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 مدخل مقتـرح لتـرشيد التأثيـرات السلبية للمحاسبة العقلية 
على عملية اتخاذ قرار التعهيد بهدف زيادة فعاليته: دراسة حالة

د. مايكل صموئيل ألفونس باسيلي

 مدرس بقسم املحاسبة 
 املعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم املعلومات 

 القاهرة الجديدة
جمهورية مصر العربية

امللخص 1

ُيعتبـــر مصطلــح املحاســبة العقليــة مــن املصطلحــات املحاســبية الحديثــة األكثـــر  اســتخداًما فــي عمليــة صنــع القــرارات 
املاليــة للمستهلكيـــن، وعلــى الرغــم مــن انتشــار اســتخدام املحاســبة العقليــة بيـــن مختلــف املستهلكيـــن، ِإال أنــه ال تـــزال هنــاك 
فجــوة فــي فهــم املحاســبة العقليــة ؛ لهــذا تقــدم هــذه الدراســة إطــاًرا معرفًيــا لفهــم بعــض األســس التــي تـــرتكز عليهــا املحاســبة 
 ملفهوم املحاسبة العقلية؛ باإلضافة إلي ذلك تناقش هذه الدراسة التأثيـرات 

ً
 عاما

ً
العقلية؛ كما تقدم هذه الدراسة توصيفا

الســلبية املختلفــة املرتبطــة بشــكل مباشــر باســتخدام املحاســبة العقليــة، والتــي يتعــرض لهــا متخــذ القــرار عنــد القيــام باتخــاذ 
قــرار التعهيــد؛ لذلــك فقــد ركــز هــذا البحــث علــى دراســة العالقــة بيـــن تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة 
لتـــرشيد هــذه التأثيـــرات الســلبية بهــدف  اتخــاذ قــرار التعهيــد وزيــادة فعاليتــه ؛ وقــد قدمــت هــذه الدراســة مدخــل مقتـــرح 
زيــادة فعاليــة قــرار التعهيــد . هــذا وقــد اقتـــرحت الدراســة أن تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة اتخــاذ 
قــرار التعهيــد يتوقــع أن يؤثـــر علــى زيــادة فعاليــة هــذا القــرار . وباســتخدام مدخــل دراســة الحالــة إلحــدى الشــركات الصناعيــة 
املصريــة فــي مجــال إنتــاج أجهــزة اإلطفــاء، أوضحــت نتائــج الدراســة أن تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة 
اتخــاذ قــرار التعهيــد قــد أثـــر بشــكل إيجابــي علــى زيــادة فعاليــة هــذا القــرار بالشــركة محــل الدراســة؛ كمــا أثبتــت نتائــج دراســة 

الحالــة فعاليــة املدخــل املقتـــرح. 

الكلمات املفتاحية: التأثيـرات السلبية، املحاسبة العقلية، قرار التعهيد.

املقدمة
يعتبـــر »ريتشــارد ثالــر« أول مــن أســتخدم مصطلــح »املحاســبة العقليــة« »Mental Accounting«، حيــث ذكــر هــذا 
املصطلح في مقال »اســتخدام املحاســبة العقلية في نظرية ســلوك املســتهلك«، حيث قام من خالل املقال بتحليل ســلوك 
ستخدم في مجال صنع 

ُ
املستهلك باستخدام املحاسبة العقلية )Mascarenas & Yan, 2017: 145(. فاملحاسبة العقلية ت

القــرارات املاليــة )Musura & Petrovecki, 2015: 34(. حيــث يقــوم املســتهلك بتقســيم أنشــطته املاليــة الشــخصية ِإلــي 
مجموعــة مــن الحســابات العقليــة املرتبطــة بالدخــل، واإلنفــاق )Sheng et al., 2017: 198(. وَيْســتخدم فــي ذلــك التقســيم 
مجموعــة مــن املعاييـــر الضمنيــة، لتتبــع مــوارده الشــخصية، وهــي تماثــل الطريقــة التــي تســتخدم بهــا الشــركات النظــم 
املحاســبية التقليديــة لتتبــع مواردهــا الخاصــة، غيـــر أنــه يمكــن البحــث فــي معاييـــر النظــم املحاســبية التقليديــة املنظمــة 
لعمــل الشــركات، أمــا فــي املحاســبة العقليــة فيتــم اســتنتاج املعاييـــر املحاســبية املســتخدمة عــن طريــق مراقبــة الســلوك املالــي 
 بالســلوك املالــي للمســتهلك، 

ً
 وثيقــا

ً
للمســتهلك؛ )Ramesh et al., 2014: 12141( حيــث تـــرتبط املحاســبة العقليــة ارتباطــا

)Bi & Liu, 2014: 2( وهــي تشيـــر  إلــي مجموعــة مــن العمليــات املعرفيــة املســتخدمة مــن قبــل املســتهلك لتنظيــم، وتتبــع 
 مــا 

ً
 ألن قــرارات املســتهلك يجــب أن تكــون متســقة إلــي حــدا

ً
أنشــطته املاليــة الشــخصية. )Xiao & O›Neill, 2018:448( ونظــرا

 )Hariyadi & Mardjono, 2016: 166( ومنطقيــة، ِإال أنــه غالًبــا مــا يكــون املســتهلك غيـــر منطقــي فــي اتخــاذ قراراتــه املاليــة؛

 *  تم استالم البحث في مايو 2021، وقبل للنشر في يوليو 2021.
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 فــي عمليــة صنــع القــرارات املاليــة 
ً
ُيعتبـــر مصطلــح املحاســبة العقليــة مــن املصطلحــات املحاســبية الحديثــة األكثـــر  اســتخداما

للمستهلكيـــن، وعلــى الرغــم مــن انتشــار اســتخدام املحاســبة العقليــة بيـــن مختلــف املستهلكيـــن، ِإال أنــه ال تـــزال هنــاك فجــوة فــي فهــم 
 لفهــم بعــض األســس التــي تـــرتكز عليهــا املحاســبة العقليــة ؛ كمــا تقــدم هــذه 

ً
 معرفيــا

ً
املحاســبة العقليــة ؛ لهــذا تقــدم هــذه الدراســة إطــارا

 ملفهــوم املحاســبة العقليــة ؛ باإلضافــة إلــي ذلــك تناقــش هــذه الدراســة التأثيـــرات الســلبية املختلفــة املرتبطــة 
ً
 عامــا

ً
الدراســة توصيفــا

بشــكل مباشــر باســتخدام املحاســبة العقليــة، والتــي يتعــرض لهــا متخــذ القــرار عنــد القيــام باتخــاذ قــرار التعهيــد؛ لذلــك فقــد ركــز هــذا 
البحــث علــى دراســة العالقــة بيـــن تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة اتخــاذ قــرار التعهيــد وزيــادة فعاليتــه ؛ وقــد 
قدمت هذه الدراســة مدخل مقتـــرح لتـــرشيد هذه التأثيـــرات الســلبية بهدف زيادة فعالية قرار التعهيد . هذا وقد اقتـــرحت الدراســة 
أن تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة اتخــاذ قــرار التعهيــد يتوقــع أن يؤثـــر علــى زيــادة فعاليــة هــذا القــرار . 
وباســتخدام مدخــل دراســة الحالــة إلحــدى الشــركات الصناعيــة املصريــة فــي مجــال إنتــاج أجهــزة اإلطفــاء، أوضحــت نتائــج الدراســة 
أن تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة اتخــاذ قــرار التعهيــد قــد أثـــر بشــكل إيجابــي علــى زيــادة فعاليــة هــذا القــرار 

بالشــركة محــل الدراســة؛ كمــا أثبتــت نتائــج دراســة الحالــة فعاليــة املدخــل املقتـــرح. 
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ســتخدم دراســة املحاســبة العقليــة فــي تفسيـــر الدوافــع املختلفــة للمســتهلك فــي اتخــاذه لقــرارات ماليــة غيـــر منطقيــة؛ 
ُ
لذلــك ت

 )Liaw & Le, 2017: 162 ( .في التنبؤ بالقرارات املالية للمستهلك في املواقف املختلفة 
ً
ستخدم أيضا

