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 البحث ممخص
أثددتلبيق ددملالددالبح ادد حورلبحل يددارصلمعددةل  دد   ل  عا دد  لهدد البحث ددىلإحددةلدربتددرل ب  ثدد رل

معدةلبح د البحئب د لحعل عا د  للخ د   بحل عا د  ل با اد سلهداللبح جدادصل نلح دىلملودرلبح ا حورل
ل848تدد خ بألأتددعاسلبصت   دد الح   ددرل.ل قدد لجل ددبلبحقو ادد  ل  حدد مل خدد خ  لل  عا دد  لبح ادد حور

أتددددعاسلالاجددددرل فددددتدصل ددددنل خدددد خ  لل  عا دددد  لالدددد ألبح ادددد حورتل بددددالب ع دددد لبحقو ادددد  ل  تدددد خ بأل
 باصد لبحث دىلإحدةلأ ل Smart PLS3". "لبحل  دص لبحهواعودرل  صم لد دلمعدةلبحقتاد  حلبئح د  ل

بح ا حورتل صليؤثتلفللملودرل  عا د  لبيق ملالالبح ا حورلبحل يارصليؤثتلإيج ً  لفللجادصل  عا   ل
بح ادد حورلبحل   ددرلحعلخدد خ   ن.لملدد لباصدد لإحددةل جددادلبددةث تلإيجدد لللحالوددرل  عا دد  لبح ادد حورلمعددةل

تلفللح نلبؤثتلجادصل  عا   لبح ا حورلتعًث لمعةلبح  البحئب د لحعل عا د  .لبح  البحئب  لحعل عا   
بدةث تلتدعقلل ث  دتلح يق دملالدالبح اد حورلبحل يدارصلكل لأظهتلبح  ع  لبئض فللحعث ىل جادلمالقدرل

بح اد حورل معةلبح د البحئب د لحعل عا د  لحد مل خد خ  لل  عا د  لبح اد حورتلملد لأ لجدادصل  عا د  
ب اتددهلهدداللبح القددرلجئ ًودد .لهدداللبح  دد  حل ددنلبحللاددنلأ لبتددجقلبحتددتم  لمعددةلبيق ددملالددالبح ادد حورل

جددادصل  عا دد  لبح ادد حورتل بددةث تلتددعقللمعددةلبح دد البحئب دد لبحل يدارصلحلدد لحهدد ل ددنلبددةث تلإيجدد لللمعددةل
لحعل عا   .

لالالبح ا حورلبحل يارصتلجادصلبحل عا   تلبح  البحئب  لحعل عا   .ل:سفتاحيةالكمسات ال
ل
ل
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Studying and Testing the Characteristics of Sophisticated 

Costing Systems Information and their Effect on Information 

Overload: Evidence from Egypt 

Abstract 
 

The aim of this study is to conduct an empirical analysis among Egyptian 
firms to enhance the understanding of the impact of sophisticated costing 
systems on the characteristics of cost information in terms of the quantity and 
quality of information and the reflection of these characteristics on 
information overload. Data were collected based on a survey from a sample of 
148 users of cost system information, and analysed using Partial Least Squares 
(PLS) Structural Equation Modeling. The empirical results show that 
sophisticated costing systems have a significant positive effect on information 
quality and does not affect the quantity of information. Information quality is 
also has a significant negative effect on information overload, while 
information quantity has a significant positive effect on information overload. 
The findings of the additional analysis show a direct significant negative 
impact of sophisticated costing systems on information overload, and the 
information quality partially mediate this relationship. This results could 
encourage firms to apply the sophisticated costing systems as a result of their 
positive effect on information quality and negative effect on information 
overload. 

Keywords: Sophisticated costing systems;Information quality;Information 
overload 
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 مقدمة البحث ومذكمته -1
ب ل لالالبح ا حورلمعةلباف تل  عا   لمنلباعفرلبحل  حلأ لبحخ  رلبخد م لبئدبرصلمعدةلب   دمل
ثالثددرلأهدد بال هددل:لب  ددوالبحلخددئ  ل ب  يدد لباعفددرلبحثودد مرلبحلقو ددرتل ببخدد ذلبح ددتبرب تل بحتق  ددرلمعددةل

 ادد  لم  صددتلبح ادد حور.ليفددللبحهدد البي جل  ح و جدد  لبحلخدد خ   نلبحخدد رج  نل ددنل ددالجلبدداف تللو
بخ م لمعةلإم بدلبح اب البحل حورلبحخ رجورتلل  ل ليعقللبحهد البحاد الل بحا حدىلبح و جد  لصد  رلبح دتبرل

.ل قدد لادد حلمددنل(Schoute, 2009)بحدد ب ع  نتل صلتددول لبحلدد يتدن للهدد الب خدد نلمفدد اصلبح لعودد  ل
 ب دد دل ب ددارلبح و جدد  لبح غ  ددتب لفددللل ألددرلبيملدد جلبحخ رجوددرل ددنلبزديدد دلحدد صلبحل  فخددرل م حل  هدد تل

  د ل بكد لذحدنل دنلإجدتبالبغ  دتب لفدللل ألدرلبح  د وقلبح ب عودرلتل ق تلد رصلحود صلبحل  جد  تلبح لالا
الالبئا  جلبحل ا  عرل قلبح  ت لضت رصلإم دصلبح لتلفلل لل بح اجهلا البي الل لالبح   وقلبحلتار

 عا د  .لفعدالب د لالدالبح اد حورلبح  ع  يدرلالالبح ا حورلبح  ع  يرل  د لبدافتلل دنل بيق مل  مل الا رل
 خ يتصلحع غ  تب لفللل ألدرلبيملد جل بح يدارب لبح ا احاجودرلفدللالدالبح  د وقل أصدث بلدقدرل  الا درل

زدد دصلب دارلبحل  جد  لإحدةللأدم   لبحاا تل نلبح خ ؤص تلمعةلتدق  لبحلاد جتللبافتلل نل  عا     ل
رلغ تلبحلث  تصل  ت خ بألبحلد   لبح  ع د للح خ دو لزد دصل خ طتلم ألبح قرلفللبخ و لبح ا حو

-Al) صلتول ل قلزد دصلاخثرلبح ا حورلغ تلبحلث  تص لا وجرلبح اجهلا الالالبح   وقلبحلتارللبح اعفر
Omiri and Drury, 2007).ل

  ددقلل بيددرلبح خدد   و  ل ددنلبح ددت لبحل ضددللظهددتلبحاا ددتل ددنلبحث دداهلبحل  تددقورلبح ددللبتدد ه فبل
 لد لي  دملبح قدرلفدللبح خد سلباعفدرلبحل دد حلأ لبح اد حور لحادللب ابكد ل دقلبحق ألدرلبح  ياددرلبيدادتلالدال

أ دتم لحلخد م صلبئدبرصلفدللبحمود أللاظ  فهد ل دةكقتلقد رلتل إدبرصلبح اد حورل دنلا حودرلبحخ  رل نلا حور
 Chnehall and Langfield-smith) لادنل دنلبحافد اصل بحف معودر لحودل  لبتد لتبردرلبحتدتمرل

 Activity Based Costing.ل بتب لمعةلذحدنلظهدارلالد ألبح اعفدرلمعدةلأتد سلبح تد  ل(1998,
(ABC) تل الدد ألبح ادد حورلمعددةلأتدد سلبياتدديرلبحلاجهددرل  حاقددبلTime Driven Activity 

Based Costing (TDABC)دل الدددددددددد ألبحل  تددددددددددثرلمدددددددددددنلبتدددددددددد هال لبحلددددددددددابرللتلResource 

Consumption Accounting (RCA)ح اعفددرلبحلخدد ه فرلب الدد أللتTarget Costing(TC)ل
لتل غ ته . Product Life Cycle Costing (PLCC)ال ألبا حورلد رصلحو صلبحل  حل ل

ه دد  لب  الًفدد للدد نللفدد   معددةلبحددتغال ددنلب دد دلبحل دد  ص لبح ددللبتدد ه فبلبيددادتلالددالبح ادد حورل
"لأ لبحل  ددددددد لSophisticationبح ربتدددددد  لبحخدددددد   رلفولددددددد لي  وددددددهل فهددددددداألالدددددد ألبح اددددددد حورلبحل يددددددار"
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"Complexity"1لف  لق  بلبح ربت  لبحخ   رلبحاا تل نلبحخ    لبحت وخرلبح للمعدةلأت تده ليد ال.
ب  دد لالدد ألبح ادد حور.ل  هدد ل ددنلبتدد   لفددللبح اددالمعددةل دد ملبيددارلالدد ألبيددارلأ لبح اددالمعددةل دد مل

بح  ع د للأأل لد ألبحلد   لبحلخد خ ألفدللبخ دو لبح اد حورلغ دتلبحلث  دتصتلهد لهدالبحلإحدة بح اد حور
 ,Clarke et al., 1999; Hoque, 2000; Cagwin and Bouwman)ل(ABC)الد أل

تل   ه ل نلبت   لفللب تددرلبيدارلالد ألبح اد حورلإحدةلبف صد  لملعودرلبخ دو لبح اد حورل(2002
 دددنلح دددىلمددد دل طقو دددرل جل ددد  لبح اعفدددرل مددد دل طقو دددرلغ دددتلبحلث  دددتصلمعدددةل اضدددام  لبح اعفدددرتل

 Abernethy et al., 2001; Drury and Tayles, 2005; Al-Omiri and) خقث  لبح اعفرل
Drury, 2007; Schoute, 2009)ل ه دد  ل ددنلبتدد خ أل  دد   ل ختجدد  لالدد ألبح ادد حورل.

