيشسا ُيعبخ كخومػسػم حقػق اتخاذ (Krishnan, 2018,  p.240)والسخونة في اتخاذ القخارات.
 القخار عغ كافة القخارات التي ُيسكغ اّتخاذىا عمى كافة

يات اإلدارية الثالثة وكيفية اتخاذىا وانعكاساتيا عمى الجانب الّتكاليفي. )أبػحجيخو السدتػ 
(، وأخيخًا كخومػسػم السحفدات وىػ يختبط بالعشرخ البذخؼ ومجػ تحفيده 02، ص:2107أبػناصخ،

 (.Metz,2018, p.14ًا لمحرػل عمى أعمى كفاءة مسكشة مغ العشرخ البذخؼ )ًا أو معشػيّ ماديّ 
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مفيػم الجيشات التشطيسية لمسشطسة مفيػم الجيشات الػراثية في اإلندان،حي ثتحسل  وُيحاكي
الجيشات التشطيسية الخرائز الجاخمية لمسشطسة وتتحكع إلى حج كبيخ في تمظ الخرائز، ومغ ثع 
تكػن مدؤولة عغ السعمػمات السدجمة فييا، وماُيبشي عمى ىحه السعمػمات مغ قخارارت الزمة لتحقيق 

 السشطسة. أىجاف
وقج تحُجث شفخة في الجيشات التشطيسية لمسشطسة نتيجة عػامل مغ داخل السشطسة أو مغ 

وقج تكػن لمصفخة الجيشية نتائج مفيجة، بسا يدسح لمسشطسة بالتأقمع مع التغّيخات الّتي تصخأ  . خارجيا
ختالل في الػضائف عمى البيئة الّجاخمية والبيئة الخارجية ليا، وتكسغ خصػرة الصفخة في إحجاث ا

السختبصة بيحه الجيشات، وضيػر العجيج مغ اآلثار الدمبية، وقج تكػن الصفخة التي تصخأ عمى أحج 
الجيشات ضارة وقج يبجو الزخر يديخًا  ، إاّل أنو قج يتدبب في آثار سمبية خصيخة. ويسكغ إصالح 

جما يكػن معجل حجوث ىحه الصفخات الجيشية بػاسصة آليات خاصة لحلظ، ويحجث الخمل غالبًا عش
 (.0ص، :2101الصفخات أعمى مغ قجرة السشطسة عمى إصالحيا. )رزق ،

مجازييتبشى  وتأسيدًا عمى ذلظ، يسكغ لمباحثة تعخيف الجيشات التشطيسية بأنيا مرصمح
مجسػعة عشاصخوعػامل تتحّجد بخرائز معيشة، ُتديع مغ خالل تفاعميا وتكامميا فيسا بيشيا في 

فيي شفخة جيشية لمسشطسة تتكػن مغ أربعة عشاصخ أساسية تتزسغ  ةوىػية السشطسة،تحجيج شخري
حقػق اتخاذ القخار والسعمػمات والسحفدات والييكل التشطيسي، مّسا يعكذ مجػ قجرة السشطسة عمى 

 التسّيد واالبتكار.
 ثالثًا: ديناميكية الجينات التنظيمية وأثخها عمى هيكل التكمفة وفقًا لدمهكها:

يتستع تبػيب التكاليف وفقًا لدمػكيا بأىسية خاصة، فيػ السحػر األساس الحؼ تختكد عميو 
عسميات التخصيط والخقابة وتقييع األداء برفة عامة وال ِغشى عشو في مثل تمظ العسميات. وُيعصي 

مػكيا، إذ ذلظ أىسية خاصة لجراسة تأثيخ الجيشات التشطيسّية عمى ىيكمة الّتكاليف الرشاعّية وفقًا لد
ُيسكغ إعادة الّشطخ في مفاىيع الّتكمفة الّذائعة ودورىا في صشع القخارات في ضػء التغيخات التي 

 .Chen, et al., 2020, p)تمحق باألىسية الشدبّية لكل مشيا نتيجة الختالف الجيشات التشطيسية.
3) . 

ات الترشيع وما يتدّبب اختالف الجيشات التشطيسّية إلى اختالف مدتػيات أتستة عسمي
يراحبيا مغ استثسارات ضخسة في اآلالت والسعّجات األتػماتيكية وأجيدة الّتحكع والّخقابة باستخجام 
الكسبيػتخ ... الخ والسداىسة في تػّلج نػع مغ الّتكاليف الرشاعية ال تدتجيب لمتغيخات في مدتػػ 
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الشدبة السسثمة لمذق الثابت داخل الشذاط في األجل القريخ. ويشعكذ تأثيخ ذلظ في شكل زيادة في 
ىيكل التكاليف الّرشاعية وال يقف األمخ عشج ىحا الحج إذ يشتج عغ استخجام تكشػلػجيا الترشيع 
الحجيثة تحّػل في سمػك بعس الّتكاليف إلى أو حداسيتيا لالستجابة لمّتغيخات في مدتػػ الشذاط. 

دج الّتكاليفي الخاّصة باألجػر السباشخة تتسّثل فكسا سبق أن أوضحت الباحثة عشج مشاقذتيا لشدب الس
أحج نتائج اختالف الجيشات التشطيسية التي ُتحّتع الّتحّػل مغ تكشػلػجيا الترشيع التقميجية إلى 
تكشػلػجيا الترشيع الحجيثة في حجوث تغيخ في خرائز بعس وضائف العسل اإلنداني يتخّتب 

 Souza, et)عشيا مغ مباشخ/متغيخ إلى غيخ مباشخ/ ثابت.عميو تغّيخ في سمػك الّتكاليف الستػّلجة 
al., 2020, p. 371)  

ومغ ناحية أخخػ، تتأّثخ التكاليف الستغيخة ىي األخخػ باختالف الجيشات التشطيسية وذلظ 
ألنيا تؤدؼ في بعس السشطسات إلى تشاقز األجػر السباشخة بذكل كبيخ وقج تختفي تسامًا مغ 