ُ
)Hu et al., 2015: 1( كما ت

فدراســة املحاســبة العقليــة تتيــح فهــم التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة علــى عمليــة صنــع القــرارات املاليــة، ومــن ثــم يمكــن 
 Anolam et( .الوصول إلي تفسيـر ألسباب القرارات املالية للمستهلك، وبالتالي السكان واألسواق، وكذلك املنظمات والشركات
al., 2015: 100( فقد ثبت أن املستهلك حينما يتخذ القرارات املالية نيابة عن املنظمات، والشركات يتعرض لنفس التأثيـــرات 
الســلبية للمحاســبة العقليــة التــي يتعــرض لهــا عنــد اتخــاذه لقراراتــه الشــخصية، حيــث أن املســتهلك يســتخدم قواعــد محاســبية 
عقليــة متماثلــة عنــد اتخــاذ القــرارات املاليــة لشــخصه أو لآلخريـــن. )Osseiran, 2017: 142( وتتضمــن عمليــة صنــع القــرارات 
قــرار التعهيــد، حيــث أصبــح التعهيــد ضــرورة ِإستـــراتيجية للشــركات التــي تســَعى إلــي خفــض التكاليــف فــي ظــل تطــورات العوملــة، 
والتطلعات املتـزايدة للمستهلكيـن. )Gerbl et al., 2015: 505( و يشيـر »التعهيد« »Outsourcing«  إلي الحصول على املنتجات 
 مــن أدائهــا داخلًيــا، بغــرض التـركيـــز علــى األنشــطة األساســية، وزيــادة الكفــاءة اإِلنتاجيــة، 

ً
أو الخدمــات مــن جهــات خارجيــة بــدال

ومــن ثــم تعظيــم الربحيــة. )Atkinson et al., 2015: 60( ومــن املنطقــي أن نفتـــرض أن متخــذ القــرار يقــوم باتخــاذ قــرار التعهيــد فــي 
 Momen et( ؛

ً
ظــل ظــروف تعظيــم املصلحــة الوظيفيــة؛ )Meixell et al., 2014: 754( غيـــر أن متخــذ القــرار ليــس منطقــي تمامــا

al., 2016: 1048( فهــو كســائر املستهلكيـــن عرضــة للتأثيـــرات الســلبية املختلفــة للمحاســبة العقليــة، والتــي قــد تقــوده إلــي اتخــاذ 
.)Konstantinidis & Katarachia, 2015: 14( .قــرارات غيـــر منطقيــة لهــا نتائــج ســلبية

الدراسات السابقة
تم تحليل الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع الدراسة من خالل النقاط التالية:

 - دراسات تناولت التأثيـرات السلبية للمحاسبة العقلية: 
ً

أول

دراســة (Bonner et al., 2014) هدفــت هــذه الدراســة إلــي بحــث تأثيـــر املحاســبة العقليــة علــى تفصيــل عناصــر قائمــة 
الدخــل؛ وقــد توصلــت الدراســة إلــي أن تقييــم مســتخدمي القوائــم املاليــة ألداء الشــركات يختلــف باختــالف طريقــة عــرض 
املعلومــات، وذلــك تأثـــرا باملحاســبة العقليــة؛ فمســتخدمي القوائــم املاليــة ينظــرون إلــي عناصــر األربــاح املتعــددة باعتبارهــا 
إيجابيــات متعــددة، كمــا أنهــم يـــرفضون الخســائر؛ لذلــك يتــم تفصيــل األربــاح، وتجميــع الخســائر فــي قائمــة الدخــل، بهــدف 
التأثيـــر علــى قــرارات مســتخدمي القوائــم املاليــة؛ وقــد أوصــت الدراســة بإجــراء املزيــد مــن الدراســات حــول تأثيـــر املحاســبة 

العقليــة فــي مجــال تفصيــل عناصــر القوائــم املاليــة.   

فــي إطــار املحاســبة العقليــة، وتأثيـــر  دراســة (Liu & Chiu, 2015) ركــزت هــذه الدراســة علــى بحــث وضــع املبيعــات 
 الختــالف وقــت الشــراء، 

ً
خصومــات الســعر علــى حجــم املبيعــات؛ وقــد توصلــت إلــي أن املســتهلك يقيــم حــدث شــراء املنتــج تبعــا

 من نفقات؛ كما توصلت إلي أن املستهلك يدرك قيم زائفة عند وصف الخصومات 
ً
حيث يعتبـر مشتـرياته املبكرة ادخار بدال

 )خصــم 100% علــى الوحــدة الثانيــة( 
ً
بالنســب املئويــة، فهــو يفضــل شــراء وحــدة مــن منتــج مــا، والحصــول علــى الثانيــة مجانــا

عــن شــراء وحدتيـــن والحصــول علــى خصــم 50%؛ كذلــك توصلــت إلــي أن املســتهلك ال يــدرك العائــد علــى التكلفــة فــي حالــة 
الحصــول علــى مجموعــة مــن املنتجــات بســعر شــامل؛ وقــد أوصــت الدراســة الشــركات باالســتفادة مــن التأثيـــرات الســلبية 

للمحاســبة العقليــة علــى املســتهلك فــي زيــادة حجــم املبيعــات.

دراســة (Anolam et al., 2015) اســتهدفت هــذه الدراســة بحــث ممارســات املحاســبة العقليــة )التصنيــف – التخصيــص 
– املــدى الزمنــي للتخصيــص( علــى ربحيــة الشــركات فــي مدينــة أويـــري؛ وقــد أوضحــت الدراســة أن عمليــة تصنيــف الدخــل علــى 
أســاس الجهــد املبــذول فــي الحصــول عليــه، تؤثـــر علــى طريقــة إنفاقــه؛ كمــا أن فصــل الدخــل فــي حســابات عقليــة مســتقلة، يــؤدي إلــي 
عدم قابلية األموال للتحويل بســهولة بيـــن الحســابات املختلفة؛ كذلك فأن املدى الزمني للتخصيص يؤثـــر على طريقة اإلنفاق؛ 

لذلــك فقــد أوصــت الدراســة بضــرورة تصنيــف الدخــل فــي دفاتـــر الحســابات دون النظــر إلــي مصــدره أو الهــدف مــن اســتخدامه. 

مرونــة  علــى  العقليــة  للمحاســبة  اإليجابــي  التأثيـــر  فــي  الدراســة  هــذه  بحثــت   (Loureiro & Haws, 2015) دراســة 
تصنيــف املصروفــات؛ وقــد أوضحــت أن املحاســبة العقليــة توفــر آليــة للتخطيــط ورصــد اإلنفــاق، مــن خــالل إنشــاء مجموعــة 
مــن الحســابات العقليــة، مــع وضــع قيــود لإلنفــاق مــن هــذه الحســابات؛ وقــد توصلــت إلــي أن املحاســبة العقليــة لهــا تأثيـــر 
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إيجابــي علــى ضبــط اإلنفــاق؛ وقــد أوصــت الدراســة بأجــراء املزيــد مــن البحــوث فــي مجــال العالقــة بيـــن تصنيــف دخــل املســتهلك، 
 لهــذا التصنيــف.     

ً
واحتمــال إنفــاق األمــوال بشــكل أكبـــر تبعــا

فــي التأثيـــر علــى قــرار  اســتهدفت الدراســة بحــث دور املحاســبة العقليــة   (Hariyadi & Mardjono, 2016) دراســة
الشــراء للمســتهلك؛ وقــد توصلــت إلــي أن املنتــج الــذي يماثــل املنتــج األصلــي فــي الجــودة، ويبــاع بســعر أقــل مــن ســعر املنتــج 
األصلــي لــه تأثيـــر إيجابــي علــى قــرار الشــراء للمســتهلك، وذلــك لتأثـــره بإحــدى تأثيـــرات املحاســبة العقليــة، وهــي الســعر العقلــي 
املرجعــي، حيــث يســتخدم املســتهلك ســعر املنتــج األصلــي كمعيــار للمقارنــة؛ وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة اهتمــام الشــركات 

بدراســة املحاســبة العقليــة للمســتهلك ألنهــا األكثـــر تأثيـــرا علــى قــرار الشــراء لديــه.