 ددد  ه لبح لددد أل  ددد مل خددد املبف صددد  ل  عا ددد  لبح اعفدددرلبح دددلليلحع ادددالمعدددةل ددد ملبيدددارلل دددنلح دددى
ب  ورلبح ا حورل فً  لحخدعامه تل د رددرلبح  تددتلمدنل  عا د  لبح اعفدرتل  د ملبيق دملالد ألبح اد حورل

تل(Pizzini, 2006; Cohen and Kaimenaki, 2011)بحلعو رددرتل  خد املب ع د لبصا تبفد  ل
بح اد حورلبحل رجدرل دلاحورلم  صدتلكل لأ له   ل نلي لتلإحةلب    لال ألبح ا حورل دنل جهدرلالدتل

 ق لعورل  عا د  ضلنلباعفرلبحل  حتل ب    لطتد رلبخ و لبح ا حورلغ تلبحلث  تصتل  ئض فرلإحةل
ل.ل(Brierley, 2008)  نلقق لغ تلبحل  تق نحعفهاللبح ا حور

 قدد لببجهددبل  ددالبح ربتدد  لإحددةلب  ددوالجددادصل  عا دد  لالددالبح ادد حورلبحل يددارصل ذحددنلمل   حددرل
 ,Pizzini, 2006; Cohen and Kaimenaki, 2011; Iwasawa)ليقو هد بلح قتددتلباد حور

 باصعبلهاللبح ربت  لإحةلا   حل    رضر لإذلباصعبل  وه لإحةلأ لبيق ملبحلئد ل دنل.ل(2020
الددالبح ادد حورلبحل يددارص لي تبدد لمعوددهلبدداف تلايدد لل أتددقل ددنلبحل عا دد  لبح ف دد عورل لدد ليددؤدللإحددةل

(تلPizzini, 2006 د ح تبرب لبح دللبخد   لإحدةل  عا د  لأقد لبف دوالل)ب خد نلجدادصلبح دتبرب ل   رادرل
 Pizzini, 2006; Foong and) ا وجدرلحلد لبدافتلل دنل  عا د  ل ال لدرل  ف د صلصبخد ذلبح دتبر

Teruki, 2009; Cohen and Kaimenaki, 2011)بح اعفددرل  ئضد فرلإحددةلدقدرل  عا د  لل
(Snead et al., 2005; Banker et al., 2008; Cohen and Kaimenaki, 2011.)ل

زدد دصلمد دل جل د  ل دنل دالجلإصلأ له   لدربت  لأ تملباصعبلإحةلأ لب    لال ألبح اد حورل
بح اعفددرل مدد دل خددقث  لبح اعفددرتليلاددنلأ ليددؤدللإحددةلزددد دصلأ يدد الدودد سلبح اعفددرل لدد لقدد ليددؤثتل  حخددع ل

 ,Datar and Gupta, 1994; Labor and Vanhoucke)معدةلدقدرل  عا د  لبح اد حورل
تلمل لأ لب    لالد ألبح اد حورلقد لي تبد لمعودهلمد ألق لعودرل  عا د  لبح اد حورلحعفهدال دنلققد ل(2007

                                                 
 .ت  ال الجلبحث ىلبت خ بألحفظلال ألبح ا حورلبحل يارلأ لال ألبح ا حورلبحل   للاصفهل ل  تبدف نل1



 دراسة واختبار خصائص معلومات نظم التكاليف..........                                 حممـد حممـد حممـد إبراهيم مندورد/

5 

 

.لملد لأ ل  لدالهدالل(Brierley, 2008غ تلبحل  تق نل هال  ليووقلجهادلملعورلبيادتلبح لد أل)
ل عا درل  ج هعدرل جدادلفللب  وله لحجدادصل  عا د  لبح اد حورلمعدةل  صدورلدقدرلبحلرمئ بح ربت  لق ل

 Merchant and)أ  دد دلأ دددتمل هلدددرلحجدددادصل  عا ددد  لبح اعفدددرتل اددد لق لعودددرلبحل عا ددد  لحعفهدددال
Shields, 1993; Brierley, 2008)(تل  الا رلبحل عا   لصح و ج  ل  خالبح تبرب لPizzini, 

 خ نلملعورلص قلحمو رلأ لإم دصلب لوالالالبح ا حورلصلب ثقلف هل نلب(تل   ج هعرلأيًو ل2006
بح ددتبر لا وجددرلزددد دصلدقددرلبحل عا دد   لإذلاجدد لفددلل  ددالبح دد ص لأ لبحتددتم  لقدد لب لدد لمعددةلإد دد جل

 ,Merchant and Shields)ب  دئب له دفدرلفدللأرقد ألبح اعفدر لح    دملمد دل دنلبحلئبيد لبح   فخدورل
حدددابلفه دددد  لأدحدددرلبجتدقوددددرل  ددد  دصلمددددنلأثدددتلبيق ددددملالدددالبح ادددد حورلبحل يدددارصلمعددددةلجددددادصلل.(1993

ل.(Iwasawa, 2020)بحل عا   ل

 ب ئضددد فرلإحدددةلب ددد رللا ددد  حلبح برتددد  لبحخددد   رلفولددد لي  عدددمل جدددادصل  عا ددد  لالدددالبح اددد حورل
عا دد  لبح دددللبحل يددارصلفه دد  لبف دددتبللضددل لل دددة ل  خددالبح دددتبرلمعددةلبتددد   بدلصتدد خ بألجلودددقلبحل 

(.ل  دقلTse, 2011يافته لال ألبح ا حورلبحل يارلفللملعورلص قلبح دتبرل هدالبف دتبللحداليخ قدتل)
بف دددتبللأ لبيق دددملالدددالباددد حورل  يدددارصلي ددد حلم دددهل  عا ددد  لذب لجدددادصل تبف دددرتلف ادددهلحدددو ل دددنل

البحئب د لبحوت رللأ لبؤدللهاللبحل عا   لإحةلب خ نلبيدبا لا وجرلإ ا اورلح  هل د ليخدلةلبح د 
افتهددد لالدددالبح اددد حورلب" دددقلببخددد رلملودددرلبحل عا ددد  لبح دددللInformation overloadحعل عا ددد  ل"

( لإذلإ له د  لفتًقد للد نلبح د رصلمعدةلبيدادتلالد أل  عا د  لباد حورل دنلPizzini, 2006)لصبحل يدارل
ا د  لمعدةلا حورل بتد خ ب هل ف معودرل دنلا حودرلأ دتم لإذلي لدتلإحدةلف معودرلبتد خ بألأللالد ألحعل ع

 ,Mahama and Cheng)أاددهلا دد جلماب دد لتددعامورلأكاددتل  هدد لماب دد ل تبثيددرل جددادصلبح لدد أل
بح  البحئب  لحعل عا   ل ةاهل"ح حرليابجدهلف هد ل  خدالبح دتبرللRoetzel (2019) ق لمتالل.(2013

ملودرل خ امل نلبحل عا   لبفاللق ربهلمعدةل   حج هد ".ل  دنلثدال دقلزدد دصلبيدارلبح لد أليدئدبدل  دهل
بحل عا دد  لبحلددتبدلبتددغ عه ل لدد لقدد ليددؤدللإحددةلحدد  هلظدد هتصلبح دد البحئب دد لحعل عا دد  لحدد مل خدد خ  لل

(.لهابلإذبلالتاد لإحدةلج اد لملودرلبحل عا د  لبح دلليلادنلأ لHartmann, 2020  عا   لبح اعفرل)
تلل  لد لإذبلالتاد لإحدةلجدادصل  عا د  لبح اد حورلبح دللبافتهد لبعدنلبحد لالصافته لالالبح ا حورلبحل يارلب

قدد لياددا لبيثددتلغ ددتلذحددنتلفاعلدد لبربف ددبلجددادصلبحل عا دد  لباخفددالبحلجهددادلبحدداه للبحددالزألح تددغ  ل
 ,Simpson and Prusak)بحل عا    ل  نلثالبة تلبحاصاجلإحةلا يرلبح  البحئب  لحعل عا   ل

1995; Eppler and Mengis, 2004)ل. 
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ل هتصلبح  البحئب  لحعل عا   لفلل ج ص لح معةلبحتغال نلب   جلبحاا تل نلبحث اهلبحل  تقورل
 ,.Lipe and Salterio, 2000; Ittner et al., 2003; Hioki et al)لكا تصل   ع رلل   والبيدبا

 Chewing)فالس(تل بح  قؤل  ئSwain and Haks, 2000تل ببخ ذلبح تبرب لبحتأتل حورل)(2020
and Harrell,1990)ل بصتد ال رلفدللبي ربللبحل حودرتل(Tuttle and Burtan,1999ت)بح اتدقل لل
تلفةاهلحدالب دالألل(Henderson, 2019, 2020; Impink et al.2021)لفللبئف  حلبحل  تقل

  خدالبح دتبرلدربترلت   رللث ىلبةث تلبيق ملالالبح ا حورلبحل يارصل   لبافتلل نل  عا   لفللق رصل
لمعةلبتغ  لبحل عا    ل  نلثالمعةلبح  البحئب  لحعل عا   .