اعية حال االعتساد الكامل عمى تكشػلػجيا الترشيع الحجيثة، والّتخمز مغ ىيكل الّتكاليف الّرش
جسيع بقايا التكشػلػجيا التقميجية. وإذا كانت األجػر السباشخة تذغل حيدًا ليذ صغيخًا مغ ىيكل 
الّتكاليف الّرشاعية وجدء ال ُيدتيان بو مغ التكاليف الستغيخة، فإن تشاقريا بذكل كبيخ أو اختفاءىا 

ىحا الييكل يؤثخ تأثيخًا واضحًا عمى ندبة السدج التكاليفي الخاصة بالتكاليف الستغيخة فتشخفس مغ 
بذكل ممحػظ، وتّتفق معطع الكتابات عمى أّن السحرمة الشيائية الختالف الجيشات التشطيسية 

معّجل الّتكاليف  السحّجدة لييكمية عسمية اإلنتاج والّترشيع عمى ىيكمة الّتكاليف وفقًا لدمػكيا ىي زيادة
 ..(Maronati & Petrovic, 2019, p. 213)الّثابتة إلى معجل التكاليف الستغيخة

وتخػ الباحثة أّن تأثيخ الجيشات التشطيسية في ىحا السقام ال تقترخ عمى ما سبق، وإنّسا يستج 
لشدبة لمسشتج الػاحج إلى مفيػم التكمفة الستغيخة ذاتو فيربح نريب وحجة السشتج الشيائي مشيا متغيخًا با

مغ لػط إنتاجي إلى آخخ وفقًا لمتغيخات التي تفخضيا األسػاق في خرائز الدمعة السشتجة، ووفقًا 
لخاليا العسل الستاحة وقت إنتاج كل لػط، فزاًل عغ أن اختالف الجيشات التشطيسية قج يؤدؼ إلى 

، لغ يكػن ىشاك رقسًا واحجًا لمّتكمفة اختالف آلية التعامل مع الّتصػرات التي تفخضيا األسػاق. وىكحا
الستغيخة لمػحجة الػاحجة مغ نفذ السشتج مسا يتصمب إعادة الّشطخ في تحميل العالقة بيغ الّتكمفة 
والحجع والّخبح في ضػء ىحه الستغيخات. وقج يؤدؼ ذلظ إلى التحّػل في تحميل التعادل بالشدبة لمسشتج 

أو السدتيجف بيغ الجفعات اإلنتاجية ذات الخرائز السختمفة الػاحج ليتع عمى أساس السدج القائع 
مغ ىحا السشتج كسا قج يؤدؼ أيزًا إلى حجوث تغيخ في مفيػم السفاضمة بيغ بجائل اإلنتاج ليربح 
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مصمبًا أساسيًا إلعجاد السػازنة الجارية بعج أن كان ِحكخًا عمى السػازنة الخأسسالية فقط، حيث سيتصمب 
الة السفاضمة بيغ أكثخ مغ بجيل متاح إلنتاج نفذ المػط اإلنتاجي )خاليا اإلنتاج األمخ في ىحه الح

السختمفة التي يسكغ تذكيميا مغ اآلالت السختمفة ذات السخونة العالية إلنتاج نفذ الدمعة(، وكحلظ 
السفاضمة بيغ الخرائز السختمفة التي تصمبيا األسػاق السختمفة إلنتاج نفذ 

 .(Karabatsou, et al., 2016, p. 5)الدمعة.
جانبًا آخخ، لتأّثخ الجيشات التشطيسية عمى ىيكمة التكاليف وفقًا لحداسّيتيا لمتغيخات في 
مدتػػ الشذاط يجور حػل القاعجة السعخوفة في الفكخ التقميجؼ بأن كل مباشخ متغيخ والعكذ ليذ 

مغ ناحية ارتباشو أو عجم  صحيح. إذ يؤّدؼ التغيخ الحؼ يحجث في مفيػم السباشخ وغيخ السباشخ
ارتباشو بسشتج معيغ ذؼ مػاصفات وشخيقة ترشيع ثابتة ال تتغيخ إلى الخخوج عغ تمظ القاعجة، 
فيربح ىشاك بعس بشػد الّتكاليف الّرشاعية التي تّترف بأنيا مباشخة عمى دفعة إنتاجية أو لػط 

 .Park, et al., 2016, p)الّشذاط.إنتاجي معيغ بالّخغع مغ أنيا غيخ حّداسة لمّتغيخات في مدتػػ 
199)  . 

 رابعًا: كخومهسهمات الجينات التنظيمية وسمهك التكمفة:
في ضّل انقدام الجيشات التشطيسية إلى أربعة أنػاع تتسثل في: كخومػسػم جػدة السعمػمات، 

تحميل وكخومػسػم الييكل التشطيسي، وكخومػسػم حقػق اتخاذ القخار، وكخومػسػم السحفدات، يسكغ 
 العالقة بيغ كل كخومػسػم وسمػك التكمفة عمى الشحػ اآلتي:

 كخومهسهم جهدة المعمهمات وسمهك التكمفة: .1
غالبًا ما يختبط الّدمػك الّثابت لمتكمفة بإنذاء مدتػيات مختمفة مغ الصاقة داخل السشطسة وىػ 

مات السالئسة التخاذ ما يؤدؼ إلى ارتباشو بذكل وثيق بػجػد السعمػمات التي تحتػؼ عمى السعمػ 
القخارات السشاسبة والخشيجة. وىشا يؤّثخ كخومػسػم جػدة السعمػمات عمى ىيكل التكمفة مغ خالل زيادة 
ورفع مدتػػ الّتكمفة الثابتة في الفتخات التي يتػّقع فييا ارتفاع مدتػيات الصمب وزيادة اتجاه السشطسة 

 . (Hu, et al., 2019, pp.227-231)يج.نحػ اتخاذ قخار إنذاء خط إنتاجي جج
وفيسا يتعّمق بالّتكمفة الستغيخة فيداىع كخومػسػم السعمػمات إلى حج كبيخ بجرجة كبيخة في 
تخفيس مدتػػ الّتكمفة الستغيخة إلى أدنى مدتػياتو وزيادة دّقة حدابيا عشج قجرتو عمى تػفيخ 