دراســة (Osseiran, 2017) ســعت هــذه الدراســة إلــي بحــث دور املحاســبة العقليــة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار املالــي علــى 
املســتوى املجتمعــي؛ وكشــفت نتائــج الدراســة عــن أن التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة ال تقتصــر فقــط علــى عمليــة 
قواعــد  يســتخدم  املســتهلك  أن  إلــي  توصلــت  وقــد  املجتمعــي،  القــرار  اتخــاذ  عمليــة  إلــي  تمتــد  بــل  الشــخ�صي،  القــرار  اتخــاذ 
محاســبية متماثلــة عنــد اتخــاذ القــرار املالــي لشــخصه أو لآلخريـــن؛ وقــد أوصــت الدراســة بإجــراء بحــوث مســتقبلية تتعلــق بــدور 

املحاســبة العقليــة فــي موائمــة التكاليــف مــع العوائــد للدائنيـــن واملدينيـــن.

دراســة (Mascarenas & Yan, 2017) اهتمــت هــذه الدراســة بتحليــل العالقــة بيـــن املحاســبة العقليــة للمســتثمر، 
وتصميــم املحافــظ االســتثمارية؛ وقــد توصلــت إلــي أن خبـــرات املســتثمر الســابقة تؤثـــر علــى عمليــة اتخــاذ القــرارات لديــه فــي 
 للمخاطــر؛ وقــد 

ً
ظــل الخــوف مــن التعــرض للمخاطــر، ممــا يــؤدي إلــي اتخــاذ قــرارات مــن شــأنها إنقــاص العائــدات املاليــة تجنبــا

أوصــت الدراســة بإجــراء املزيــد مــن الدراســات املتعلقــة بــدور املحاســبة العقليــة فــي أســواق االســتثمار.

دراســة (Fritzell & Strand, 2018) هدفــت هــذه الدراســة إلــى توضيــح دور املحاســبة العقليــة فــي التأثيـــر الســلبي إلهمــال 
تكلفــة الفرصــة البديلــة للمــال والوقــت؛ وقــد توصلــت إلــى أن املســتهلك يتجاهــل التفكيـــر فــي الطــرق البديلــة إلنفــاق األمــوال عنــد 
اتخــاذه لقــرار الشــراء، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة أخــذ تكلفــة الفرصــة البديلــة فــي االعتبــار عنــد اتخــاذ القــرار النقــدي أو الزمنــي.

افع، أو العوامل املؤثـرة على اتخاذ قرار التعهيد ثانًيا - دراسات تناولت املحددات، أو الدو

دراسة (Promsivapallop et al., 2015) سعت هذه الدراسة إلي الكشف عن العوامل املؤثـرة على اتخاذ قرار التعهيد 
فــي فنــادق دولــة تايالنــد مــن خــالل منظــور مدخــل اقتصــاد تكلفــة املعامــالت؛ وقــد توصلــت إلــي أن مدخــل اقتصــاد تكلفــة املعامــالت 
 يحقــق وفــر 

ً
لــم يكــن عامــل مؤثـــر علــى اتخــاذ قــرار التعهيــد فــي فنــادق دولــة تايالنــد؛ حيــث أن تأديــة الخدمــات الفندقيــة داخليــا

، وذلــك يـــرجع إلــي اقتصاديــات الحجــم الكبيـــر للفنــادق الكبـــرى؛ وقــد أوصــت الدراســة 
ً
فــي التكلفــة مقارنــة بتعهيــد أدائهــا خارجيــا

 لالســتفادة مــن اقتصاديــات الحجــم الكبيـــر للمتعهــد الخارجــي.
ً
الفنــادق الصغــرى بتعهيــد أداء الخدمــات الفندقيــة خارجيــا

واألداء  األقــرب  التعهيــد  قــرار  اتخــاذ  عمليــة  دوافــع  استكشــاف  إلــي  الدراســة  هدفــت   (Bals et al., 2016) دراســة 
الداخلــي؛ وقــد أشــارت إلــي أن دوافــع اتخــاذ قــرار التعهيــد هــو الحــد مــن التكاليــف، ونقــل املخاطــر ؛ وقــد توصلــت إلــي أن 
متخــذ القــرار يتجــه إلــي إلغــاء بعــض مــن القــرارات الســابقة للتعهيــد، وإعــادة تشــكيل سالســل التوريــد بهــدف نقــل الخدمــات 
الخارجيــة إلــي مواقــع أقــرب، أو أعــاده إدمــاج أنشــطة التعهيــد مــرة أخــرى داخــل الشــركة؛ وقــد أوصــت الدراســة بإجــراء املزيــد 

مــن البحــوث بشــأن عمليــة اتخــاذ قــرار التعهيــد األقــرب واألداء الداخلــي.

دراســة (Mburu & Rotich, 2017) ركــزت هــذه الدراســة علــى التعــرف علــى محــددات قــرار التعهيــد لنشــاط خدمــة 
العمــالء فــي دولــة كينيــا؛ وقــد توصلــت الدراســة إلــي أن محــددات قــرار التعهيــد هــي: خفــض التكاليــف، ومشــاركة املخاطــر، 
وتحقيــق رضــاء العمــالء؛ وقــد أوصــت الدراســة الشــركات فــي كينيــا بتطبيــق التعهيــد بهــدف خفــض التكاليــف، وتحقيــق رضــاء 

العمــالء، مــع ضــرورة التحقــق مــن قــدره املتعهــد الخارجــي علــى أداء املهــام املوكلــة إليــه.  

دراســة (Altin et al., 2018) حاولــت هــذه الدراســة أن تستكشــف محــددات قــرار التعهيــد فــي مجــال إدارة اإليـــرادات 
للفنــادق؛ وقــد توصلــت إلــي أن الفنــادق تتخــذ القــرار بتعهيــد نشــاط محــدد عندمــا يكــون هــذا النشــاط مرتبــط بمســتوى عالــي 
مــن عــدم التأكــد، أو بســبب انخفــاض قــدرة الفنــادق علــى أداء هــذا النشــاط، أو لخصوصيــة األصــول املرتبطــة بــأداء هــذا 
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النشــاط؛ وقــد أوصــت الدراســة الفنــادق بتقييــم مســتوى هــذه املحــددات الثــالث بدقــة )درجــة التأكــد - القــدرة علــى األداء - 
خصوصيــة األصــول( قبــل اتخــاذ قــرار التعهيــد.

فــي  دراســة (Montaseb et al., 2018) ركــزت هــذه الدراســة علــى بحــث العوامــل املؤثـــرة علــى اتخــاذ قــرار التعهيــد 
الشــركات الصغيـــرة واملتوســطة؛ وقــد توصلــت إلــي أن العوامــل املؤثـــرة علــى اتخــاذ قــرار التعهيــد هــي عوامــل إيجابيــة مثــل: 
خفض التكاليف، وتحويل التكاليف الثابتة إلي متغيـرة، وتحسيـن جودة الخدمة، وزيادة التـركيـز على الكفاءات األساسية؛ 
وعوامــل ســلبية مثــل: التكاليــف املستتـــرة، وفقــدان املعرفــة، ومشــاكل املورديـــن، وانخفــاض الــروح املعنويــة للعامليـــن؛ وقــد 
قامــت الدراســة باقتـــراح إطــار عملــي ُيســهم فــي عمليــة اتخــاذ قــرار التعهيــد؛ وقــد أوصــت الدراســة باســتخدام اإلطــار املقتـــرح ملــا 

لــه مــن دور فّعــال فــي عمليــة اتخــاذ قــرار التعهيــد.

تحليل الدراسات السابقة

بتحليل الدراسات السابقة تالحظ للباحث ما يلي:

اهتمــت بعــض الدراســات مثــل: دراســة )Liu & Chiu, 2015(، ودراســة )Hariyadi & Mardjono, 2016( ببحــث دور أ- 
التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة اتخــاذ قــرار الشــراء، مثــل: )اعتبــار املشتـــريات املبكــرة كادخــار – عــدم 
إدراك العائــد علــى التكلفــة – خصــم النســب املئويــة األكبـــر – الســعر العقلــي املرجعــي( بهــدف التوصــل للطريقــة التــي 

يعمــل بهــا عقــل املســتهلك عنــد اتخــاذه لقــرار الشــراء، ومــن ثــم تعظيــم اســتفادة الشــركات فــي زيــادة املبيعــات.