 ب ثددقلأهلوددرلدربتددرلهددابلبيثددتل ددنلضددخ  رلباعفددرلب ددلوال بيق ددملالدد أل دد   لحع ادد حورتل بحددالل
بددددةث تلإيجددد لللمعدددةلجدددادصلبحل عا دددد  للحهدددابلبح لددد أي اقدددقلبحلددد يت  ل أصددد  سلبحل دددد ح لأ ليادددا ل

إصلأ لح  هلظ هتصلبح  البحئب  لحعل عا   لل.(Maiga et al., 2014و هل) بح تبرب ليقترلباعفرلبيق
 ,Schneider,1987; Roetzel and Fehrenbacher)ق لبؤثتل  حخع لمعةلجادصلبيدبالبئدبرلل

تلملدد لقدد ليددؤدللبح دد البحئب دد لحعل عا دد  لإحددةلبج هدد ل  خددالبح ددتبرلحعل عا دد  لبحل  دد صلبح ددلل(2019
بحل يارصل بحعجاالإحةلبت خ بألبحل عا   لبحت ب  ورلبح للبم  دلمعةلبت خ ب ه لبافته لالالبحل عا   ل

 Sparrow, 1999; Hioki et)فللبحخد لمل لد ليج د لجهدادلبيدادتلالدالبحل عا د  لم يلدرلبحمولدر
al., 2020)ل  نلثاليعئألم  لبيادتلال ألبح ا حورل تبم صلأثتلهابلبح يادتلمعةلإدرب ل خ خ  لل 

ل  عا   لبح ا حورلحع  البحئب  لحعل عا   .ل

ل تاعرلبحث ىلب لا لفللبئج  رلمنلبيتألعرلبحث اورلبآلبور:ف  لبةتوًخ لمعةلذحنل ل
 بح ددللبافتهدد لبعددنلبحدد لال ددنلهدد ليددؤثتلبيق ددملالددالبح ادد حورلبحل يددارصلمعددةل  دد   لبحل عا دد  لل

لح ىلملورل جادصلبحل عا   لفللم  رل نلبحتتم  لبح   عرلفلل  ت؟
 بح ددد البحئب ددد لهددد لبدددؤثتل  ددد   ل  عا ددد  لبح اددد حورل دددنلح دددىلملودددرل جدددادصلبحل عا ددد  لمعدددةلل

 فللم  رل نلبحتتم  لبح   عرلفلل  ت؟لحعل عا   لح مل خ خ  لل  عا   لبح ا حور

 هدف البحث -2
بح  حوددرلإحددةلدربتددرل ب  ثدد رلأثددتلبيق ددملالددالبح ادد حورلبحل يددارصلمعددةل  دد   للبح ربتددرهدد الب

معددةلبح دد البحئب ددد لل ددنلح ددىلملودددرل جددادصلبحل عا دد  ل با ادد سلهددداللبحخ دد   ل  عا دد  لبح اعفددر
لفللم  رل نلبحتتم  لبح   عرلفلل  ت.حعل عا   لح مل خ خ  لل  عا   لبح ا حور ل ذحنل
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 عهأهسية البحث ودواف  -3
لبلهتلأهلورلبحث ىلمنلطتدم:ل

 خ د   لبحل عا دد  لبح ددلليافتهد لالدد ألبح ادد حورلبيكادتلبيدداًربل  دد  دصل بيدحدرلبح لعوددرلبحل  ع درل -
  دد دل ددنلبح ربتدد  لبحخدد   رل قدد لب دد  جل  للهدد لدودد سلبيددارلالدد ألبح ادد حورل دد ح تم ئلمعددةلج ادد ل

 جدد ا لا   جهدد ل  ودد ربر.لل  لدد لل بحدد لف ددهل هددالب   دد لملعوددرلبخ ددو لبح ادد حورلغ ددتلبحلث  ددتصت
ب  لدد لبح ربتددرلبح  حوددرلمعددةل فهدداألأ تددقلح يددارلالدد ألبح ادد حورليخدد   لإحددةلمددً ل ددنلب   دد لملعوددرل
بخ ددو لبح ادد حورل ب ددارلالددالبح اعفددرلبحليث ددرتل ددنلح ددىل دد ملبيق ددملالدد ألبح اعفددرلبحلعو ردددرتل

ل–حو صلبحل  حل ربدهلهداينلبحجد اق نل رص ب ع  لبصا تبف  تل ال ألبح اعفرلبحلخ ه فرتل ال ألباعفرلد
  الورل جادصلبحل عا   لبح لليافته لبح ل أل ل لق ليؤثتلفللدقرلبح    ح.ل-بح     ل بح  ار

ه   لا رصلفللبح ربت  لبحخ   رلفلل ج جل   تثرلبح ا حورل بح للب   حبلبح  البحئب  لحعل عا   لل -
يدد لملودرلبحل عا د  لبح ددلليافتهد لالد ألبح ادد حورل  حل  رادرل  ح خ  د  لبي دتملمعددةلبحدتغال دنلبئب

 لحداحنلبخدهالبح ربتدرلبح  حودرلفدللبيدلود  لبحل  تدقورلبحل يارل ل لقد ليخدق لمد الزب د لحعل عا د  
 بحل   دصلبح للب   حبل فهاألبح  البحئب  لحعل عا   لفلل ج جل   تثرلبح ا حور.

ع القدددرللددد نلبيدددارلالددد ألبح اددد حورل   ددد   ل دددنلا حودددرلملعودددرتلب ددد ألبح ربتدددرلب  ثددد ًربلبيقومًوددد لحل -
  عا دد  لبح ادد حورلبح  بجددرلم ددهل با ادد سلذحددنلمعددةلإدرب لبحلخدد خ   نلحع دد البحئب دد لحعل عا دد  تل

ل هال  لحالب    حهلألل نلبح ربت  لبحخ   ر.
ُي  لفهالبح القرلل نلبيق ملال ألبا حورل  يارل بح  البحئب  لحل عا   لبح ا حورلأ ًتبل هًلد لحادً لل -

 بحله لدد نلل  ددلوالالدد ألبادد حورلف مدد  لإذليف ددتللالتًددد لأ ليددؤدلل بحل ددلل نل ددنلبحلخدد خ   نل
خدد ذلبيق ددملالدد ألبادد حورل  يددارلإحددةلبدداف تل  عا دد  لذب لجددادصل تبف ددرلُبلاددنل خدد خ   ه ل ددنلبب

قتبرب لأفو تلإصلأ لهابلبصف تبللقد  المعدةلبف دتبللضدل لل دة ل خد خ  لل  عا د  لبح اد حورل
حدد يهالبح دد رصلمعددةلبتدد خ بألجلوددقلبحل عا دد  لبح ددلليافتهدد لالدد ألبح ادد حورلفددللملعوددرلصدد قلبح ددتبرتل
  ددنلد  لصدد رلهددابلبصف ددتبل لا وجددرلحدد  هلبح دد البحئب دد لحعل عا دد  لباددا لدولددرلبيق ددملالدد أل

 ا حورل  يارل   لبخ ؤج.ل هال  لب   جلبح ربترلبح  حورلبح   مل  هلبيقومًو .ب

 مشهج البحث -4
بم ل لبحث ىلمعةلبحل هحلبصتد  تب للفدللبح ربتدرلبح لتددر لمدنلطتددملبتد  تبالبح ربتد  لبحخد   رل
لذب لبح عرتل قلبت خ بألبحل هحلبصت  ث طل لص    للفت للبحث ى.ل ص  ث رلفت للبحث ى لف د 
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أُمددد  لق  لدددرلبت   ددد ال  زمدددبلمعدددةلم  دددرلمتددداب ورل لاعدددرلحلج لدددقلبحث دددىتلملددد لبتددد خ ألبحث دددىل
ل جلامرل نلبيد ب لبئح   ورلح  ع  لبح    ح.

 حدود البحث -5
يتمئلبحث دىلمعدةلأحد ل خدقث  لبح د البحئب د لحعل عا د  ل هدال  د   ل  عا د  لبح اد حورل دنل

قث  لبي دددتملحع ددد البحئب ددد لحعل عا ددد  ل بحل  ع دددرلح دددىلبحالودددرل بحجدددادصل دددنلد  لبح يدددتللإحدددةلبحلخددد
ق لعورلبح  د  حلحع  لدواللمل لأ  يو رلبحله ألبح لليج لإاج زه تل بحئ نلبحلخلاحل هليدبالهاللبحله أتل

  تت طرل واب هلب  و رلم  رلبح ربتر.

   خظة البحث -6
لح    ملأه بالبحث ىلبخ ال ل يرلبحث ىلمعةلبح  البآلبل:

لبح ا حورلبحل يار. فهاألال ألل6-8
لبح  البحئب  لحعل عا   :لبح  تدرل بيتث سل بح    ح.ل6-2
لب ع  لبح ربت  لبحخ   رل ب    للفت للبحث ى.ل6-3
لبح ربترلبحل  باور.ل6-4
لبح    حتل بح اصو  تل  ج ص لبحث ىلبحل  تحر.ل6-5

ل تو تللبحث حىل  لتقملمعةلبح  البآلبل:
 الستظؾرنغام التكاليف مفهؾم  6-1

 بح دللصد حقه لبغ دتب لفدلللبيملد جلبحخ رجودربتب لمعةلبح يدارب لبحخدتد رل بحل الح درلفدللل ألدرل
 الددالبح  دد وقلبحل ا  عددرل ددقلبا احاجودد لبح  دد وقل ددنلح ددىلبح اجددهلإحددةلبيق ددملالددالبح  دد وقلبحلتاددرل

بح يدادت لضت رصلإمد دصلبح لدتلفدلل د مل الا درلالدالبح اد حورلبحليث درل  د ملح ج هد لإحدةللبح  ت 
إذلبزدبد لاخدثرلبح اد حورلغ دتلبحلث  دتصلل-حلابكثرلبح غ تب لبح للح ثبلفللهواد لبح اعفدرل دنلا حودرل

 بحافددد الل يع ددد  لبحلددد يتدنلا دددالبددداف تل  عا ددد  لباعفدددرلددو دددرلل- باخفودددبلاخدددثرلبح اعفدددرلبحلث  دددتص
مد صل دنلبحل د  ص ل  ال لرلبلا هال نلأدبال ظد  فهال افد اصل ف معودرل دنلا حودرلأ دتم.ل قد لظهدت ل
 ادد لبيددادتل دد   للح يددادتلالددالبح ادد حورل ذحددنل دد ح تم ئلمعددةلأ  دد دلفتديددرل  دد دصلح لدد ألبح ادد حورت

دو سلباعفرلبحل  حل   لب ث هل نلظهارل    لبح اعفرل  ي صلبح غ دتل  د   لباعفدرلد رصلحود صلبحل د حتل
حمولدرتل بيدادتل د   لبح اعفدرل بيادتلطتد رلب ثدقلم  صدتلبح اد حورلبحلث  دتصل ظهدارلأتدعاسلبد فملب

بحلخدد خ ألفددللبخ ددو لبح ادد حورلغ ددتلبحلث  ددتص ل لدد لأدملإحددةلظهددارل دد   لبح اعفددرلمعددةلأتدد سل
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بحلاجهدددرل  حاقدددبتل  ددد   لبحل  تدددثرلمدددنلبتددد هال للبح تددد  تل  ددد   لبح اعفدددرلمعدددةلأتددد سلبح تددد  
حل زدد دصل خد اد  لب ع د لبيادتلبت خ بألال ألبح ا حورلبحلعو ردرلفدللبح خد سلباعفدرلبحل د بحلابردتل ل

لبصا تبف  تل غ ته ل نلبي   د.

