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لمحاسبة في ا ةاحتلت التكاليف المعيارية وتحليل االنحرافات مكانة هامه ومتميز خيرةألفي السنوات ا

اإلدارية كأداة لتحديد االستخدام األمثل للموارد في ظل مجموعة من الخصائص البيئية المتفاعلة كحجم 

 كذلك فان ،المشروع وحدة المنافسة وتعدد وتنوع المنتجات والتحول نحو تكنولوجيا التصنيع المتقدمة 

 ي ظل بيئة األعمال الحديثة ، وأصبحف هاما دورا   ة وتحليل االنحرافات لعبالتكاليف المعياري نظام

 سويقبأنظمة العمليات والت وتكييفه لى عملية ربطهش والدراسة ، وهدا بطبيعة الحال يؤدي إمجاال للنقا

هو واضح فان التغيرات في طبيعة المنتج وعمليات التصميم ما وك ، عمالوكذلك السياسات في بيئة األ

غيلها، مات وتشعمال المنظألى التغير في طبيعة المنافسة أدت إ ت المستهلك وزيادة حدةوكذلك احتياجا

تاج ن، وكذلك مرونتها في ظل دورة إ في توفير متطلبات المستهلك للمنتج فأصبحت ملزمه بالسرعة

ة بلى عدة تغيرات في طريقة العمل بالنسورة توفير معايير عاليه من الجودة والتي أدت إقصيرة وضر

ذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلي دراسة وتقييم أثر استخدام الشركات الليبية ) وبناء علي  للمنظمات.

تي رأيت أنها الحديثة وال ةيغيرات البيئفي ظل المت ةالمحلية واألجنبية ( لنظام التكاليف المعيارية خاص

ع كحجم المشروع وتنو تطبيقه، ومن ثم معرفة خصائص تلك الشركات من الممكن أن تؤثر في قرار

خيرا أو ةافيضإلف افي التكالي ةلثمتموالتركيبة عناصر التكاليف و منتجات وتعددها وحدة المنافسةال

لمدى تطبيق  ةلى تقديم أدلة تجريبيإتهدف  ةستكشافيالا ةكذلك فان هده الدراس ة وطبيعتها ،الشرك جنسية

األول  ؛ انبينإلي ج هاتحقيقا  ألهداف الدراسة بتقسيم وقد قام الباحث.  في ليبيا ةم التكاليف المعيارينظا

واآلخر ميداني ، تناول الجانب النظري مراجعة األدب المحاسبي حول مفهوم التكاليف . نظري

المعيارية وأهدافها وفوائدها ومشكالت استخدامها وكذلك أنواع وطرق إعداد المعايير ، باإلضافة إلي 

كذلك  ، يثة كحجم المشروع وتنوع وتعدد المنتجات وحدة المنافسةالحد ةيلبيئا غيراتتوضيح المت

تكاليف يرات علي نظام الاستخدام الشركات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة مع بيان تأثير تلك المتغ

ه لى لجمع البيانات في هذثداة مأفقد اعتمد على وسيلة االستبيان كما الجانب الميداني ة ، أالمعياري

وزيع م تثوقد  ة والخدمية المحلية واألجنبية ،الشركات الصناعي عينة منستبيان شمل اال الدراسة ،

خدام ثم است حيث.  نتاجإلالمدراء الماليين وكذلك مدراء امحاسبي التكاليف ومدراء واالستبيان على 

أظهرت  .اسة درحليل البيانات وتحديد نتائج الكأساس لت ةحصائي للعلوم االجتماعيإلبرنامج التحليل ا

من  %25 يتجاوز ال ةالتكاليف المعياري نظامن نسبة الشركات المطبقة لأبصفة عامه  دراسةنتائج ال

ية أولي بنسبة الشركات التي ال ت ةرغم من تدني هده النسبة بالمقارننه بالأ ثرى الباحي. وة مجتمع العين

 دراسةل. نتائج ا ومشجعة الزديادها في المستقبل ةن نسبة تطبيقه تعتبر جيدإف ، %57 همية لتطبيقهأ

 .ةالمحلي على من الشركاتأا النظام بنسبة ذتطبق ه العاملة في ليبيا ةجنبيألهرت بأن الشركات اأظ يضا  أ

 دراسةال ن نتائجإ، فة ل في عدد الموظفين وحجم المبيعات السنويثمتفيما يتعلق بحجم المشروع والم

كثر قابليه أيرة الحجم هي ب، فالشركات كة ه لتطبيق نظام التكاليف المعيارييوجود عالقة ايجابهرت أظ

ه ن الشركات التي تواجه منافسه عاليإبالشركات صغيرة الحجم.  كذلك ف ةا النظام بالمقارنذلتطبيق ه

خيرا أ.  ادةمنافسة ح هتواج بالشركات التي ال ةبالمقارن ةظام التكاليف المعياريلها القدرة على تطبيق ن

ر وكذلك عناص ةبين التنوع في عدد المنتجات المنتج ةية عالقأظهرت عدم وجود أ دراسةن نتائج الإف

م اقتراح وبناء علي النتائج التي توصلت إليها الدراسة ث .ة التكاليف المعياري نظامليف وبين تطبيق التكا

رات يفي ظل المتغ ة  المعيارية خاصيق نظام التكاليف تطب أهمية -أهمها ما يأتي، بعض التوصيات 

 -اعية أو خدمية محلية أو أجنبية كانت صنأعلي أن يطبق في جميع الشركات سواء  الحديثةالبيئية 



 
 

 

خول في لها الد ىبما يتالءم وحجم المشروع كي يتسننتاج إلشركات علي التنوع في اتشجيع ال أهمية 

افية استخدام عنصر التكاليف اإلض وأهمية ضرورة -يةيف المعيارومن ثم تطبيق نظام التكال ، المنافسة

ن م في الدراسات المستقبلية لنظام التكاليف المعيارية من ناحية أخري وبأساليب إحصائية مختلفة للتأكد

 عتبار أن عناصر التكاليف تمثل األساس في تشغيل نظام التكاليف المعياريةاعدم تأثر تطبيق هذا النظام ب