كمــا اهتمــت دراســة )Anolam et al., 2015( بتنــاول بعــض التأثيـــرات الســلبية األخــرى للمحاســبة العقليــة عنــد اتخــاذ ب- 
القــرار املالــي علــى ربحيــة الشــركات، مثــل: )التصنيــف – التخصيــص – املــدى الزمنــي للتخصيــص( للمــوارد املاليــة؛ وقــد 

ــل.
ّ
توصلــت إلــى أن هــذه التأثيـــرات الســلبية تــؤدي إلــى عــدم اســتخدام املــوارد املاليــة املتاحــة االســتخدام األمث

وقد ركزت دراسة )Bonner et al., 2014( على بحث دور أحد التأثيـرات السلبية للمحاسبة العقلية على القرارات ج- 
االســتثمارية ملســتخدمي القوائــم املاليــة، أال وهــي )طريقــة عــرض املعلومــات(، وكيفيــة توظيــف هــذا التأثيـــر الســلبي 

بمــا يحقــق مصلحــة الشــركات.

للمحاســبة د-  الســلبية  التأثيـــرات  أحــدى  دور  بحــث  علــى   )Mascarenas & Yan, 2017( دراســة   
ً
أيضــا ركــزت  وقــد 

العقليــة، أال وهــي )الخــوف مــن التعــرض للمخاطــر( علــى عمليــة اتخــاذ القــرار؛ وقــد توصلــت إلــى أنــه فــي ظــل ظــروف 
 للمخاطــر.

ً
الخــوف مــن التعــرض للمخاطــر يتــم اتخــاذ قــرارات مــن شــأنها إنقــاص العائــدات املاليــة تجنبــا

بينمــا هدفــت دراســة )Fritzell & Strand, 2018( إلــى توضيــح دور املحاســبة العقليــة فــي التأثيـــر الســلبي إلهمــال 	- 
املســتهلك لتكلفــة الفرصــة البديلــة للمــال والوقــت؛ والــذي يــؤدي إلــى عــدم الكفــاءة فــي إنفــاق األمــوال.

فــي عمليــة اتخــاذ القــرار املالــي علــى و-  إلــى بحــث دور املحاســبة العقليــة  أمــا دراســة )Osseiran, 2017( فقــد ســعت 
املســتوى املجتمعــي؛ وقــد توصلــت إلــى أن املســتهلك يســتخدم نفــس القواعــد املحاســبية عنــد اتخــاذ القــرار املالــي 

أو لآلخريـــن. لشــخصه 

بينمــا اختلفــت دراســة )Loureiro & Haws, 2015( مــع الدراســات الســابقة؛ فقــد تناولــت هــذه الدراســة التأثيـــر ز- 
اإليجابــي للمحاســبة العقليــة علــى مرونــة تصنيــف املصروفــات، وقــد رأت الدراســة أن املحاســبة العقليــة لهــا تأثيـــر 

إيجابــي علــى ضبــط األنفــاق.     

في حيـــن تناولت دراســة )Promsivapallop et al., 2015(، ودراســة )Bals et al., 2016(، ودراســة ,Mburu & Rotich( ح- 
)2017, ودراسة )Altin et al., 2018(، ودراسة )Montaseb et al., 2018( املحددات، أو الدوافع، أو العوامل املؤثـرة 
علــى اتخــاذ قــرار التعهيــد؛ والتــي تتمثــل فــي خفــض التكاليــف، ومشــاركة املخاطــر، ودرجــة التأكــد، والقــدرة علــى األداء، 

وخصوصيــة األصــول، و التـركيـــز علــى الكفــاءات األساســية، وتحسيـــن جــودة الخدمــة، وتحقيــق رضــاء العمــالء. 

هذا وبعد استعراض وتحليل الدراسات السابقة.. تمكن الباحث من التوصل إلى ما يلي:

اتفقــت معظــم الدراســات التــي تناولــت املحاســبة العقليــة علــى وجــود تأثيـــرات ســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة - 
اتخــاذ القــرار املالــي، ســواء أكان قــرار املســتهلك لشــخصه، أو لآلخريـــن؛ حيــث أن املســتهلك يســتخدم نفــس القواعــد 

املحاســبية عنــد اتخــاذ القــرار املالــي لشــخصه أو لآلخريـــن.
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تتمثــل هــذه التأثيـــرات الســلبية فــي: تصنيــف األمــوال علــى أســاس الجهــد املبــذول، وعــدم قابليــة األمــوال للتبــادل، - 
واعتبــار املشتـــريات املبكــرة كادخــار، والســعر العقلــي املرجعــي، وعــدم إدراك العائــد علــى التكلفــة، وخصــم النســب 
املئويــة األكبـــر، وإهمــال تكلفــة الفرصــة البديلــة، وعــدم تقديـــر الوقــت، والخــوف مــن التعــرض للمخاطــر، وطريقــة 

عــرض املعلومــات. 

تناولــت الدراســات املتعلقــة بالتعهيــد املحــددات أو الدوافــع أو العوامــل املؤثـــرة علــى اتخــاذ قــرار التعهيــد، والتــي - 
جــودة  وتحسيـــن  األساســية،  الكفــاءات  علــى  التـركيـــز  وزيــادة  املخاطــر،  ومشــاركة  التكاليــف،  خفــض  فــي:  تمثلــت 

العمــالء. التأكــد، وتحقيــق رضــاء  الخدمــة، وخصوصيــة األصــول،  والقــدرة علــى األداء، ودرجــة 

لم تـربط آي من هذه الدراسات بيـن التأثيـرات السلبية للمحاسبة العقلية، وعملية اتخاذ قرار التعهيد.- 

الفجوة البحثية

ســوف يضيــف الباحــث ُبعــًدا جديــًدا باإلضافــة إلــى املتغيـــرات الســابقة التــي شــملتها الدراســات الســابقة فــي أنهــا ســوف 
تـــركز علــى تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة اتخــاذ قــرار التعهيــد بهــدف زيــادة فعاليتــه.

مشكلة الدراسة

يتمثل أساس املشكلة لهذه الدراسة في السؤال التالي: 

هــل يمكــن تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية التــي تســببها املحاســبة العقليــة ملتخــذ القــرار فــي عمليــة اتخــاذ قــرار التعهيــد، وبمــا 
يســمح بـــزيادة فعاليــة هــذا القــرار، أم أنــه ال يمكــن تـــرشيد هــذه التأثيـــرات الســلبية، وأنــه البــد مــن حدوثهــا؟     

هدف الدراسة
أن الهــدف األسا�صــي لهــذه الدراســة يتمثــل فــي استكشــاف األشــكال املختلفــة للتأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي 

عمليــة اتخــاذ قــرار التعهيــد، بغــرض تـــرشيد هــذه التأثيـــرات الســلبية، ومــن ثــم يمكــن زيــادة فعاليــة قــرار التعهيــد. 

أهمية الدراسة
لهــذه الدراســة أهميــة نظريــة، وأخــرى عمليــة؛ فمــن الناحيــة النظريــة، تدمــج مفهــوم املحاســبة العقليــة فــي مجــال جديــد 
يتعلــق باتخــاذ قــرار التعهيــد. أمــا الناحيــة العمليــة، فتعمــل علــى تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي مجــال 
 لوجــود عــّده بدائــل تســتوجب اختيــار 

ً
صنــع قــرار التعهيــد، حيــث يعــد قــرار التعهيــد مــن القــرارات اإلستـــراتيجية الهامــة، نظــرا

البديــل املناســب منهــا، حيــث أن االختيــار الخاطــئ ألحــد البدائــل قــد يكــون لــه نتائــج ســلبية، وقــد يحمــل الشــركة خســائر.

حدود الدراسة
يتم تناول هذه الدراسة في إطار الحدود التالية:

تـــركز هذه الدراسة على املحاسبة العقلية في مجال اتخاذ القرار الخاص بالتعهيد، إال أن هذه الدراسة لن تغطي - 
الجوانب التي تتجاوز املحاســبة العقلية من هذه القرارات.

التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة، وزيــادة -  تـــرشيد  بيـــن  تـــركز علــى دراســة العالقــة  نظــرا ألن هــذه الدراســة 
فعاليــة عمليــة اتخــاذ قــرار التعهيــد؛ لذلــك يجــب التأكيــد علــى أن تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة 

تمثــل املتغيـــر املســتقل فــي هــذه العالقــة، أمــا املتغيـــر التابــع فيتمثــل فــي زيــادة فعاليــة قــرار التعهيــد.

منهج البحث املستخدم في الدراسة

بمــا أن الســؤال الرئيــس لهــذه الدراســة هــو: هــل يمكــن تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة 
قــرار التعهيــد؟  اتخــاذ 

لــذا فــإن هــذه الدراســة تســعى لإلجابــة علــى هــذا الســؤال، وهــو ذا طبيعــة اســتقرائية، ويفضــل اإلجابــة عليــه باســتخدام 
مدخــل دراســة الحالــة، ممــا يســتلزم معــه الحصــول علــى بيانــات وافــرة عــن كيفيــة تنفيــذ قــرار التعهيــد مــن خــالل حالة واقعية؛ 
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لذلــك فقــد تــم االعتمــاد فــي هــذه الدراســة علــى بيانــات تفصيليــة إلحــدى الشــركات الصناعيــة املصريــة – لــم يتــم ذكــر أســم 
الشــركة بنــاًءا علــى رغبــة املسئوليـــن بهــا – فــي مجــال إنتــاج أجهــزة اإلطفــاء، وقــد تعــددت مصــادر الحصــول علــى البيانــات بحيــث 

شــملت املقابــالت الشــخصية، واملالحظــة، والوثائــق.

وقد تم اختيار هذه الشركة لألسباب التالية:

أن هذه الشركة لديها خبـرة واسعة في مجال التعهيد، حيث تعتمد على التعهيد في العديد من أنشطتها الداخلية؛ - 
ممــا يمكــن الباحــث مــن اختبــار املدخــل املقتـــرح لتـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة اتخــاذ 

قــرار التعهيــد، ومــدى تأثيـــره – إن وجــد - علــى زيــادة فعاليــة قــرار التعهيــد بالشــركة محــل الدراســة.

تعتبـر إدارة الشركة متعاونة مع الباحثيـن في توفيـر املعلومات الالزمة إلنجاز البحوث العلمية.- 

التبويب العام للدراسة

قــدم الجــزء األول مــن هــذه الدراســة: املقدمــة، والدراســات الســابقة، ومشــكلة الدراســة، وهــدف الدراســة، وأهميتهــا، 
وحدودهــا، ومنهــج البحــث؛ وفيمــا يلــي ســوف يتــم تنــاول األجــزاء التاليــة: 

دراسة الحالة.                                  - 

نتائج الدراسة، والتوصيات، والدراسات املستقبلية.- 

دراسة الحالة
 - التعريف بالشركة محل الدراسة

ً
أول

الشــركات  إحــدى  هــي 
الصناعية املصرية في مجال تصنيع 
أجهــزة اإلطفــاء، والتــي لــم يتــم ذكــر 
املسئوليـــن  رغبــة  علــى  بنــاًءا  أســمها 
بهــا، وتقــع الشــركة بإحــدى املناطــق 
القاهــرة،  بمحافظــة  الصناعيــة 
منتشــرين  بيعــي  فــرع   21 وللشــركة 
مصــر  جمهوريــة  محافظــات  فــي 
العربيــة، ولقــد تأسســت الشــركة فــي 
املا�صــي،  القــرن  ســبعينيات  أوائــل 
يوضــح  التالــي   )1( رقــم  والشــكل 

للشــركة:  التنظيمــي  الهيــكل 

التعهيــد  تطبيــق  افــع  دو  -
ً
ثانيــا

بالشركة محل الدراسة

محــل  الشــركة  تطبــق 
مــن  العديــد  فــي  التعهيــد  الدراســة 
ة  عــدَّ وهنــاك  الداخليــة،  أنشــطتها 
دوافــع خلــف تطبيــق الشــركة محــل 
يوضحــه  كمــا  للتعهيــد؛  الدراســة 

التالــي:   )1( رقــم  جــدول 
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املصدر: إعداد الباحث من واقع اإلطالع على خريطة الهيكل التنظيمي للشركة محل الدراسة.

شكل رقم (1): الهيكل التنظيمي للشركة محل الدراسة
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جدول رقم (1( 
افع تطبيق التعهيد بالشركة محل الدراسة دو

افع التعهيداألنشطة محل التعهيدم دو
التـركيـز على األنشطة األساسية - خفض التكاليف.أعمال النظافة1
التـركيـز على األنشطة األساسية - خفض التكاليف.خدمات أمنية2
 وكفاءة.تجهيـز وجبات العامليـن3

ً
التـركيـز على األنشطة األساسية - خفض التكاليف - االحتياج إلي متعهد خارجي أكثـر تخصصا

التـركيـز على األنشطة األساسية - خفض التكاليف.خدمات الضيافة4
التـركيـز على األنشطة األساسية - خفض التكاليف.نقل العامليـن والبضائع5
التـركيـز على األنشطة األساسية - خفض التكاليف.تـركيب خطوط الهاتف6
 وكفاءة.صيانة املعدات7

ً
التـركيـز على األنشطة األساسية - خفض التكاليف - االحتياج إلي متعهد خارجي أكثـر تخصصا

التـركيـز على األنشطة األساسية - خفض التكاليف.املوارد البشرية8
 وكفاءة.خدمات تكنولوجيا املعلومات9

ً
التـركيـز على األنشطة األساسية - خفض التكاليف - االحتياج إلي متعهد خارجي أكثـر تخصصا

تحويل مخاطر األداء الداخلي إلي متعهد خارجي.معالجة أجهزة اإلستانلس10
املصدر: إعداد الباحث من واقع املناقشات التي تمت مع محاسبي قسم التكاليف بالشركة.

ا - خطوات تطبيق التعهيد في الشركة محل الدراسة
ً
ثالث

تمر عملية تطبيق التعهيد في الشركة محل الدراسة بعّدة خطوات، هي:

فحــص األنشــطة الداخليــة للشــركة بواســطة محاســبي قســم التكاليــف، مــن أجــل تحديــد مــا ِإذا كان كل نشــاط - 
ــم تحديــد األنشــطة األساســية التــي ســيتم أداءهــا داخــل الشــركة، وهــي األنشــطة التــي 

َ
مضيــف للقيمــة أم ال، ومــن ث

قــد تصبــح مصــدر خطــر علــى الوضــع التناف�صــي للشــركة أذا تــم أداءهــا خارجًيــا؛ ونقــل أداء األنشــطة غيـــر املضيفــة 
للقيمــة، وهــي التــي ال تـــرتبط بأعمــال الشــركة األساســية إلــي متعهــد خارجــي أكثـــر تخصًصــا، ليؤديهــا بتكلفــة أقــل.

بيانــات -  علــى  يشــتمل  وهــو  التكاليــف،  قســم  محاســبي  يعــده  والــذي  للتطبيــق،  التفصيلــي  األداء  نمــوذج  وضــع 
عــن تكاليــف التطبيــق، ووقــت التنفيــذ، وبيانــات العامليـــن الذيـــن ســيتم االســتغناء عنهــم بعــد التطبيــق، ومخاطــر 

التنفيــذ، وكيفيــة التخفيــض مــن هــذه املخاطــر.

ِإعــداد التقريـــر النهائــي، والــذي يتضمــن مالحظــات عــن األنشــطة املناســبة للتعهيــد، وتقــدم هــذه املالحظــات إلــى - 
ُمتخــذ القــرار، حيــث يقتصــر دور محاســبي قســم التكاليــف علــى تقديــم التقاريـــر والتوصيــات فقــط، وليــس اتخــاذ 

القــرار بالتعهيــد.