 ح  لبتب لمعةلهاللبحل   ص ل جادل  مل أتقل نلل ب  ل  و رب لب دلوالالد ألبح اد حور.ل قد ل
ب   حددبلبح ربتدد  لبحخدد   رل فهدداألالددالبح ادد حورلبحل يددارصلأ لبحل  دد صل دد ح لتلإحددةلأ  دد دل خ عفددرلح لدد أل

معدةلأتد سللبح ا حور لإذلب   حبل  لالهاللبح ربت  لبيارلال ألبح اعفدرل لد ملبيق دملالد ألبح اعفدر
بح ادددد حورلغ ددددتلبحلث  ددددتصللخ ددددو بح    دددد لي  لدددد لمعددددةلمو وددددرلببح يددددارلأ لبح تدددد  ل بف تضددددبلأ ل

(Clarke et al., 1999; Hoque, 2000; Cagwin and Bouwman, 2002)دنلثدال.ل  
الالبح ا حورلب  فل نل الجلل يع نلإ  لال ألبا حورلب ع  لل إ د لالد ألباد حورل  يدار لإذلك ابل

.ل قدد لبج هعددبلهدداللبح ربتدد  لحمو ددرل جددادل دد مل أتددقل ددنلدرجدد  لب   دد لالدد أل(ABCأل)ُييقددملالدد 
بح ادد حورلي ددقللدد نلبح لدد ألبح  ع دد للبحثخددوهل الدد ألبياتدديرلبحل  دد .لفه دد  لالدد ألب ع دد لل خددوهلي اددا ل

حددد ل أتددد سل بحددد لح خ دددو لبح اعفدددرتل ه ددد  لالددد ألب ع ددد لل  يدددارلي ادددا ل دددنلب دددنل جلدددقلباعفدددرل ل
 مدد دلقع دد ل ددنلأتدد لبح خ ددو لفددللبحلتحعددرلبحا اوددرلل2   دد دصلفددللبحلتحعددرلبي حددة جل دد  لباعفددرل
(ل خدوهلي ادا ل دنلمد دل  د  دل دنل جل د  لABC)له د  لالد أ ب دارصل تد لهرل  تبثيدرل د ح جا.

بح اعفرلفللبحلتحعرلبي حدةل مد دلصدغ تل دنل خدقث  لبح اعفدرلفدللبحلتحعدرلبحا اودرل  وده لي  لد لمعدةل
 جل دد  لي اددا ل ددنلل(ABC)لبآل ددتلمعددةلأتدد سلغ ددتلبح جدداتل ه دد  لالدد أأتدد سلبح جددال ب ودده ل

كا تصلحع اعفرل  خدقث  لما دتصل    امدر لحدابلقد ليادا ل دنلبح د  لبح ل  دئللد نلبح لد ألبح  ع د لل الد أل
(ABCلبحثخدددوه لإذل)يلادددنلأ لبيقدددملبحتدددتمرلال  ددد لحع خ دددو لي  لددد لمعدددةلبحاا دددتل دددنل جل ددد  ل

أ لال ً د ل   دً ب.ل (ABC) الد أبح اعفرتل حا هليخ خ أل خقث  لباعفرل تبثيرل  ح جال  نلثدالصلُي د ل
كلدد لأ لبم لدد دلالدد ألبح اعفددرلمعددةلمدد دل  دد  دل ددنل جل دد  لبح اعفددرلبحلخدد   صلإحددةلبح تدد  ل مدد دل ددنل

 ,Drury and Tayles) خدوًي لاخدقًو ل (ABC) غ دتلبحلتبثيدرل د ح جاليج عدهلالد أ خقث  لبح اعفرل
ل.ل(2005

 بحالليخ خ ألفدللل(ABC)دت تلهابلإحةلأ لبح ل  ئلل نلبحلخ خ   نل غ تلبحلخ خ   نلح ل أل ل
بحاا تل نلبح ربت  لحمو سلب    لأاللرلبح اعفرلُي  ل مو ًت لغ تلق درل تا لم المعةل صفلبح  ارل

                                                 
فللبحلتحعرلبي حةلبجلقلبح اد حورلبحل ج اخدرلحعلدابردلفدللل (لمعةل تحع  نABCي البخ و لبح اعفرلغ تلبحلث  تصلفللظ لال أل)ل2

 فً  لحلخقث  لبح اعفرلل بح للب ا ل  ملبت هال لبياتيرلحعلابرد.ل فللبحلتحعرلمعةلأت سلبح لعورل)بياتير(ل جل   لبح ا حورل
بحا اوددرليدد البخ ددو لبادد حورل جل دد  لبح اعفددرلمعددةل اضددام  لبح اعفددرل  تدد خ بأل خددقث  لباعفددرلب ادد لبح القددرلبحخددققورلصتدد ف دصل

ل اضام  لبح اعفرل نلباعفرلبياتير.
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للأاللرلبح اعفرلبحلخ خ  رلفللبحابقق لحاحنلببجهدبل  دالبح ربتد  لإحدةلدود سلدرجدرلبيدارلالد ألف
بح اعفددرلبتدد   ًدبلإحددةلطقو ددرل مدد دلمدد ل ددنل جل دد  لبح اعفددرل  خددقث  لبح اعفددرلبحلخدد خ  رلح خ ددو ل

بح دللب   حدبلبح ادالمعدةل د مللAbernethy et al. (2001)بح ا حورلغ تلبحلث  تص.ل   هد لدربتدرل
ب    لال ألبح اعفرل  صت   دلإحةلثالثرلأ   دلحع ل أتل هدل:لمد دل جل د  لبح اعفدرتل جلدقلباعفدرل بحد ل
معةل خ املبحل  قل   ل ل جل   لباعفرل    دصتل طقو رل جل   لبح اعفدرتل جل د  لباعفدرلبخد   ل

قو ددرلأتدد لإحددةل تمددئلبحلخددؤ حورلمعددةل خدد املبيقخدد أل   لدد ل جل دد  لباعفددرلبخدد   لإحددةلبح تدد  تل ط
.ل بتددا لهددالل3تلمعددةل خدد امل حدد صلبحل دد حل   لدد لأتدد لبخ ددو لبح اعفددرلبحهت وددرربخ ددو لبح اعفدد

بي  ددد دلجلو هددد ل خددد املب   ددد لالددد ألبح اعفدددرتل دددالجل ددد مليلاددد لأحددد لطتفودددرلال ً ددد لب ع ددد ًي ل خدددوًي ل
 خ دددو لحع اددد حور لإذليخددد خ أل جلدددقلباددد حورل بحددد ليخددد   لإحدددةل تمدددئلبحلخدددؤ حورل أت ًتددد ل بحدددً بلح

بح اعفددرليخدد   لإحددةلبح جدداتلفددللحدد نليلادد لبحيددتالبآل ددتلالدد ألبادد حورل   دد  لإذليخدد خ أل جل دد  ل
لبا حورلما تصلبخ   لإحةلبياتيرل أت لبخ و لما تصلحع اعفرلبتبمللبحهت ور.

ب  دل خ املب    لال ألبح اعفدرتللأ   دأ له   لثالثرل Drury and Tayles (2005) كل ليتمل
 ددد  لبح اعفدددرتل مددد دل خدددقث  لبح اعفدددرلبحلخددد خ  رلح خ دددو لبح اعفدددرتل طقو دددرلهدددالل هدددل:لمددد دل جل

.ل  نلثالفه   لم دل دنلبحقد ب  لح  دلوال4بحلخقث  لمااه لبخ   لإحةللبح لعو  تلأ لبحئ نلأ لبحاا فر
ال ألبح اعفرلبخ عدفلمعدةلطداجلتعخدعرل دنلب   د لالد ألبح اعفدر.لأدادةل خد امل دنلبح    د لهدالبح لد أل

 دد للبحثخددوهتلإذليخدد خ أل جلددقلباعفددرل بحدد ل  خددق ل بحدد لحع اعفددرلمعددةلأتدد سلبح جدداتل  ددنلثددالبح  ع
ح لح  ل  لبح ا حورلغ تلبحلث  دتص.ل بق دةل خد امل دنلبح    د لح  لد ليخد خ ألمد دلبيخ خ أل   جل ل

                                                 
 اددد حورل بحدددالليف دددتللبربثددد  لجلودددقلم  صدددتلبح اددد حورلغ دددتلبحلث  دددتصل  جدددالبئا ددد جلمعدددةلماددد لبح لددد ألبح  ع ددد للح خ دددو لبحل3

(لأربدقلABC بت خ ب هليت لبخ و لأ ل خقث  لباعفرلبخ   لإحةلت م  لبح ل لبحلث  تل ت م  لبتغ  لبآلص تلحد دلالد أل)
عفددر.لفه دد  لأاتدديرل تبثيددرللاحدد صلبحل دد حل جلامدد  لر وخددرلحلجل دد  لبح اعفددرل)بياتددير(لب ددتال  حلخدد اد  لبحهت وددرلحلخددقث  لبح ا

  حُ ف رلبئا  جورل غالبح لتلمنلم دلبحاح ب لبحل  جرل ا لُدف رتل ا لباعفرل  تبثير ب غ تل قلبغ تلحجالبئا  جتل ه   لأاتير
فددرلبئمددال لمددنل باعلتإمدد بدلبآلص تل ه دد  لأاتدديرل تبثيددرل ل دد حل  دد نل صلبخدد ف دل  هدد ل   جدد  لأ ددتمل ادد لباعفددرلب ددلوالبحل دد ح