 ,Isani, et al., 2019)ة.معمػمات كثيفة مختفعة الجػدة وتحقق كافة خرائز الجػدة السصمػب
pp.70-79) . 
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وتأسيدًا عمى ذلظ، تدتشتج الباحثة أن كخومػسػم السعمػمات ُيعتبخ محّجدًا رئيديًا لسدتػػ 
مخونة ىيكل التكمفة،  ففي حالة ارتفاع الصمب ُيداىع في تخفيس مدتػػ مخونة ىيكل الّتكمفة وزيادة 

لستغيخة ُيداىع كخومػسػم السعمػمات في تحقيق الّجقة الكافية مدتػػ الّتكمفة الثابتة. وبالشدبة لمّتكمفة ا
في حدابيا ومغ ثّع تخشيج العجيج مغ القخارات السختمفة الخاّصة بإنتاج السشتجات وتحجيج مدتػيات 

 الّخبحية ونقاط التعادل.
 كخومهسهم الهيكل التنظيمي وسمهك التكمفة: .2

الخئيذ لييكل التكمفة، فجسػد الييكل التشطيسي مدتػػ مخونة الييكل التشطيسي ىػ السحّجد 
ُيداىع في تزييق فخصة اتخاذ قخارات إنذاء خصػط إنتاج ججيجة في حالة ارتفاع مدتػيات الصمب 
وىػ ما يؤّدؼ إلى انخفاض مدتػيات الّتكمفة الّثابتة ومغ ثع ارتفاع مدتػػ مخونة ىيكل 

 .(Jalandoni, et al., 2018, pp.605-616)التكمفة.
وفيسا يتعّمق بالّتكمفة الستغيخة مخونة الييكل الّتشطيسي ُتداىع إلى حٍج كبيخ في ثبات الّتكمفة 
الستغيخة عشج مدتػػ معّيغ نطخًا لعجم وجػد الّجافع لجػ السشطسة في تغييخ نسط اإلنتاج الخاص بيا، 

 . (Karrar, et al., 2018, pp.3-15)ومغ ثع لغ يتغيخ مدتػػ الّتكمفة الستغيخة لمسشتج بديػلة.
وبالّتالي، تدتشتج الباحثة أن انخفاض مخونة الييكل التشطيسي سيؤّدؼ إلى ثبات ىيكل التكمفة 
عشج حٍج ُمعّيغ والّثبات في مدتػػ مخونة ىيكل الّتكمفة، بيشسا قج يؤّدؼ ارتفاع مدتػػ مخونة ىيكل 

أّنو سيؤّدؼ إلى ارتفاع مدتػيات الّتكمفة الّتكمفة إلى انخفاض مخونة ىيكل الّتكمفة إلى حٍج كبيخ حيث 
 الّثابتة في حالة ارتفاع مدتػيات الصمب.

 كخومهسهم حقهق اّتخاذ القخار وسمهك الّتكمفة: .3
باختالف السدتػػ اإلدارؼ السػجػد بالسشطسة، حيث تشقدع السدتػيات  تختمف القخارت

اإلدارّية بالسشطسة إلى ثالثة مدتػيات ويختمف القخار اإلدارؼ باختالف السدتػػ اإلدارؼ عمى الشحػ 
 اآلتي:
 قخارات عمى المدتهى التذغيمي )مدتهى اإلدارة الجنيا(: -أ 

إلدارؼ عجد كبيخ مغ القخارات. وتتدع ىحه يّتخح السجيخون والسذخفػن في ىحا السدتػػ ا
القخارات بأنيا مبخمجة وأن معطسيا روتيشي ومحكػم بمػائح وقػاعج إجخائية محجدة برػرة سالفة. 
وبالّتالي ُيسكغ القػل بأن تأثيخىا معمػمػفي الغالب ما يكػن ىحا التأثيخ محجود مغ حيث 

 .(Isani, et al., 2019, pp.70-79)التكمفة.
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عميو، فإن ىحا القخار سيرعب تأثيخه إلى حٍج كبيخ عمى ىيكل الّتكمفة سػاء كانت  وبشاءً 
الّتكمفة الثابتة أو الّتكمفة الستغيخة وال سيسا أّن الّتغيخ في ىيكل الّتكمفة )الّثابتة والستغيخة( يختبط بقخارت 

 كبخػ تؤّثخ عمى خصة اإلنتاج لمسشطسة.
 قخارات عمى مدتهى اإلدارة الهسصى: -ب 

يقػم السجيخون في كل مغ اإلدارة الػسصى والعميا باّتخاذ عجد أقل مغ القخارات، إال أّن ىحه 
القخارات تّتدع بأنيا في الغالب غيخ مبخمجة وال تحجث برػرة متكخرة وُتؤّثخ عمى مجاالت تشطيسّية 

-Isani, et al., 2019, pp.70)واسعة مسا يجعل تكمفة القخار الخاشئ والدّيء تكمفة عالية.
79). 

وبشاًء عمى ذلظ، سيشرّب القخار في ىحه السخحمة مغ السخاحل اإلدارية عمى الّتكمفة الّثابتة 
إلى حٍج كبيخ أؼ أّن القخار في ىحا السدتػػ اإلدارؼ سيؤّدؼ إلى انخفاض مدتػػ مخونة ىيكل 

في حالة كان القخار  التكمفة حال كان القخار صائبًا، بيشسا سيؤّدؼ إلى تكّبج السشطسة تكمفة باىطة
 .(Jalandoni, et al., 2018, pp.605-616)سيئًا.