كالتعــاون، والجــودة -  عــّدة معاييـــر موضوعيــة  بنــاء علــى  الخارجــي  املتعهــد  يتــم اختيــار  الخارجــي،  املتعهــد  اختيــار 
املنخفضــة.  والتكلفــة  التســليم،  وســرعة  املرتفعــة، 

 مــن مســئوليات الشــركة، واملتعهــد الخارجــي فــي العقــد، وكذلــك املواصفــات الفنيــة، - 
ً
كتابــة العقــد، يتــم تحديــد كال

ومســتوى الجــودة، ونظــام التفتيــش، ومواعيــد االســتالم، واملقابــل املــادي، والشــروط الجزائيــة فــي حالــة عــدم تنفيــذ 
بنــود العقــد، ونظــام إنهــاء العقــد، وكيفيــة تســوية املنازعــات، والخضــوع القانونــي. 

ويحــرص محاســبي قســم التكاليــف علــى متابعــة األداء فــي كل خطــوة مــن خطــوات تطبيــق التعهيــد بهــدف التأكــد مــن 
ســالمة التطبيــق، وتحقيــق األهــداف املرجــوة.

رابًعا - تـرشيد التأثيـرات السلبية للمحاسبة العقلية في عملية اتخاذ قرار التعهيد في الشركة

بمناقشــة محاســبي قســم التكاليــف بالشــركة محــل الدراســة تبيـــن أن قســم التكاليــف ال يقــوم بإعــادة تقييــم لقــرارات 
التعهيــد التــي ســبق وتــم اتخاذهــا مــن قبــل، وقــد أقتـــرح الباحــث أعــادة تقييــم هــذه القــرارات ســنويا، فقــد تنتفــي الدوافــع التــي 
تــم تعهيــد األنشــطة مــن أجلهــا، أو قــد يكــون متخــذ القــرار تعــرض ألحــدى التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة عنــد اتخــاذه 
لقــرار التعهيــد، ومــن ثــم هنــاك حاجــة إلــي تـــرشيد هــذه التأثيـــرات الســلبية بغــرض زيــادة فعاليــة قــرار التعهيــد، ويوضــح الشــكل 

رقــم )2( التالــي خطــوات أعــادة تقييــم قــرارات التعهيــد بالشــركة محــل الدراســة )املدخــل املقتـــرح(، وذلــك علــى النحــو التالــي: 



مدخل مقترح لترشيد التأثيرات السلبية للمحاسبة العقلية على عملية اتخاذ قرار التعهيد بهدف زيادة فعاليته ...
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 أعادة تقييم قرارات التعهيد 

هل النشاط غير 
 أساس ي؟ 

 

هل تكاليف 
التعهيد> تكاليف 
 األداء الداخلي؟ 

 

هل النشاط 
 مناسب

 للتعهيد؟ 

 

هل املتعهدين 
 متوفرين؟ 

 

هل يمكن إبرام 
 عقد؟ 

 

 تنفيذ قرار التعهيد

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 األداء الداخلي

 األداء الداخلي

 األداء الداخلي

 األداء الداخلي

 األداء الداخلي

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

اعاة الحيادية في طريقة عرض مر  -
 املعلومات.

إصدار أوامر الشراء طبقًا لالستهالك  -
 املخطط. 

مراعاة أن القيم االقتصادية ملختلف املوارد  -
 متطابقة مع اختالف مصادرها. 

قابلة للتحويل بين  لمراعاة أن األموا -
 الحسابات املختلفة حسب الحاجة.

 

 ل منتج.تحديد العائد على التكلفة لك -
مقارنة خصومات السعر املئوية  -

 بالتكلفة اإلجمالية للتعاقد.
التعرف على السعر السوقي للحصول  -

 على رؤية شاملة لألسعار.
 

 مراعاة تكلفة الفرصة البديلة. -
 مراعاة تقدير الوقت.  -

جمع معلومات تفصيلية عن النشاط  -
بهدف تفادي التأثير السلبي للخوف من 

 مخاطر.التعرض لل

املصدر: من إعداد الباحث 

شكل رقم (2): خطوات إعادة تقييم قرارات التعهيد

وبعــد عــرض املدخــل املقتـــرح لتـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة اتخــاذ قــرار التعهيــد، ينبغــي أن 
نقــوم بتقييــم هــذا املدخــل مــن خــالل تطبيقــه علــى أنشــطة التعهيــد فــي الشــركة محــل الدراســة، كمــا يوضحــه الجــدول رقــم 

)2( التالــي:  
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 )2( رقــم  الجــدول  إلــي  بالنظــر 
الســابق نجــد أن العمــود الرأ�صــي الخــاص 
علــى  يحتــوي  التعهيــد  محــل  باألنشــطة 
بتعهيــد  الشــركة  تقــوم  أنشــطة  عشــرة 
مــن  األفقــي  العمــود  أمــا  للغيـــر،  أداءهــم 
أســئلة  خمســة  علــى  فيحتــوي  الجــدول 
تســتخدم فــي أعــادة تقييــم قــرارات تعهيــد 
علــى  نشــاط  كل  ويحصــل  األنشــطة، 
)نعــم(  بـــ  اإلجابــة  مقابــل  واحــدة  نقطــة 
لــكل ســؤال، وال يحصــل علــى أيــة نقــاط فــي 
حالــة اإلجابــة بـــ )ال(، أمــا العمــود األخيـــر 
بتعهيــد  النهائــي  القــرار  علــى  فيحتــوي 

.
ً
داخليــا أداءه  أو  النشــاط 

هذا وقد أقتـــرح الباحث االســتمرار 
فــي تعهيــد النشــاط إذا حصــل علــى %50 
أو أكثـــر مــن مجمــوع نقــاط تقييــم قــرارات 
التعهيــد، وبالرجــوع إلــي الجــدول رقــم )2( 

نجــد أن:

األنشــطة مــن رقــم )1( إلــي رقــم )9( والخاصــة ب أنشــطة )أعمــال النظافــة، والخدمــات األمنيــة، وتجهيـــز وجبــات - 
العامليـــن، وتقديــم خدمــات الضيافــة، ونقــل العامليـــن والبضائــع، وتـــركيب خطــوط الهاتــف، وصيانــة املعــدات، 
وخدمات املوارد البشرية، وتوفيـر خدمات تكنولوجيا املعلومات( هي أنشطة ال تـرتبط باألعمال األساسية للشركة، 
ن الشــركة من تـركيـــز جهودها على تطويـــر أعمالها األساســية، وتحقيق وفورات تكاليفية تتمثل 

ّ
وتعهيد أداءها ُيمك

فــي خفــض التكاليــف الثابتــة املتعلقــة باألجــور، والحوافــز، والتأمينــات للعامليـــن فــي هــذه األنشــطة؛ كمــا أنــه يخفــض 
مــن التكاليــف الرأســمالية، واملتمثلــة فــي تكاليــف اقتنــاء الحافــالت وســيارات النقــل فــي حالــة نشــاط )نقــل العامليـــن 
والبضائــع( أو تكاليــف اقتنــاء التكنولوجيــا فــي حالــة نشــاط )خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات(؛ باإلضافــة إلــي أن هــذه 
األنشــطة مناســبة للتعهيــد حيــث أن هــذه األنشــطة ال تمثــل مصــدر خطــر علــى الوضــع التناف�صــي للشــركة أذا تــم 
 الذيـــن يمكنهــم أداء هــذا األنشــطة بشــكل أكثـــر 

ً
 عــن توافــر املتعهديـــن األكثـــر تخصصــا

ً
؛ هــذا فضــال

ً
أداءهــا خارجيــا

كفــاءة؛ كمــا أن العقــود املبـــرمة بيـــن الشــركة واملتعهديـــن تضمــن حقــوق الشــركة، حيــث تحتــوي علــى بنــود تفصيليــة 
 مــن مســئوليات الشــركة واملتعهديـــن؛ لذلــك فقــد حصلــت هــذه األنشــطة علــى 5 نقــاط مــن مجمــوع 

ً
موضــح بهــا كال

نقــاط تقييــم قــرارات التعهيــد أي 100%، وبالتالــي القــرار هــو االســتمرار فــي تعهيــد هــذه األنشــطة.