بحل  حتلمل لأ له   لأاتيرل تبثيرل  حتتمرلمعه ل هللبلا لبياتيرلبح للي البحمو ألله لح خده  ل    درلبحي قدرلبئا  جودرلحعل د قل
 حوددل  لدقدرلملعودرلبح خ دو ليجدد لأ ليخد خ أل خدق لباعفددرليال دالطقو درلمدد لل.كعدهل اد لباعفدرلإدبرصلبحل دد قل بئضد اصل بح  فألدر

ل(.Al-Omiri and Drury,2007بحهت ورل)لات  ل نلح ى
  ا لبح ل ألبح  ع  للح خ و لبح ا حورل بحالليخ خ ألأت ًت لح  ل  لبح اعفرل ق للمعةلبح جدال اد لتد م  لبح لد لبحلث  دتلأ للل4

ل خ  در(ل خدقث  لباعفدرلABCت م  لبتغ  لبآلص لح خ و لبح ا حورلغ تلبحلث  تصلمعةل اضام  لبح اعفرتل دخ خ ألال أل)
 بح للبف تللبت هال لملورل ل ثعرل نلبحلابردلفللم ل تصلي الف ه لأدبالبح ت  ل ا لم دل تب لبم بدلبآلص تل  خدقث  لل  ح لعو  

 بح للبمدو لبحدئ نلبحدالزأليدبالبح تد  ل اد لتد م  لبتدغ  لبآلص تل  خدقث  لباعفدرلبحاا فدرل بح دللبخد   للتباعفرلمعةلأت سلبحئ ن
 .ردلبحف عورلبحلخ خ  رليدبالبح ت  تلأللي الإجتبالبخ و ل ث  تلحعلابردلم  لأدبالبح ت  إحةلدو سلبحلاب
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كق تل نل جل   لبح اعفرل م دلمق تل نل خقث  لبح اعفرلبتبمللبحهت ورلمعةل خ املبحاحد صل بح ف درل
ل بحل  حتل ب  ل لمعةلبحئ نلبحالزأليدبالبح ت  لأ لبحاا فر.ل

 مود سلب   د لالد ألبح اعفدرل دنل  لدارب ل Al-Omiri and Drury (2007)  قد لق  دبلدربتدر
 اعفددرلفددللبحلتحعددرلبي حددةل بحلتحعددرلبحا اوددرلحع خ ددو تل  دد لإذبلإضدد فورلل دد ًالمعددةلمدد دل خددقث  لبح

أ لال ألبح اعفرلبح  ع  للحد نلبخ دو لبح اد حورلغ دتلبحلث  دتصتلل(ABC)لال أك ابلبحتتمرلبيقمل
ل   لإذبلم  لي البح خ سلباعفرلبحل  حل  تد خ بأل د   لبح اعفدرلبحل غ دتصلأ ل د   لبح اعفدرلبحلخد ا ثر.

 لأاللرلبح ا حورلذب لبحلخ املبيداةل نلبح    د لهدللبح دللبخد   لإحدةل جلدقل معةلهابلبيت سلف 
باعفرل بح لمعةل خ املبحل  قل  خدق لباعفدرل بحد تلل  لد لأاللدرلبح اد حورلبيكادتلب   دً بلهدللبح دلل

 دالحدظلأ لل.ب  ل لمعةلبحاا تل نل جل   لبح اعفرل بحاا تل نل خقث  لبح اعفدرلمعدةلأتد سلبحاا فدر
هحلصليددئبجليتمدددئلفددللدودد سل دد ملب  ددد لالدد ألبح اعفددرلمعددةلمو ودددرلبخ ددو لبح ادد حورلغ دددتلهددابلبحدد 

درجدرلب   د لالد ألبح اد حورللSchoute (2009) ب دارصل تد لهرلحد د لدربتدرلل.بحلث  تصلحعل  جد  
  تدد خ بأل مو تدد ن لبحلمودد سلبي جلي ادد لمدد دل جل دد  لبح اعفددرل مدد دل خددقث  لبح اعفددرلبحلخدد خ  رل

 اجهددرل - ادد حورتل بحلمودد سلبحادد اللي ادد لطقو ددرل مدد دلمدد ل ددنل جل دد  لبح اعفددرفددللبخ ددو لبح
  خددقث  لبح اعفددرلبحلخدد خ  رلفددللبخ ددو لبح ادد حورل ددنل -  يقخد ألبحاظو وددرلأأل اجهددرل  ح لعودد  

ح ىلبحهت ورلمعةل خ امل حد صلبحل د حتل معدةل خد املبح ف درتل معدةل خد املبحل د حتل معدةل خد امل
لبحتتمر.

اهًج ل خ عًف لحمو سلدرجرلبيادتلال ألبح اد حورل خد  ً بلفدلللPizzini (2006)ربترل ق لببث بلد
حد لالبحل  تدثرلبئدبرددرللChenhall and Morris (1986)ذحدنلحعخ د   لبح دللحد دبه لدربتدرل

ي  سلبيارلال ألبح ا حورل  صت   دلإحةلأربقل     ل ظو ورل خ عفرلح ل ألبح ا حورللبحل    ر لإذ
هددل:ل دد ملبدداف تللخ دد   بح تم ددئلمعددةلمو وددرلبخ ددو لبح اعفددرلغ ددتلبحلث  ددتصتل هدداللبحلدد ًصل ددنل

  عا دددد  لبف دددد عورلمددددنلبح اعفددددرتل بح دددد رصلمعددددةلب دددد ورلبح ادددد حورل فً دددد لحخددددعامه تل  خدددد املب ع دددد ل
بصا تبفدد  تل د ردددرلبح  تدددتلمددنل  عا دد  لبح اعفددرلحعلخدد خ   ن.ل  فً دد لحع ربتددرلفدد  لالدد ألبح ادد حورل

ال نليافتل  عا   لبف  عورتل قلب  ورلبح ا حورل فً  لحخدعامه ل بح  تددتلمدنل  عا د  لبحل يارله
 Cohen andلبح اددد حورل تدددا ل  ادددترل حخددد سلبحلئدددد ل دددنلبصا تبفددد  .ل قددد لبتددد    لدربتدددر

Kaimenaki (2011)فدللدود سلبيدارلالد ألبح اد حورلإحدةلبحخ د   لبيربدقلبح دللقد   ه لدربتدرلل
Pizzini (2006).ل
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 د جتبالدربتدرل   باودرلهد فبلإحدةلبح  دتالإحدةل جهدرلالدتلبحلد يتدنللBrierley (2008) أل ق لقد
فول لي  عمل لفهاألال ألبح ا حورلبحل يار.ل ق لباصعبلبح ربترلإحةل جادل  لصلي  لمنلت رلمتدتل

يدتملب تدًف ل خ عًف لح يارلال ألبح ا حورلأ انلبعخو ه لفدللثالثدرلب تدفد  ل  تب يدر.لبح  تددرلبي جل
أ لبيدارلالد ألبح اد حورليدتبثهلل    د لطتد درلبخ ددو لبح اد حورلغ دتلبحلث  دتصلضدلنلباعفدرلبحل دد حل
 ددنلح ددىلمدد دل جل دد  لبح اعفددرل مدد دل خددقث  لبح اعفددرلبحلخدد خ  رلفددللبح خ ددو .لل  لدد لبح  تدددرل

 ح لبحا الليتملأ لبيارلالد ألبح اد حورليدتبثهل تدلاحورلم  صدتلبح اد حورلبحل رجدرلضدلنلباعفدرلبحل د
إذليلادد لالدد ألبح ادد حورلبحلخدد ا ثرلأكاددتلبصاللددرلب   ددً ب.ل بح  تدددرلبحا حددىلي اددالمعددةلب   دد لالدد أل
بح ا حورل  صت   دلإحةل  ملفهالغ تلبحل  تدق نلحل عا د  لبح اعفدرل بتد خ ب ه ل بح دللبتبيهد لمالقدرل

رلباخفدالفهدالغ دتلماخورل قلدرجرلب    لالد ألبح اد حورتلفاعلد لزبدلمد دل جل د  ل  خدقث  لبح اعفد
بحل  تددق نلحل عا دد  لبح ادد حور ل  ددنلثددالبددئدبدلدرجددرلب   دد لبح لدد أ.ل د  لدد ل فهدداألبح    دد له دد لمعددةل

 قد لبتد    لدربتدرلبةث تل  عا   لبح اعفرلفللبحلخ خ   نل حو لمعةلطتد رلبح خ سلباعفرلبحل د ح.ل
Schoute and Budding (2017)رلالد ألبح اد حورلبح دللإحدةلبح  تدفد  لبحت وخدرلبحاالثدرلح يدالل

 ذحدددنلفدددللب  ثددد رلبح القدددرللددد نلبح و جددد  لأصددد  سلبحل ددد ح ل دددنللBrierly(2008)قددد   ه لدربتدددرل
ل ب لوالال ألبا حورلف م ل  ح يق ملمعةلبحاح ب لبح اا ورلبحهاح  ير.للللللللللللللللتبحل عا   

 مو ًتد لح يدارلأاللدرلبح اد حورل  تد خ بأللل Krumwiede et al. (2014)بق تحدبلدربتدرلكل ل
لبخقل     ل خ عفرلحع ل أتل هل:

م  صددتلباعفددرلبحل دد ح:لهدد لُب دد دلباعفددرلبحل دد حلل دد ًالمعددةل دد   لبح اعفددرل دد ي صلبح غ  ددتتلأأل دد   لل -
 بح ددللم ددد ه للتبح اعفددرلبحل غ ددتصتلأأل دد   لبح اعفددرلبحلخدد ا ثرتلأأل دد   لبادد حورلد رصلحودد صلبحل دد ح

 ألبح ا حورلأكاتلب   ً ب.ي ث لال 
 خ املب ثقلبح اد حورلبحلث  دتص:لهد ليد الب ثدقلبح اعفدرلبحلث  دتصلمعدةل خد املأ دتلبئا د جل  تد خ بألل -

الددد ألباددد حورلبي ب دددتتلأألمعدددةل خددد املبحلتحعدددرلبئا  جودددرل  تددد خ بألالددد ألباددد حورلبحلتبحددد تلأأل
ولدرلح دىليد الب ثدقلبح اد حورل دنل دالجل  ت خ بألال ألبا حورلبح لعو  تلأألبخ خ ألباعفرلب فملبحم

تعخعرلم  عرل نلبح لعو  لبح للب  ألدولرلحع لالاتلأألي الب ثقلبح ا حورلمعةل خ امل تمئلبح اعفدرل
 بح   المعةلبحلابردل بح للم  ه لي ث لال ألبح ا حورلأكاتلب   ً ب.