عمى  بيشسا قج تتأثخ الّتكمفة الستغيخة بقخارات ىحا السدتػػ اإلدارؼ مغ خالل قجرة ىحه القخارت
تغييخ نسط اإلنتاج ومغ ثع ارتفاع أو انخفاض الّتكمفة الستغيخة تبعًا لحلظ، وعميو ال ُيسكغ تحجيج اتجاه 

-Lekoubou, et al., 2018, pp.103)أثخ ىحه القخارات عمى الّتكمفة الستغيخة بذكل واضح. 
107) 
 قخارات عمى مدتهى اإلدارة العميا: -ج 

ا مع قخارات استخاتيجية ميسة تسّذ نذاط ومدتقبل السشطسة يتعامل السجيخون في اإلدارة العمي
 ,.Isani, et al)ككل، وبالّخغع مغ قّمة عجد ىحه القخارات إال أن خصػرتيا وتكمفتيا عالية ججاً 

2019, pp.70-79).. 
فيي أكثخ القخارات سشطسة نطخًا ألّن ىحه القخارت غالبًا ما تكػن ىيكمية تؤثخ عمى مدتقبل ال

تغييخ ىيكل التكمفة بذكل جحرؼ بالسشطسة، وفي ىحا الّرجد ُيسكغ الجدم بأّن ىحا الّشػع مغ  قجرة عمى
القخارت ىػ يختبط بذكل كّمي بالتكمفة الثابتة وإنذاء خصػط اإلنتاج ومدتػيات الصاقة بالسشطسة، 

-Linton & Kask, 2017, pp.168)وتبعًا لتغّيخ مدتػػ الّتكمفة الثابتة تتغّيخ الّتكمفة الستغيخة.
176) . 
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وبالّتالي، تدتشتج الباحثة أّن ىحا الشػع مغ القخارات يختبط بذكل وثيق بالّتكمفة الّثابتة وال ُيؤّثخ 
بذكل مباشخ عمى الّتكمفة الستغيخة وإنسا تتأّثخ الّتكمفة الستغيخة بذكل غيخ مباشخ نتيجة األثخ السػجػد 

 بالتكمفة الثابتة.
ابق، تدتشتج الباحثة أن كخومػسػم حقػق اتخاذ القخار يتبايغ أثخه وتأسيدًا عمى العخض الدّ 

عمى ىيكل الّتكمفة باختالف السدتػػ اإلدارؼ الحؼ صجر عشو القخار ومجػ تأثيخه عمى ىيكل 
الّتكمفة، كسا يتبّيغ أيزًا أّن االرتفاع بالسدتػػ اإلدارؼ يؤّدؼ إلى ارتفاع األثخ عمى التكمفة الثابتة 

 بذكل مباشخ عمى التكمفة الستغيخة. دون التأثيخ
 كخومهسهم المحفدات وسمهك التكمفة: .4

كخومػسػم السحفدات ىػ الحؼ يؤّثخ بذكل إيجابي عمى الّدمػك الفخدؼ لمسػارد البذخية 
بالسشطسات، ومغ ثّع فإّن السحّفدات ىي الّتي تؤّثخ عمى العامل الحؼ يحتظ بذكل مباشخ بالعمسية 

السحفدات وثيقة الرمة بالتأثيخ عمى الّتكمفة الستغيخة الرتباط الّتكمفة الستغيخة  اإلنتاجية وعميو تربح
بسشحشيات التعمُّع وقجرة السػارد البذخية عمى التعامل الرحيح في العسمية اإلنتاجية بسا ُيداىع في 

 . (Lekoubou, et al., 2018, pp.103-107)تحقيق فعالّية التكمفة الستغيخة.
كمفة الثابتة، يتبيغ أن السحفدات قج يشعجم أثخىا تسامًا عمى التكمفة الثابتة وعمى صعيج الت

الرتباط التكمفة الثابتة بذكل مباشخ بالقخارات االستخاتيجية واليامة لمسشطسة، والعشرخ البذخؼ العامل 
ية بالسطسة وثيق الرمة بالسحفدات غالبًا ما يكػن في السدتػػ التذغيمي ومحتظ بالقخارات اليػم

 . (Jalandoni, et al., 2018, pp.605-616)الخوتيشية.
وبالّتالي، تخمز الباحثة إلى أن السحفدات يقترخ تأثيخىا عمى التكمفة الستغيخة وبذكل محجود 
الرتباشيا بكفاءة العشرخ البذخؼ العامل والحفاظ عمى قجرتو عمى تحقيق الكفاءة في اإلنتاج 

 خة.ومدتػيات فعالية الّتكمفة الستغي
 خامدًا: الّجراسة الميجانّية:

تع تخريز ىحا الجدء الختبار فخوض الّجراسة وذلظ في ضػء أىجاف الّجراسة وبذكل 
يتشاسب مع شبيعة الفخوض سعيًا نحػ الػصػل إلى مجسػعة مغ الشتائج التي تخجم دور ديشاميكية 

% بحجود 95الجيشات التشطيسية في التأثيخ عمى ىيكل التكمفة، وقج اعتسجت الّجراسة عمى فتخة ثقة 
وفي  SPSS% وذلظ بعج تفخيغ البيانات وتخميدىا باستخجام البخنامج االحرائي 5ػائي خصأ عذ

 ضػء ذلظ فقج تّع الّتصّخق إلى الشقاط اآلتية:
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 تهصيف عينة الّجراسة الميجانّية: -1
( مبحػث شسمت بعس 021أداة االستبيان عمى عيشة عذػائية تتألف مغ ) تع تػزيع إستسارة

( استسارة 017األكاديسييغ والسيشييغ السحاسبيغ في السدتذفيات الحكػمّية الدػرّية إستخّد مشيا )
 صالحة لمتحميل.