أمــا النشــاط رقــم )10( والخــاص بــــ )نشــاط معالجــة وصقــل أجهــزة اإلطفــاء اإلســتانلس( فلــم يحصــل ســوى علــى 2 - 
مــن 5 نقــاط فــي مجمــوع نقــاط تقييــم قــرارات التعهيــد أي 40%، وبالتالــي كان القــرار هــو عــدم االســتمرار فــي تعهيــد 
هــذا النشــاط؛ وبمناقشــة محاســبي قســم التكاليــف عــن طبيعــة هــذا النشــاط، والدوافــع التــي أدت إلــي نقــل أداءه 
؛ 

ً
إلــي متعهــد خارجــي؛ تبيـــن أن الشــركة محــل الدراســة تنتــج 200 جهــاز إطفــاء إســتانلس متعــدد األحجــام شــهريا

كمــا تبيـــن أن هــذا النشــاط أسا�صــي ومتصــل بعمــل الشــركة، ومتكــرر الحــدوث، وال يتطلــب مهــارات فنيــة خاصــة، 
فــي التكاليــف؛ كمــا تبيـــن أن الشــركة   ال يحقــق وفــر 

ً
إلــي اســتثمارات رأســمالية، وتعهيــد أداءه خارجيــا وال يحتــاج 

توفــر للمتعهــد الخارجــي مــكان مناســب جيــد التهويــة داخــل الشــركة ألداء ذلــك النشــاط؛ كمــا توفــر الشــركة األدوات 
الالزمــة ألداء ذلــك النشــاط مــن مــواد كيميائيــة، وصنفــرة، وقطــع قمــاش، ومهمــات األمــن الصناعــي مــن كمامــات، 

ونظــارات واقيــة للمتعهــد، ومســاعديه. 

وفيمــا يلــي جــدول رقــم )3( يوضــح البيانــات التكاليفيــة لنشــاط معالجــة وصقــل أجهــزة اإلطفــاء اإلســتانلس فــي حالــة أداء 
النشــاط داخلًيــا أو خارجًيــا:

جدول رقم (2( 
إعادة تقييم قرارات التعهيد بالشركة محل الدراسة.

األنشطة محل التعهيدم
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تعهيد5نعمنعمنعمنعمنعمأعمال النظافة1
تعهيد5نعمنعمنعمنعمنعمالخدمات األمنية2
تعهيد5نعمنعمنعمنعمنعموجبات العامليـن3
تعهيد5نعمنعمنعمنعمنعمخدمات الضيافة4
تعهيد5نعمنعمنعمنعمنعمنقل العامليـن والبضائع5
تعهيد5نعمنعمنعمنعمنعمتـركيب خطوط الهاتف6
تعهيد5نعمنعمنعمنعمنعمصيانة املعدات7
تعهيد5نعمنعمنعمنعمنعماملوارد البشرية8
تعهيد5نعمنعمنعمنعمنعمتكنولوجيا املعلومات9

داخلي2نعمنعمالالالمعالجة أجهزة اإلستانلس10
املصدر: إعداد الباحث من واقع املناقشات التي تمت مع محاسبي قسم التكاليف بالشركة.
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نجــد  الســابق   )3( رقــم  الجــدول  إلــي  وبالنظــر 
أن املتعهــد الخارجــي يتقا�صــى 158362جنيًهــا شــهرًيا 
أن  فــي حيـــن  األجهــزة؛  هــذه  مقابــل معالجــة وصقــل 
الشــركة يمكنهــا تعييـــن 3 عمــال بتكلفــة 7114جنيًهــا 
األجــور،  تكلفــة  فــي  تتمثــل  عامــل،  لــكل  شــهرًيا 
والوجبــات  واالنتقــاالت،  والتأمينــات،  والحوافــز، 
لــكل عامــل، وبتكلفــة إجماليــة 21342جنيًهــا شــهرًيا 
مقــداره  وفــر  تحقيــق  وبالتالــي  عمــال،   3 لعــدد 
1644240جنيًهــا شــهرًيا(،   / )137020جنيًهــا شــهرًيا 
مــا  تكلفــة  بيـــن  التكلفــة  فــي  الفــرق  مقــدار  وهــو 
يتقاضــاه املتعهــد الخارجــي )158362 جنيًهــا شــهرًيا / 

1900344جنيًهــا ســنوًيا(، وتكلفــة تعييـــن عمالــة داخليــة )21342جنيًهــا شــهرًيا / 256104جنيًهــا ســنوًيا(؛ مــع مالحظــة أنــه لــم 
تحتســب تكاليــف األدوات الالزمــة ألداء ذلــك النشــاط مــن مــواد كيميائيــة، وصنفــرة، وقطــع قمــاش، وتكاليــف مهمــات األمــن 
الصناعــي مــن كمامــات، ونظــارات واقيــة، وتكاليــف خدمــات الكهربــاء، وامليــاه ألنهــا تكاليــف ثابتــة ال تتغيـــر بتغيـــر أداء النشــاط 

خارجًيــا. أو  داخلًيــا 

خارجًيــا،  أداءه  لتعهيــد  املنطقيــة  الدوافــع  اإلســتانلس  اإلطفــاء  أجهــزة  وصقــل  معالجــة  نشــاط  فــي  يتوفــر  ال  وبالتالــي 
وبمناقشــة محاســبي قســم التكاليــف بالشــركة، وباالطــالع علــى التقريـــر النهائــي املعــد بواســطة محاســبي قســم التكاليــف، وجــد 

توصيــة إلــي ُمتخــذ القــرار بتعهيــد أداء هــذا النشــاط.

وبالرجــوع إلــي نمــوذج األداء التفصيلــي اتضــح أن املالحظــات الــواردة بالنمــوذج تتضمــن التحذيـــر مــن مخاطــر صحيــة 
تعــرض  قــد  والتــي  مــادة اإلســتانلس،  بـــرادة  النشــاط  هــذا  فــي  العامليـــن  نتيجــة استنشــاق  النشــاط  هــذا  أداء  عــن  تنشــأ  قــد 
 ملخاطــر التقا�صــي مــن جانــب هــؤالء العامليـــن للحصــول علــى تعويضــات ماليــة مقابــل أصابتهــم بأمــراض الجهــاز 

ً
الشــركة أيضــا

التنف�صي؛ وبفحص مالحق نموذج األداء التفصيلي لم يتم العثور على أي تقاريـر أو توصيات طبية صادرة من جهة معتـرف 
بهــا تؤكــد هــذه املخاطــر، كذلــك لــم يتضمــن نمــوذج األداء التفصيلــي مقتـــرحات خاصــة بكيفيــة التخفيــض مــن هــذه املخاطــر 

الصحيــة إن حدثــت.

ومن ثم يتضح للباحث ما يلي:

أن معــد نمــوذج األداء التفصيلــي لــم يجمــع معلومــات تفصيليــة كافيــة عــن نشــاط معالجــة وصقــل أجهــزة اإلطفــاء - 
اإلســتانلس، وعــن جميــع الحلــول البديلــة املمكنــة، ومردوداتهــا اإليجابيــة والســلبية، وخاصــة عــن املخاطــر الصحيــة 
التــي قــد يتعــرض لهــا العامليـــن فــي هــذا النشــاط، وكيفيــة الوقايــة منهــا إن حدثــت؛ األمــر الــذي أدى إلــي تعــرض متخــذ 
القــرار إلــي أحــدى التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة، آال وهــو التأثيـــر الســلبي للخــوف مــن التعــرض للمخاطــر.

أن معــد نمــوذج األداء التفصيلــي لــم يـــراعي الحياديــة فــي طريقــة عــرض املعلومــات، حيــث لــم يلحــق بالنمــوذج أي - 
تقاريـــر أو توصيــات طبيــة مــن جهــة معتـــرف بهــا تؤكــد هــذه املخاطــر الصحيــة، بــل قــام معــد النمــوذج بــأدراج رأيــه 
الشــخ�صي باعتبــاره رأي طبــي، وكان يجــب أن يشيـــر إلــي أنــه رأي شــخ�صي، وهــو مــا يســمى بالتأثيـــر الســلبي لطريقــة 
عرض املعلومات، وهو أحدى التأثيـــرات السلبية للمحاسبة العقلية؛ مما أدى إلي تأثـــر متخذ القرار سلبًيا بطريقة 

عــرض املعلومــات، وبالتالــي اتخــاذ قــرار غيـــر منطقــي بتعهيــد أداء نشــاط كان مــن املفتـــرض أن يتــم أداءه داخلًيــا.