للبخ ددو لبح ادد حورل خدد املب ثددقلبح ادد حورلغ ددتلبحلث  ددتصتل بحدداللي قددتلمددنلبح لدد ألبحلخدد خ ألفددل -
ل(RCA)(تلأ لالدددد ألTDABC(تلأ لالدددد أل)ABCغ ددددتلبحلث  ددددتصلحاااددددهلال ً دددد لب ع دددد ًي تلأ لالدددد أ)
  بحاللي قتلمنلأكاتلبحلخ اد  لب   ً بلحع ل أ.ل
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اددارل خددقث  لبح اعفددرلبحلخدد خ  رلفددللبخ ددو لبح ادد حورلغ ددتلبحلث  ددتص:لهدد لُبخ دد لبح ادد حورلل -
فددرلمعددةلأتدد سلبح جدداتلأألبح لعودد  تلأألبحاا فددر.ل ب دد لأ خددهلغ ددتلبحلث  ددتصل  تدد خ بأل خددقث  لباع

أاللرلبح ا حورلهللبح للبخ   لإحةلأت سلبح جاتلل  ل لب  لأم  لباللدرلبح اد حورلهدللبح دللبخد   ل
 إحةل خقث  لبح اعفرلمعةلأت سلبحاا فر.لل

 بت خ بألبح ا حورلبحلعو ردرلفللبح خ سلباعفرلبحل  ح.ل -
فددددد  لحعل  راددددرللددددد نلبح  دددد  حلبحف عودددددرل بح  دددد  حلبحلخييدددددرل بفخدددد تلأتدددددث سلبتدددد خ بألب ع دددد لبصا تبل -

 بص  الف  لإ ل ج  ل ل لُيلانلبئدبرصل نلببخ ذلبئجتباب لبح   و ورلبحالز ر.
بح  رصلمعةلب  ورلبح ا حورل فً  لحخعامه لإحةلباد حورلث ل درل باد حورل  غ دتصلمعدةل خد امل تبكدئلل -

 ُبلانل نلإم بدلق  لرلد  لمعةلأت سله  شلبحلخ هلر.لبح اعفرل ل لي و للو ا  لددو ر
دو سلباعفرلبحي قرلغ تلبحلخ غعر:لمعل لبح خقبلباعفدرلبحي قدرلغ دتلبحلخد غعرل تدا لأكادتلبف دواًللل -

معةل خ املبح ت  لأ لمعةل خ امل تمئلباعفرلبحلدابردلبزدبد لدقدرلبحل عا د  ل ف  د به ليغدتبلل
 رلأكاتلب   ً ب.إدبرصلبحي قرل أصث لال ألبح ا حو

بتدددد خ بألبادددد حورلبئحددددالجلم دددد لبح خدددد سلبئهددددال :لب ادددد لبح اعفددددرلبح  ردخوددددرلبحلثدددد ح لبحل فامددددرلل -
حع  اجلمعدةلبحي قدرل حا هد لقد لصلب اد لل قدرلباعفدرلبحفتصدرلبحق يعدرلحعلدارد.ل معدةلبحدتغال دنلأ ل

فدرلبئا د جلف ادهليئدد لبت خ بألباعفرلبئحالجلفللبح خ سلبئهال ليؤدللإحةلزد دصلدقدرلبح خد سلباع
  نلب    لال ألبح ا حور لالًتبلياهلي يع لب  يًا ل خ لًتبلح اعفرلإحالجلبصصاجلبحا ل ر.

أرب رلأ   دل   عرلبلاد ل ود رب للFisher and Krumwiede (2015) نلا حورلأ تملبق تحل
 حلحاااددهتل دد   ل(ل دد   لبح اعفددرلبحلخد خ ألفددللبح خدد سلباعفدرلبحل دد8 هدلل)لتب دلوالالدد ألبح ادد حور

ل غ دتصلإذلُي لدد لبح اعفدرلبح اعفدرل د ي صلبح غ  دتلإذلُي لدد لبحل د حلل اعفدرلبحلددابدلبحلث  دتصلف دهتل  دد   لبح
بحل ددد حل  ح اعفدددرلبح ددد   ورلبحل غ دددتصلف دددهتل ددد   لبح اعفدددرلبحلخددد ا ثرل فودددهليددد الب ل ددد لبحل ددد حل جلودددقل

 د   لباعفدرلد رصلحود صلبحل د ح لإذلُي لد لبحل د حلم  صتلبح ا حورلبح    ورلبحل غ تصل بحا ل رتل أ  دًتبل
  ئضددد فرلإحدددةلجلودددقلم  صدددتلبح اددد حورلبي   ودددرل اددد لباعفدددرللت جلودددقلم  صدددتلبح اددد حورلبح ددد   ور

بحث ددىل بح يددادتل باعفددرلبح  ددلواتل بح ادد حورلبحخع وددرل ادد لباعفددرل   ددرلبح لددالال باعفددرلبحدد خع ل ددنل
ب ثقلم  صتلباعفدرلبحل د حلبحلث  دتصتلمعدةل خد املأ دتل(لمعةلألل خ امل نلبح ف   لي ال2بحل  ح.)

(لطقو ددددرل3بئا دددد جتلبح لعوددددرتلبدددد فملبحمولددددرتلبحلتحعددددرتلبحل  تددددثرلمعددددةلبتدددد سلبتدددد هال لبحلددددابرد.ل)
 جل دد  لبح اعفددرلحاااددهل جلددقلباعفددرل بحدد لمعددةل خدد املبحل دد قتلأ ل جل دد  لباعفددرلمعددةل خدد امل

(لطقو ددرل خددقث  لبح اعفددرلحاااهدد لبخدد   لإحددةل4.ل)بصقخدد أتلأ ل جل دد  لباعفددرلمعددةل خدد املبياتددير
بح جاتلأألبح لعورتلأألبحئ نتلأألبحاا فر ل  نلثدالالد ألبح اد حورلبيكادتلب   دً بلهدالبحداللي  لد لمعدةل
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بحلث  دددتصل  تددد خ بأل ددد   لبحل  تدددثرلمعدددةلأتددد سلغ دددتلباددد حورلد رصلحوددد صلبحل ددد حتل د  ثدددقلبح اددد حورل
 دد  لباعفددرلمعددةل خدد املبياتدديرتل  خددقث  لباعفددرلبخدد   لإحددةلبتدد هال لبحلددابردتل د  لدد لمعددةل جل

لبحاا فر.

فدللدود سلدرجدرلب   د لالد ألبح اد حورللDaowadueng et al. (2019) أ  دًتبلبتد    لدربتدرل
  هد لمتدتصلل دادلب  عدملل    د لملعودرلبخ دو لبح اد حورتل  لخدرلل دادلب  عدملإحةل لخرلمتتلل دً بل

لرلفللبحتتمر.لل  ارلأاللرلبح ا حورلبحلخ خ  

ب ددد الاللدد نلبح ربتدد  لبحخدد   رلفولددد لي  وددهل فهدداألالددد أل بةتوًخدد لمعددةل دد لتدددقمتليالحددظل جددادل
ف دد لقدد  بلبح ربتدد  لبحخدد   رلبحاا ددتل ددنلبحخ دد   لبحت وخددرلبح ددللمعددةلأت تدده لل.بح ادد حورلبحل يددار
بح اد حورلإحدةل د ملقد لبتد   لفدللدود سلبيدارلالد أل د لالد ألبح اد حور.ل  هد لبيدارلُي االمعةل  مل

 Clarke et al., 1999; Hoque, 2000; Cagwin)بيق دملالد ألبح اعفدرلمعدةلبتد سلبح تد  
and Bouwman, 2002)ل   هد ل دنلربدهلبيدارلالد ألبح اد حورلل رجدرلبح ف د  لفدللبخ دو ل.

 ;Abernethy et al., 2001; Drury and Tayles, 2005)بح اد حورلبح د   ورلغ دتلبحلث  دتص
Al-Omiri and Drury, 2007; Schoute, 2009)ه   ل نلبت   لفدللب تددرلبيدادتلالد أل لتل

تل(Pizzini, 2006; Cohen and Kaimenaki, 2009)بح اد حورلإحدةلطقو درل ختجد  لبح لد أل
كلدد لب   حددبل  ددالبح ربتدد  لدودد سلدرجددرلبيددارلالدد ألبح ادد حورل ددنل  لددارلب   دد ل دد   لبخ ددو ل

بحل رجدرلضدلنلباعفدرلبحل د حتل ق لعودرل  عا د  لبح اعفدرلحعفهدال دنلبح اعفرتل  لاحورلم  صتلبح اد حورل
ه دد  لفتل أ  ددًتبل(Brierley, 2008; Schoute and Budding,2017)ققدد لغ ددتلبحل  تددق نل

دربت  لب   حبلبيدادتلالد ألبح اد حورل دنل  لدارل د ملب   د ل د   لبخ دو لبح اعفدرل درجدرلب دارل
 ,Krumwiede et al., 2014; Fisher and Krumwiede)لبحلخد خ  رلأاللدرلبح اد حور

2015; Daowadueng et al., 2019). 