 اإلحراءات الهصفية لعينة الّجراسة الميجانية:
 SPSSباستخجام بخنامج الحدم االحرائية  قامت الباحثة بإجخاء التحميل الػصفي لمبيانات

لستغيخات الّجراسة، وذلظ بيجف الػقػف عمى شكل وشبيعة البيانات والّتعخف عمى قيسة الستػسصات 
 الحدابية واالنحخافات السعيارية لستغيخات الّجراسة، ويسكغ تػضيح ذلظ مغ خالل الججول اآلتي:

 راسة(: اإلحراءات الهصفية لعينة الجّ 1ججول رقم )

االنحخاف  الهسط الحدابي المتغيخات
 معامل االختالف المعياري 

 %04.83 1.62 4.08 كخومػسػم جػدة السعمػمات
 %05.73 1.66 4.21 كخومػسػم الييكل التشطيسي
 %05.51 1.64 4.06 كخومػسػم حقػق اتخاذ القخار

 %06.16 1.67 4.09 كخومدػم السحفدات
 %04.83 1.62 4.08 ىيكل التكمفة

 يتبّيغ مغ خالل العخض الدابق لمججول ما يأتي:
وجػد إدراك مغ جانب عيشة الّجراسة حػل متغيخات الّجراسة، حيث جاءت قيسة الػسط الحدابي  .0

 (.3العام لمستغيخات جسيعًا أكبخ مغ الػسط الحدابي لمسقياس والسعبخ عشيا بـ )
جاء الستغيخ الستعمق بكخومػسػم الييكل التشطيسي أكثخ إدراكًا مغ جانب عيشة الّجراسة وذلظ  .2

(، في حيغ جاء في التختيب الثاني 3( وىي أعمى مغ الػسط الحدابي لمسقياس )4.21بقيسة )
مغ األىسية مغ جانب عيشة الّجراسة وفقًا لألوساط الحدابية الستغيخ بكخومػسػم السحفدات وذلظ 

(، وجاء في التختيب الثالث مغ األىسية مغ جانب عيشة الجراسة وفقًا 4.09ػسط حدابي قجره )ب
لألوساط الحدابية الستغيخان الستعمقان بكخومػسػم جػدة السعمػمات وىيكل التكمفة وذلظ بػسط 

 (. وأخيخًا الستغيخ الستعمق بكخومدػم حقػق اتخاذ القخار.4.08حدابي قجره )
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جة اتفاق عيشة الجراسة حػل األبعاد، جاء كخومػسػم جػدة السعمػمات وىيكل وفيسا يتعمق بجر  .3
التكمفة أكثخ األبعاد اتفاقًا بيغ آراء عيشة الجراسة ثع كخومػسػم حقػق اتخاذ القخار، ثع 

 كخومػسػم الييكل التشطيسي، ثع كخومػسػم السحفدات، وذلظ وفقًا لسعامالت االختالف.

 اد:مقاييذ الرالحية واالعتم  -2
اعتسجت الباحثة بسقاييذ الرالحية واالعتساد عمى قياس ثبات وصجق أداة االستبيان بسقياس 
ألفا كخونباخ، حيث أنو مغ العشاصخ األساسية لرالحية اإلعتساد عمى نتائج أداة االستبيان اختبارىا 

بات مغ حيث معامل الثبات والتي تعشي استقخار السقياس وعجم تشاقزو مع نفدو )ثبات إجا
السبحػثيغ وعجم إستخجام العذػائية في إختيار اإلجابة(، أؼ أنو يعصي نفذ الشتائج إذا أُعيج تصبيقو 

 (Cronbach's Alfa)عمى نفذ العيشة. وعمى ىحا األساس سيتع إستخجام معامل كخونباخ ألفا 
بات في البيانات ومعامل الثبات يأخح قيسًا تتخاوح بيغ الرفخ والػاحج الرحيح، فإذا لع يكغ ىشاك ث

(، وعمى العكذ إذا كان ىشاك ثبات 1.61فإن قيسة السعامل تكػن مداوية لمرفخ وإلى أقل مغ )
تام تكػن قيسة السعامل تداوؼ الػاحج وعمى العسػم يكػن ىشاك ثبات إذا كانت قيسة السعامل أكبخ 

ما وضع لقياسو (. كحلظ سيتع ىشا قياس معامل الرجق ويقرج بو أن السقياس يقيذ 1.61مغ )
ويداوؼ رياضيًا الجحر التخبيعي لسعامل الثبات أؼ كمسا أقتخب مغ الػاحج دل ذلظ عمى صجق أداة 

( دل ذلظ 1.81االستبيان والعكذ صحيح إذا إقتخب مغ الرفخ وعسػمًا إذا كانت قيستو أكبخ مغ )
لحلظ سيتع قياس ثبات  عمى ثبات وصجق أداة االستبيان وإمكانية التعػيل واإلعتساد عمى نتائجيا.

 وصجق أداة اإلستبيان لكل محاورىا وتمخيريا مغ خالل الججول اآلتي:
 ( :إختباركخونباخ ألفا لقياس ثبات وصجق أداة االستبيان2ججول رقم )

 معامل الرجق ألفا-معامل كخونباخ عجد العبارت الستغيخ 
 1.992 1.984 01 الستغيخ األول
 1.997 1.994 05 الستغيخ الثاني
 1.992 1.984 04 الستغيخ الثالث
 1.992 1.985 01 الستغيخ الخابع

 1.990 1.980 01 الستغيخ الخامذ
 1.992 1.997 59 جسيع عبارات أداة اإلستبيان 
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ألفا وصجق أداة االستبيان لكل أسئمة متغيخات أداة االستبيان ألداة القياس  إّن معامل الثبات كخونباخ
% )بالشدبة إلى معامل كخونباخ ألفا( 61تتستع بجرجة عالية مغ الثبات والرجق ألنيا أكبخ مغ 

% )بالشدبة إلى معامل الّرجق( وبالّتالي يعشي ىشالظ اّتداق داخمي إلجابات عبارات 81وأكبخ مغ 
 داة االستبيان وجسيع عبارات أداة االستبيان بذكل عام. متغيخات أ

 
 نتائج اختبارات فخوض الجراسة التصبيقية:  -3
 :نتائج اختبار الفخض األول 

( نتائج تحميل االنحجار البديط ألغخاض تحميل العالقة بيغ كخومػسػم 3يعخض الججول رقع )
 فيسا يمي:جػدة السعمػمات كستغيخ مدتقل وىيكل التكمفة كستغيخ تابع 

 (: نتائج تحميل االنحجار البديط لمفخض األول3ججول رقم )

 .Cons هيكل التكمفةالمتغيخ التابع 
β. 

Coef. 
Std. 
Err. 