أن القرار غيـــر املنطقي الخاص بتعهيد نشاط معالجة وصقل أجهزة اإلطفاء األستانلس يؤثـــر على ربحية الشركة - 
 مبلــغ 1644240 جنيًهــا، وهــو مقــدار الفــرق بيـــن األداء الداخلــي والخارجــي 

ً
بالســلب، حيــث يكلــف الشــركة ســنويا

لهــذا النشــاط.

جدول رقم (3( 
تكلفة نشاط معالجة وصقل أجهزة اإلطفاء األستانلس

في حالة األداء الداخلي أو الخارجي

عنصر التكلفةم
األداء الخارجياألداء الداخلي

ً
شهريا

ً
سنويا

ً
شهريا

ً
سنويا

1583621900344--املتعهد الخارجي وعدد 2عمال 1
--18456221472أجور وحوافز وتأمينات)3عمال(2
--93611232انتقاالت لعدد )3 عمال معينيـن(3
--195023400وجبات لعدد )3 عمال معينيـن(4

213422561041583621900344اإلجمالي
املصدر: إعداد الباحث من واقع املناقشات التي تمت مع محاسبي قسم التكاليف بالشركة.
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نتائج الدراسة، والتوصيات، والدراسات املستقبلية
 - نتائج الدراسة

ً
أول

من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية، فإن أبـرز النتائج التي تم التوصل إليها، هي:

دراســة املحاســبة العقليــة تتيــح فهــم تأثيـــراتها الســلبية علــى عمليــة صنــع القــرارات املاليــة، ومــن ثــم يمكــن الوصــول - 
إلــى تفسيـــر ألســباب القــرارات املاليــة للمســتهلك، وبالتالــي الســكان واألســواق، وكذلــك املنظمــات والشــركات. 

حينمــا يتخــذ املســتهلك القــرارات املاليــة نيابــة عــن الشــركات يتعــرض لنفــس التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة - 
التــي يتعــرض لهــا عنــد اتخــاذه لقراراتــه الشــخصية؛ فاملســتهلك يســتخدم قواعــد محاســبية عقليــة متماثلــة عنــد 

اتخــاذ القــرارات املاليــة لشــخصه أو لآلخريـــن.

تتضمــن عمليــة صنــع القــرارات املاليــة للشــركات قــرار التعهيــد، حيــث أصبــح التعهيــد ِإستـــراتيجية للشــركات التــي - 
تســَعى إلــى خفــض التكاليــف فــي ظــل العوملــة.

مــن املنطقــي أن نفتـــرض أن متخــذ القــرار يقــوم باتخــاذ قــرار التعهيــد فــي ظــل ظــروف تعظيــم املصلحــة الوظيفيــة؛ - 
غيـــر أن متخــذ القــرار كســائر املستهلكيـــن عرضــة للتأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة، والتــي قــد تــؤدي بــه إلــى 

اتخــاذ قــرارات غيـــر منطقيــة لهــا نتائــج ســلبية.

أن الوعــي بالتأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة التــي قــد يتعــرض لهــا متخــذ القــرار عنــد اتخــاذ قــرار التعهيــد تمكــن - 
مــن تـــرشيد هــذه التأثيـــرات الســلبية، ومــن ثــم زيــادة فعاليــة قــرار التعهيــد.  

أثبتت دراســة الحالة أنه يمكن تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية التي تســببها املحاســبة العقلية ملتخذ قرار التعهيد، وبما - 
يســمح بـــزيادة فعالية قرار التعهيد؛ كما أثبتت دراســة الحالة فعالية املدخل املقتـــرح.

ثانًيا - توصيات الدراسة

استنادا على النتائج التي تم التوصل إليها، يو�صي الباحث بما يلي:       

االتجــاه إلــى تدريــس املحاســبة العقليــة فــي الكليــات، واملعاهــد العليــا التجاريــة ملــا لهــا مــن دور فــي تفسيـــر الدوافــع - 
املختلفــة للمســتهلك فــي اتخــاذه لقــرارات ماليــة غيـــر منطقيــة.

تشــجيع متخذو القرارات في الشــركات على دراســة املحاســبة العقلية، حيث أن دراســتها تســاعد على فهم التأثيـــرات - 
الســلبية للمحاســبة العقليــة، وأثـــرها علــى اتخــاذ القــرارات املاليــة، ومــن ثــم التمكــن مــن تجنــب أوجــه القصــور التــي 

تظهرهــا قراراتهــم.

بهــدف -  واإلرشــادات،  املعاييـــر  إصــدار  فــي  املتخصصــة  املصريــة  املهنيــة  واملؤسســات  للهيئــات  مقتـــرحات  تقديــم 
ســهم فــي الحــد مــن التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة فــي عمليــة 

ُ
معاونتهــا فــي إصــدار املعاييـــر واإلرشــادات التــي ت

اتخــاذ قــرار التعهيــد.

، وباســتخدام املدخــل املقتـــرح الــوارد فــي هــذه الدراســة، - 
ً
إعــادة تقييــم الشــركات لقــرارات التعهيــد الســابقة ســنويا

والــذي ثبــت فعاليتــه بالتطبيــق فــي الشــركة محــل الدراســة، بهــدف تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقليــة 
التــي قــد يكــون متخــذ القــرار تعــرض لهــا عنــد اتخــاذه لقــرار التعهيــد، ومــن ثــم زيــادة فعاليــة قــرار التعهيــد. 

ا - الدراسات املستقبلية
ً
 ثالث

في إطار نتائج وتوصيات الدراسة، يقدم الباحث مجموعة من املقتـرحات الخاصة بإجراء دراسات مستقبلية عن: 

دمــج مفهــوم املحاســبة العقليــة فــي مجــال جديــد يتعلــق باتخــاذ القــرارات املتعلقــة بتطبيــق بيئــة اإلنتــاج الرشــيدة فــي - 
الشــركات الصناعيــة.

أثـر استخدام املحاسبة العقلية على نظم املراجعة الداخلية للشركات الصناعية.- 

دراســة كيفية تـــرشيد التأثيـــرات الســلبية للمحاســبة العقلية في عملية اتخاذ قرارات التعهيد في املنشــآت الخدمية - 
غيـــر الهادفــة لتحقيــق الربــح، وخاصــة فــي الوحــدات الحكوميــة، حيــث أن هــذا البحــث ركــز علــى الشــركات الصناعيــة.
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 ABSTRACT

The term Mental Accounting is considered one of the modern accounting terms most used in the pro-
cess of making financial decisions for consumers, and despite the widespread use of mental accounting 
among various consumers, there is still a gap in the understanding of Mental Accounting. Therefore, this 
study provides a cognitive framework to understand some of the foundations upon which Mental Account-
ing is based.

This study also provides a general description of the concept of Mental Accounting. In addition, this 
study discusses the various negative effects directly related to the use of Mental Accounting, which the de-
cision maker is exposed to when making the Outsourcing decision.

Therefore, this research focused on studying the relationship between rationalizing the negative ef-
fects of Mental Accounting on the Outsourcing decision-making process and increasing its effectiveness. 
This study provided a suggested approach to rationalize these negative impacts with the aim of increasing 
the effectiveness of the undertaking decision. The study suggested that rationalizing the negative effects 
of Mental Accounting in the undertaking decision-making process is expected to affect the increase in the 
effectiveness of this decision.

By using the case study approach of an Egyptian industrial company in the field of fire extinguishing 
devices, the results of the study showed that rationalizing the negative effects of Mental Accounting in the 
process of undertaking decision-making has had a positive effect on increasing the effectiveness of this 
decision in the company under study. The results of the case study also demonstrated the effectiveness of 
the suggested approach.

Keywords: Negative Effects, Mental Accounting, Outsourcing Decision.