فللظ لل ألرلبيملد جلبح  يادرلأبخدقلإحدةل د لهدالأ  د لأ لبحه ال نلال ألبح ا حورللويرى الباحث
باف تل  عا د  لمدنلباعفدرلبحل د حلأ لبحخ  درلحلخد م صلبئدبرصلمعدةلب  دوالبحلخدئ  ل ب  يد ل نل جتدل

لقو ددرتل ببخدد ذلبح ددتبرب تل بحتق  ددرلمعددةلم  صددتلبح ادد حورتلحوتدد ل لمعددةلُ  دد لج يدد لباعفددرلبحثودد مرلبح
 هالإدبرصلبح اعفرلمل   حهلح خ ووه ل ب   مل ئبي لب  فخور لحاحنلفد  ل فهداألالدالبح اد حورلبحل يدارصل

يخددد   لإحدددةلمدددً ل دددنلب   ددد لملعودددرلبخ دددو لبح اددد حورلغ دددتلبحلث  دددتصلحودددل  لدقدددرلدوددد سلليجددد لأ 
إحةلج ا لب ارلالالبح اعفرلبحليث رل ا لبيق ملالد ألبح اعفدرلبحلخد ه فرل الد ألباد حورلد رصلبح اعفرتل

حو صلبحل  حلحول  لب   مله الإدبرصلبح اعفر.ل  نلثالف  لب تدرلال ألبح ا حورلبحل يارليجد لأ ل
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اعفدرلي  ل لمعةلج اق نلهل ل  ملب    لملعورلبخ و لبح اد حورلغ دتلبحلث  دتصل  د ملب دارلالدالبح 
 بحليث ر.ل

 العبء الزائد لمسعمؾمات: التعريف واألسباب والشتائج 6-2
حددتغال ددنلب دد دلبح ربتدد  لبح ددللب   حددبلظدد هتصلبح دد البحئب دد لحعل عا دد  لف اددهلصلياجدد لببفدد للمعددةلب

 ,Edmunds and Morris)لد نلبحثد حا نلمعدةلب تددرل  د دلحل ديع لبح د البحئب د لحعل عا د  ل
2000; Roetzel, 2019)لإذلق  بلدربترل O’Reilly (1980)ل  تدرلبح  البحئب د لحعل عا د  لل

 لد ل فاللق ربدهلبحل تفودرلمعدةل   حج هد ب نلبحل عا   للورح حرليابجهلف ه ل  خالبح تبرل ال"معةلأاهل
يدتملف هد لح حدرل"ل ةادهلل Bawden et al. (1999).لملد لمتفده"يدؤثتلتدعًث لفدللملعودرلببخد ذلبح دتبر

ل." ددنلبحل عا دد  لأكاددتل لدد ليلاددنلبتدد خ ب هل افدد اصللوددري  دد نلمعوددهلبح    دد ل ددقلملل  خددالبح ددتبرلأادده
ب ددارلبحفددتدل ددة لبدد فملبحل عا دد  ل"ل بحدداللمتفددهل ةاددهللWilson (2001) د فددملذحددنل ددقلب تدددرل

 Schneider .ل  دنلا حودرلأ دتملمتفهد "بحلتبثيرل له ألبح ل لأكقتل ل ليلا دهلإدبربدهل تدا لف مد 
 ح  ل لب ج  زل  يعث  لبتغ  لبحل عا   لق رصلبحفتدح حرلب  هل"ل ةاهللIselin (1993) ل(1987)

بحل عا ددددد  لبحل  حدددددرلحل خدددددالبح دددددتبرل بحخ ددددد   لبح ا ودددددرلحهدددددالللملودددددربحل تفودددددرل بحاه ودددددر لا وجدددددرل
ل  تدفدهللKock (2000) دربتدرللTuttle and Burton (1999) قد لق  دبلدربتدرلل".بحل عا د  

ل." زلبحاقبلبحلخلاحل ه ي يع لبتغ  لبحل عا   ل قً  لي جح حرلب  هلح  ل ل" ةاهل

ي ود ل لد لتدقملمد أل جدادلب تددرل احد لحلفهداألبح د البحئب د لحعل عا د   لإذلق  دبلمد لدربتدرل
فل هدد ل ددنليددتملأ لبح دد البحئب دد لل فددمل خددقث  لح  ثددهل ددنل جهددرلالددتلبح ربتددرتلاضددقلب تدددرلحددهل

 ;O’Reilly,1980; Bawden et al.,1999)لحعل عا د  لهدالا د جلملودرلبحل عا دد  لبحل  حدر
Wilson 2001)تل      ده لبح ا ودرل(Schneider, 1987; Iselin,1993ل بح دللبفداللقد رصل)

  خددالبح ددتبرلبحاه وددرلمعددةلبتددغ عه .ل بتمددئلهدداللبح  تدفدد  لمعددةلبحث دد لبحخددعاملل ددنلح ددىلقدد رصلبحفددتدل
"ل بحالليت تلإحةل جلامرلHuman Information Processingمعةلبح تغ  لبحاه للحعل عا   "

بح لعو  لبح  عورلبح للي األله لبحفتدلمعةلبحل عا   لبحل   رلبحوهتل بح للل  ًالمع ه ليد البحاصداجلإحدةل
(ل تحعدرلبئحخد س لإذليد ال8 ب  خدالهداللبح لعود  لإحدةلأربدقل تبحد ل هدل:ل) أحاد أل ببخد ذلبح دتبرب .

ت ج  رلحه لأألص؟تل   لبحل عا د  لبح دللُبخ د ر؟تل  د لبحلجهدادلبح    لبحل عا   ل ب  ي له لت  البص
(ل تحعددرلب ادددد لبحل عا دد  لإحددةلبحدددابكتصل إجددتبالملعوددد  لذه وددرلمع هددد ل2بحدداه للبحددالزألح تدددغ عه ؟.ل)

(ل تحعرلبح فا تلفلل   اللبحل عا   لبحابردصلإحةلذهنلبحفتدل ب  يد ل3حفهله ل بفخ تلبح القرلل  ه .ل)
 بح لللت(ل تحعرلبصت ج  ر4   ملققاحه لأ لرفوه ل فملم  تلبحخيتل م ألبح ةك .ل)درجرلأهل  ه ل
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للللللللللبتددددد تلإحدددددةلملعودددددرلببخددددد ذلبح دددددتبرل  صتددددد   دلإحدددددةلبحخيددددداب لبحددددداالهلبحخددددد   رل  قدددددتصلبحفدددددتدل   تف دددددهل
ل(.8998)مق لبحغ لتل

 الوددددرل  دددد دصل ددددنللإ ل    ديددددرلبح دددد رصلبئدربكوددددرلحعفددددتدلبج عددددهلقدددد دًربلمعددددةلبتددددغ  ل بصح فدددد  
 ألل  عا دد  لج يدد صليخدد  قعه لل2ل+بحل عا دد  لفددللحدد  دلتددثقل حدد ب ل ددنلبحل عا دد  للهدد  شل يددةل

  ددنلثددالي لددتل( لMiller,1994بح  دد لبحثتددتلل  دد لهددابلبح دد لتدداالب دد ل  دد لبحل عا دد  لبح  يلددرل)
عا دد  لبح ددللإحددةلبح دد البحئب دد لحعل عا دد  ل ددنل جهددرلبح لددتلبحخددعامورلمعددةلأاددهلدبحددهلفددللملوددرلبحل 

ي  تللحه ل  خالبح تبرتلإذلبة البح القرلل نلملورلبحل عا   لبح للي ع  ه ل  خالبح تبرل أدب هتل   ًت ل
(تلملد لهدال اضد لفدللبحتدا لEppler and Mengis, 2004ل قدرلبح دتبرلبحل خداتل دا لبح د قاس)

ؤللح دةلا يدرل    درل بح دلل  قلزد دصلملورلبحل عا د  لبح دللي ع  هد ل  خدالبح دتبرلي  خدنلأدبل.(8رقال)
بلادد لقلددرلبح دد قاسلح ددىلبحلخدد املبي ادد لح دد البحل عا دد  تل ب دد لهدداللبح  يددرلي تبدد لمعددةلبدداف تل
بحلئدددد ل دددنلبحل عا ددد  لباخفددد للبيدبا لا وجدددرلبجددد  زلقددد رصلبحفدددتدلبحاه ودددرلمعدددةلبتدددغ  لبحل عا ددد  ل

 Eppler and Mengis, 2004) د جه لفللملعورلببخ ذلبح تبرل ل ليؤثتلتعًث لفللجادصلبح تبرلللل
; Phillips-Wren and Adya, 2020).ل

 بحدداللي دد هلا وجددرللت  ددنلثدداليتدد تلبح دد البحئب دد لحعل عا دد  لإحددةلبحجددئالبحل  دد ق ل ددنلبح دد قاس
 ,Graf and Antoni)بج  زل  يعث  لبتغ  لبحل عا   لق رصلبحفتدلبحاه ورلمعةلبتغ  لبحل عا   ل

 بحددددالليتدددد تلإحددددةلأ لزددددد دصلملوددددرلأحدددد للت د فددددملذحددددنل ددددقلقدددد اا لب دددد ق لبحل ف ددددرلبح  يددددرل.(2020
لتبحل غ دتب ل دقلثثد  لبح اب د لبي دتملمعدةلح حهد ليدؤدللإحدةلزدد دصلبحل ف درلبح  يدرلح دةلا يدرل    در

-Karr) ب دد ه لي تبدد لمعددةلإضدد فرل حدد صلج يدد صلأ لأكاددتل ددنلهددابلبحل غ ددتلب دد ق لبحل ف ددرلبح  يددرل
Wisniewski and Lu, 2010)ل معدةلضداالذحدنلبدؤدللزدد دصلملودرلبحل عا د  لبحل  حدرلحل خدال.