T. 
Static. 

P. 
Value 

Adj. 
R2 

المتغيخ المدتقل: كخومهسهم 
 جهدة المعمهمات

-02.66 0.243 1.159 20.18 1.111 81.7% 

( أن كخومػسػم جػدة السعمػمات يسكشو أن يفدخ 3يّتزح مغ الشتائج السعخوضة بالججول رقع )
%. كسا يّتزح أيزًا معشػية معامل الستغيخ السدتقل 81.71التبايغ الكمي في ىيكل التكمفة بشدبة 

بة الخاص بكخومػسػم جػدة السعمػمات مع الستغيخ التابع الخاص بييكل التكمفة ويحسل إشارة مػج
وىػ ما يذيخ إلى وجػد عالقة شخدية بيغ الستغيخ السدتقل والستغيخ التابع. أؼ أّن، زيادة فعالية 
كخومػسػم جػدة السعمػمات تؤدؼ إلى ارتفاع حداسية ىيكل التكمفة. باإلضافة إلى ذلظ يسكغ بشاء 

لسعمػمات عمى نسػذج التشبؤ باألثخ عمى الستغيخ التابع مغ خالل معخفة مدتػػ كخومػسػم جػدة ا
 الشحػ التالي: 

 الستغيخ السدتقل(.× الستغيخ التابع = ثابت االنحجار + )قيسة بيتا 
 ويسكغ تػضيح ىحا الشسػذج عمى الشحػ التالي:

 كخومػسػم جػدة السعمػمات.×  0.243+  02.66-ىيكل التكمفة = 
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% 5يتّزح لشا أن معامل االنحجار معشػؼ عشج مدتػػ معشػية  p-valueومغ خالل قيسة 
، وعميو يتع رفس الفخض العجم وقبػل % 5% وىي أقل مغ 1تداوؼ  p-valueحيث كانت قيسة 

 الفخض البجيل عمى الشحػ التالي:
تػجج عالقة شخدية معشػية بيغ فعالية كخومػسػم جػدة السعمػمات وحداسية ىيكل التكمفة في 

 ات الحكػمّية الدػرّية.السدتذفي
 :نتائج اختبار الفخض الّثاني 

( نتائج تحميل االنحجار البديط ألغخاض تحميل العالقة بيغ كخومػسػم 4يعخض الججول رقع )
 الييكل التشطيسي كستغيخ مدتقل وىيكل التكمفة كستغيخ تابع فيسا يمي:

 (: نتائج تحميل االنحجار البديط لمفخض الّثاني4ججول رقم )

 .Cons المتغيخ التابع: هيكل التكمفة
β. 

Coef. 
Std. 
Err. 

T. 
Static. 

P. 
Value 

Adj. 
R2 

 %67.7 1.111 04.936 1.127 1.418 9.397- كخومهسهم الهيكل التنظيمي
( أن ارتفاع كخومػسػم الييكل التشطيسي يسكشو 4يّتزح مغ الشتائج السعخوضة بالججول رقع )

%. كسا يّتزح أيزًا معشػية معامل الستغيخ 67.7أن تفدخ التبايغ الكمي في ىيكل التكمفة بشدبة 
شارة السدتقل الخاص بكخومػسػم الييكل التشطيسي مع الستغيخ التابع الخاص بييكل التكمفة ويحسل إ

مػجبة وىػ ما يذيخ إلى وجػد عالقة شخدية بيغ الستغيخ السدتقل والستغيخ التابع. أؼ أّن، زيادة 
فعالية كخومػسػم الييكل التشطيسي ُيداىع في زيادة حداسية ىيكل الّتكمفة. باإلضافةإلى ذلظ يسكغ 

يكل التشطيسي عمى بشاء نسػذج التشبؤ باألثخ عمى الستغيخ التابع مغ خالل معخفة كخومػسػم الي
 الشحػ التالي: 

 الستغيخ السدتقل(.× الستغيخ التابع = ثابت االنحجار + )قيسة بيتا 
 ويسكغ تػضيح ىحا الشسػذج عمى الشحػ التالي:

 كخومػسػم الييكل التشطيسي.×  1.418+  9.397-ىيكل التكمفة = 
% 5يّتزح لشا أن معامل االنحجار معشػؼ عشج مدتػػ معشػية  p-valueومغ خالل قيسة 

، وعميو يتع رفس الفخض العجم وقبػل % 5% وىي أقل مغ 1تداوؼ  p-valueحيث كانت قيسة 
تػجج عالقة شخدية معشػية بيغ فعالية كخومػسػم الييكل التشطيسي الفخض البجيل عمى الشحػ التالي: 
 يات الحكػمية الدػرّية.وحداسية ىيكل التكمفة في السدتذف
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 :نتائج اختبار الفخض الّثالث 
( نتائج تحميل االنحجار البديط ألغخاض تحميل العالقة بيغ كخومػسػم 5يعخض الججول رقع )

 حقػق اّتخاذ القخار كستغيخ مدتقل وىيكل الّتكمفة كستغيخ تابع فيسا يمي:
 الّثالث(: نتائج تحميل االنحجار البديط لمفخض 5ججول رقم )

المتغيخ التابع: 
 هيكل الّتكمفة

Cons. 
β. 

Coef. 
Std. 
Err. 

T. 
Static. 

P. 
Value 

Adj. 
R2 

المتغيخ المدتقل: 
كخومهسهم حقهق 

 اراّتخاذالقخ 
26.037 1.337 1.182 4.025 1.111 03.0% 

( أن كخومػسػم حقػق اّتخاذ القخار يسكشو أن يفّدخ 5يّتزح مغ الشتائج السعخوضة بالججول رقع )
%. كسا يّتزح أيزًا معشػية معامل الستغيخ السدتقل 03.0التبايغ الكمي في ىيكل الّتكمفة بشدبة 

ل إشارة مػجبة الخاص بكخومػسػم حقػق اّتخاذ القخار مع الستغيخ الّتابع الخاص بييكل الّتكمفة ويحس
وىػ ما يذيخ إلى وجػد عالقة شخدية بيغ الستغيخ السدتقل والستغيخ التابع. أؼ أّن، زيادة فعالية 
كخومػسػم حقػق اّتخاذ القخار ُيداىع في زيادة حداسية ىيكل الّتكمفة. باإلضافة إلى ذلظ يسكغ بشاء 

سػم حقػق اّتخاذ القخار عمى الشحػ نسػذج التشبؤ باألثخ عمى الستغيخ التابع مغ خالل معخفة كخومػ 
 التالي: 

 الستغيخ السدتقل(.× الستغيخ التابع = ثابت االنحجار + )قيسة بيتا 
 ويسكغ تػضيح ىحا الشسػذج عمى الشحػ التالي:

 كخومػسػم حقػق اّتخاذ القخار.×  1.337+  26.037ىيكل التكمفة = 
% 5ار معشػؼ عشج مدتػػ معشػية يّتزح لشا أن معامل االنحج p-valueومغ خالل قيسة 

، وعميو يتع رفس الفخض العجم وقبػل % 5% وىي أقل مغ 1تداوؼ  p-valueحيث كانت قيسة 
 الفخض البجيل عمى الشحػ التالي:

تػجج عالقة شخدية معشػية بيغ كخومػسػم حقػق اّتخاذ القخار وحداسية ىيكل الّتكمفة في 
 السدتذفيات الحكػمية الدػرّية.
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 اختبار الفخض الخابع: نتائج 
( نتائج تحميل االنحجار البديط ألغخاض تحميل العالقة بيغ كخومػسػم 6يعخض الججول رقع )

 السحفدات كستغيخ مدتقل وىيكل الّتكمفة كستغيخ تابع فيسا يمي:
 (: نتائج تحميل االنحجار البديط لمفخض الّخابع6ججول رقم )

المتغيخ التابع: هيكل 
 التكمفة

Cons. 
β. 

Coef. 
Std. 
Err. 

T. 
Static. 

P. 
Value 

Adj. 
R2 

المتغيخ المدتقل: 
 كخومهسهم المحفدات

22.78 1.103 1.111 49.38 1.111 93.8% 

( أن كخومػسػم السحفدات يسكشو أن يفدخ التبايغ 6يّتزح مغ الشتائج السعخوضة بالججول رقع )
%. كسا يّتزح أيزًا معشػية معامل الستغيخ السدتقل الخاص 93.8الكمي في ىيكل التكمفة بشدبة 

يخ بكخومػسػم السحفدات مع الستغيخ الّتابع الخاص بييكل التكمفة ويحسل إشارة مػجبة وىػ ما يذ
إلى وجػد عالقة شخدّية بيغ الستغيخ السدتقل والستغيخ الّتابع. أؼ أّن، زيادة فعالّية كخومػسػم 
السحّفدات ُيداىع في زيادة حداسية ىيكل التكمفة. باإلضافة إلى ذلظ يسكغ بشاء نسػذج التشبؤ باألثخ 

  عمى الستغيخ التابع مغ خالل معخفة كخومػسػم السحفدات عمى الشحػ التالي:
 الستغيخ السدتقل(.× الستغيخ التابع = ثابت االنحجار + )قيسة بيتا 

 ويسكغ تػضيح ىحا الشسػذج عمى الشحػ التالي:
 كخومػسػم السحفدات.×  1.337+  26.037ىيكل التكمفة = 

% 5يّتزح لشا أّن معامل االنحجار معشػؼ عشج مدتػػ معشػية  p-valueومغ خالل قيسة 
، وعميو يتع رفس الفخض العجم وقبػل % 5% وىي أقل مغ 1تداوؼ  p-valueحيث كانت قيسة 

 الفخض البجيل عمى الشحػ التالي:
تػجج عالقة شخدية معشػية بيغ كخومػسػم السحفدات وحداسية ىيكل التكمفة في السدتذفيات 

 الحكػمية الدػرّية.
 :نتائج االنحجار المتعّجد 

نحجار الستعجد ألغخاض تحميل العالقة بيغ الستغيخ ( نتائج تحميل اال7يعخض الججول رقع )
 الّتابع والستغيخات السدتقّمة مجتسعة عمى الّشحػ التالي:
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  د(: نتائج تحميل االنحجار المتعجّ 7ججول رقم )

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

Correlations 
Adj. 

R2 
B 

Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part 

1 

(Constant) -15.574 2.479  -6.281 .000     

X1 .975 .103 .706 9.477 .000 .899 .682 .377 

83.3% 
X2 .132 .034 .267 3.888 .000 .825 .358 .155 

X3 -.043 .041 -.048 -1.046 .298 .373 -.103 -.042 

X4 -.583 .101 .832 10.527 .000 .856 .701 .561 

a. Dependent Variable: Y  

 ,X1, X2)يتبّيغ لجػ الباحثة مغ نتائج تحميل االنحجار الستعّجد معشػية الستغيخات السدتقمة 
X4)  والخاصة بكخومػسػمات جػدة السعمػمات والييكل التشطيسي والسحفدات عمى الّتػالي، حيث أن
والخاص بكخومػسػم حقػق اّتخاذ  X3%، بيشسا يتبيغ عجم معشػية الستغيخ 5أقل مغ  .Sigقيسة 

 % وىي ندبة جيجة.83.3القخار، كسا يتبّيغ القػة التفديخّية لمشسػذج تبمغ 
وعميو تػضح تمظ الشتائج قبػل الفخض البجيل األول والثاني والخابع بػجػد عالقة شخدية ورفس 

 الفخض العجم. الفخض البجيل الثالث وقبػل
 :نتائج االنحجار المتجّرج 

( نتائج تحميل االنحجار الستجرج ألغخاض تحميل العالقة بيغ الستغيخ 8يعخض الججول رقع )
 التابع والستغيخات السدتقمة مجتسعة، وتحجيج أكثخ الستغيخات تأثيخًا عمى الشحػ اآلتي:

 (: نتائج تحميل االنحجار المتجّرج8ججول رقم )

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) -12.661 2.468  -5.129 .000    

X4 1.243 .059 .899 21.089 .000 .899 .899 .899 

 X1 1.083 0.723 .756 19.08 .000 .735 .628 .683 

2 (Constant) -16.023 2.443  -6.558 .000    

X1 .931 .094 .674 9.920 .000 .899 .697 .394 

X2 .138 .034 .278 4.098 .000 .825 .373 .163 

a. Dependent Variable: Y 

الخاص بكخومػسػم   X4تخمز الباحثة مغ خالل العخض الدابق لمججول أن الستغيخ 
والخاص  X1السحفدات ىػ أكثخ الستغيخات السدتقمة تأثيخًا عمى الستغيخ التابع، ويميو الستغيخ 



 

 

 
002 

 

 

 

 

والخاص بكخومػسػم الييكل التشطيسي، بيشسا تع  X2بكخومػسػم جػدة السعمػمات، ويميو الستغيخ 
ق اتخاذ القخار أؼ يشعجم تساما مغ االنحجار الستجرج والخاص بكخومػسػم حقػ  X3استبعاد الستغيخ 

 أثخه في ىحه الحالة عمى الستغيخ التابع.
 النتائج والتهصيات

 أواًل: النتائج:
تػّصمت الباحثة مغ خالل العخض الّدابق لمفرػل الّشطخّية والّجراسة السيجانّية إلى مجسػعة 

 مغ الشتائج التي تتسّثل فيسا يأتي:
مجسػعة عشاصخ وعػامل تتحّجد بخرائز معيشة،   الجيشات التشطيسية ىي مرصمح مجاٍز يتبّشى .0

ُتديع مغ خالل تفاعميا وتكامميا فيسا بيشيا في تحجيج شخرية وىػّية السشطسة، فيي شفخة جيشّية 
لمسشطسة تتكػن مغ أربعة عشاصخ أساسية تتزسغ حقػق اتخاذ القخار والسعمػمات والسحفدات 

 سة عمى التسّيد واالبتكار.والييكل التشطيسي، مّسا يعُكذ مجػ قجرة السشط
كخومػسػم السعمػمات يعتبخ محّجدًا رئيديًا لسدتػػ مخونة ىيكل التكفة ففي حالة ارتفاع الصمب  .2

ُيداىع في تخفيس مدتػػ مخونة ىيكل التكمفة وزيادة مدتػػ التكمفة الثابتة. وبالشدبة لمتكمفة 
ية في حدابيا ومغ ثع تخشيج العجيج الستغيخة يداىع كخومػسػم السعمػمات في تحقيق الجقة الكاف

 مغ القخارات السختمفة الخاّصة بإنتاج السشتجات وتحجيج مدتػيات الّخبحية ونقاط التعادل.
انخفاض مخونة الييكل التشطيسي سيؤّدؼ إلى ثبات ىيكل الّتكمفة عشج حج معيغ والثبات في  .3

ونة ىيكل الّتكمفة إلى انخفاض مدتػػ مخونة ىيكل الّتكمفة، بيشسا قج يؤّدؼ ارتفاع مدتػػ مخ 
مخونة ىيكل الّتكمفة إلى حٍج كبيخ حيث أنو سيؤّدؼ إلى ارتفاع مدتػيات الّتكمفة الّثابتة في حالة 

 ارتفاع مدتػيات الصمب.
نيا يرعب تأثيخه إلى حٍج كبيخ عمى ىيكل الّتكمفة سػاء كانت الّتكمفة الّثابتة أو  .4 قخار اإلدارة الجُّ

الّتكمفة الستغيخة والسيسا أّن الّتغيخ في ىيكل الّتكمفة )الثابتة والستغيخة( يختبط بقخارت ُكبخػ ُتؤّثخ 
 عمى خصة اإلنتاج لمسشطسة.
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أثخه عمى ىيكل الّتكمفة باختالف السدتػػ اإلدارؼ الحؼ  كخومػسػم حقػق اّتخاذ القخار يتبايغ .5
صجر عشو القخار ومجػ تأثيخه عمى ىيكل الّتكمفة، كسا يتبّيغ أيزًا أّن االرتفاع بالسدتػػ اإلدارؼ 

 يؤّدؼ إلى ارتفاع األثخ عمى الّتكمفة الّثابتة دون التأثيخ بذكل مباشخ عمى الّتكمفة الستغيخة.
خىا عمى التكمفة الستغيخة وبذكل محجود الرتباشيا بكفاءة العشرخ البذخؼ السحفدات يقترخ تأثي .6

 العامل والحفاظ عمى قجرتو عمى تحقيق الكفاءة في اإلنتاج ومدتػيات فعالّية التكمفة الستغيخة.
وجػد عالقة شخدّية بيغ الجيشات التشطيسّية األربعة الستسثمة في كخومػسػمات السعمػمات والييكل  .7

 وحقػق اّتخاذ القخار والسحّفدات وحداسّية ىيكل الّتكمفة.التشطيسي 
 ثانيًا: التهصيات:

ؤػ لمييئات السيشية والكّتاب والباحثيغ السيتسيغ بسيشة  ُتقّجم نتائج الّجراسة مديًجا مغ الخُّ
حا السحاسبة والسّيسا محاسبة الّتكاليف عغ أثخ الجيشات التشطيسّية عمى حداسّية ىيكل الّتكمفة، وفي ى

 الّرجد، وفي ضػء نتائج الّجراسة، ُتػصي الباحثة بسا يأتي:
يجب عمى الكّتاب والباحثيغ مخاعاة اختالف الخرائز التشطيسية بيغ كل مشطسة وأخخػ  .0

 عشج تقجيخ ىيكل التكمفة وحداب مدتػػ السخونة بو.
اإلدارييغ يجب عمى الييئات السيشية السيتسة بسحاسبة التكاليف والسّيسا معيج السحاسبيغ  .2

 مخاعاة الجانب اإلدارؼ الخاص بالجيشات التشطيسّية وانعكاساتيا الّتكاليفّية.
يجب عمى السشطسات العاممة في القّصاع الرحّي والخجمّي دراسة مدتػػ حداسّية ىيكل  .3

 التمكفة في ضػء التغّيخ السدتسخ بالجيشات التشطيسّية في تمظ السشطسات.
مغ كخومػسػمات الجيشات التشطيسية كاًل عمى ِحجػ عشج يجب الفرل بيغ كل كخومػسػم  .4

 دراسة حداسّية ىيكل الّتكمفة.
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