بح ددتبرلفددللبحق بيددرلإحددةلب خدد نلجددادصلبح ددتبرتلأللب   ددمل  ف ددرلح يددرل اجثددرلح عددنلبحل عا دد  تل  ددقل
بصتدد لتبرلفددللإضدد فرلبحلئددد ل ددنلبحل عا دد  لحل خددالبح ددتبرلب  دد ق لبحل ف ددرلبح  يددرلحعل عا دد  لح ددةل

(تل ب  لهالل8 م  لهاللبح  يرلااا لق ل صع  لإحةلقلرلبح  قاسلفللبحتا لرقال)لت فتب  لإحةلبح
بح  يدددرلي تبددد لمعدددةلإضددد فرلبحلئدددد ل دددنلبحل عا ددد  لحددد  هلظددد هتصلبح ددد البحئب ددد لحعل عا ددد  ل بادددا ل
بحل ف ددرلبح  يددرلحعل عا دد  لبحلودد فرلتدد حثر لإذليغددتلل  خددالبح ددتبرلفددللمدداله  دد ل ددنلبحل عا دد  ل لدد ل

ل(Eppler and Mengis, 2004)دصلبح تبرليوتل جال

ه د  ل ددنليدتملأ لمدد دلبحلهد ألبحليعداسل ددنلبحفدتدلب ف دداه ل طقو  هد ل بحاقددبل  دنلا حودرلأ ددتمتلف
للللللللللللللللللبحلخددددددددددلاحل ددددددددددهليدب هدددددددددد لهددددددددددالبحل خددددددددددق لبحددددددددددت و لفددددددددددللحدددددددددد  هلبح دددددددددد البحئب دددددددددد لحعل عا دددددددددد  
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(Tuttle and Burton,1999; Kock, 2000)بح لتلهاللمعةلبحث  لبحئ  لل بحث  ل.ل بتمئل جهرل
بح  لولل لإذلب  دلبحل للرلم دلبحلهد ألبح دلليجد لمعدةلبحفدتدلأدبؤهد ل بحدئ نلبحلخدلاحل دهليدبالهدالل

 بحاللق لي  لمنلبحاقبلبحف عللبحاللي   جهل  خالبح دتبرلحع تدغ  لبحداه للحعل عا د   ل  دنللتبحله أ
لحعل عا   .لثالباا لبح  وجرلح  هلظ هتصلبح  البحئب  ل

 لدد لتددقمليلاددنلبح دداجل دد  لبح دد البحئب دد لحعل عا دد  لهددالا دد جلحادد ل ددنلقدد رصلبحفددتدلمعددةلبح تددغ  ل
بحدداه للحعل عا دد  ل بح دددللب  ددفل  حل   ديدددرل   يعثدد  لبتددغ  لبحل عا ددد  ل بح ددللبتددد تلإحددةلملودددرل

بحفددتدلل رصقدد.لفعددالأ لئبلدد أل هلددرلأ لملعوددرل    ددربحل عا دد  لبح ددلليجدد ل   حج هدد لفددلل قددبل  دد دل
بحاه ودرلبخدل لل تددغ  ل  د برل دنلبحل عا دد  لأقد ل دنلبحل دد برلبحدالليجد لبتددغ عهليدبال هلدهل    ددرل

 Eppler and Mengisباددا لبح  وجددرلحدد  هلظدد هتصلبح دد البحئب دد لحعل عا دد  .ل  فً دد لح ربتددرل
 تلب ددةثتلقدد رصلبحفددتدلمعددةلبتددغ  لبحل عا دد  ل خ دد   لبحل عا دد  لافخدده ل ددنلح ددىلمل  هددل(2004)

 باتبره تل ما ف ه تل جادبه ل  ئض فرلبحةلبحخل  لبحتخ ورلحل ع دللبحل عا د  ل  ؤهالبدهتل  خد امل
 قتبهل ب ردثده.لل  لد لب دةثتل  يعثد  لبتدغ  لبحل عا د  ل يقو درلبحلهلدرلأ لبح لعودرلبحليعداسلأدباهد تل

 لإاج زهددد لزبد لفاعلدد لم اددبلبحلهلدددرلأ لبح لعوددرلغ ددتلر ب  ودددرل م اددبلأكادددتلب   ددً بل ددنلح دددىل يدداب
ل  يعث  لبتغ  لبحل عا    ل  نلثالي اص لإحةلا يرلبح  البحئب  لحعل عا   ل تا لأتتر.
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 العالقة بيؽ عبء السعمؾمات ودقة القرار :1شكل 
(Eppler and Mengis, 2004) 
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لتبحئب  لحعل عا   لب تلل خ خ  للبحل عا   لإحةلبحاا تل نلبحلتد ك هابل د تب لمعةلبح  ال
  بح ددللبددؤثتل  حخدددع لفددللجدددادصلبح ددتبرل فدددللأدبالبحتددتمرلماددد تل  ددنلأهدددالهدداللبحلتدد ك ل ددد ليعددل:

(Iselin,1988; Sparrow, 1999; Lipe and Salterio, 2000; Ittner et al., 2003; 
Eppler and Mengis, 2004; Chapman et al., 2019; Roetzel and 
Fehrenbacher, 2019; Hioki et al., 2020; Misra et al., 2020; Phillips-Wren 

and Adya, 2020)ل

 دد ارل  خددالبح ددتبرل  ئجهدد دل بح ددابتل بح عددمل لدد ليددؤدللإحددةلزددد دصل خدد املبصم لدد دلمعددةلبح فا ددتلل 
ض فرلإحةلبت  بلبا ث لل  خالبح دتبرل  ئ بح  تلل باخف لل خ املبصم ل دلمعةلبح فا تلبح  ع علت

 منلبي ارلبحلهلر.ل
 بح ة  تلفللأدبالبحله أل باخف للبحتض البحاظوفل.ل 
 إذلإادهل دقلبجد  زل خد امللم ألبح  رصلمعةلبصت خ بألبي ا لحعل عا   لفللملعورلببخ ذلبح دتبرب  ل

صد ابرلل  خدالبح دتبريابجدهلبحل عا   لبحل  حرلح  رصل  خالبح تبرلمعةلبح تغ  لبحاه للحعل عا د  تل
  البحل عا   لحل  حج ه ل د جهد لفدللملعودرل د األ    و رللتفللبت خ بألم لبحل عا   لبحل  حر

ربل لباا لأكاتل الا درلصبخد ذل   ل بح لل د ج ه لق ًربلمق ًتبل نلبحل عاللببخ ذلبح تبرل تا لبا    ل
 .بح تبر

 باخفدد للجددادصلبح ددتبرب ل  لاعددرلفددللباخفدد للدقددرلبح ددتبرب لأ لزددد دصلبحاقددبلبحلخدد غتللفددللببخدد ذلل
 بح تبرلأ لم ألبصبخ للفللببخ ذلبح تبرب لأ لم أل جادلإجل رلل نل  خاللبح تبرب .

 دقل جددادلمدداللتلليتباقهد ل خدد خ  البحل عا دد  باخفد للجددادصلبيدبالبئدبرل لا وجدرلبي يدد البح ددل 
 كق تل نلبحل عا   .

 بحعجدداالإحددةلبتدد خ بألبحل عا دد  لبحت ب  وددرلبح ددلللتبج هدد ل  خددالبح ددتبرلحعل عا دد  لبحل  دد صلبحل  حددرل 
 بم  دلمعةلبت خ ب ه لفللبحل ضلل ل ليج  لجهادلبيادتلالالبحل عا   لم يلرلبحمولر.

 لفدللبداف تل  عا دد  لبح اد حورلحل خداللبح ددتبرب لقد ليدؤدللإحددةلأ لبئفددتبليرررى الباحرث لد لتدقمل
 بحدددالليهددد البحدددةلبددداف تل  عا ددد  لبخددد م لمعدددةلملعودددرلببخددد ذللتبح  ع ددد ل دددنلف معودددرلالددد ألبح اددد حور

 ذحددنل خددق لبح ددةث تلبحخددعقللحع دد البحئب دد لحعل عا دد  لمعددةلقدد رصل خدد خ  لل  عا دد  لالدد أللتبح ددتبرب 
لببها.بح ا حورلمعةلب خ نلجادصلقتبرل

ل

لل



 دراسة واختبار خصائص معلومات نظم التكاليف..........                                 حممـد حممـد حممـد إبراهيم مندورد/

19 

 

 تحميل الدراسات الدابقة واشتقاق فروض البحث 6-3
يتمئلبحث ىلبح  حلل  ارصلأت تورلمعةلب  ث رلبةث تل خ املبيدارلالد ألبح اد حورلمعدةلبح د ال
بحئب دد لحعل عا دد  لحدد مل خدد خ  لل  عا دد  لبح ادد حورتل ذحددنل ددنل ددالجلب  ثدد رلبددةث تل خدد املبيددارل

لبح لليافته لبح ل أل نلح ىلملورل جدادصلبحل عا د  ال ألبح ا حورلمعةل     ل  عا   لبح اعفرل
ا اددد سلذحدددنلمعدددةلبح ددد البحئب ددد لحعل عا ددد   لحدددابلتددداالي  ددد  جلبحجدددئالبح ددد حلل دددنلبحث دددىلمتًضددد ل ب

لمعةلبح  البآلبل:ل ب    للفت للبحث ىحع ربت  لبحخ   رل
  عا د  لل  د   بح للب   حبلأثدتلبيق دملالدالبح اد حورلبحل يدارصلمعدةللبحخ   رلب ع  لبح ربت   -

 بح ا حور.
معددددةلبح دددد البحئب دددد لل  عا دددد  لبح ادددد حورل  دددد   ب   حددددبلأثددددتللبح ددددللبحخدددد   رلب ع دددد لبح ربتدددد   -

 .حعل عا   

     تحميرررل الدراسرررات الدرررابقة التررري تشاولررر  أثرررر تظليرررر نغرررؼ التكررراليف الستظرررؾرة  6-3-1
 عمى خرائص معمؾمات التكاليف 

بح القدرلي    جلبحجئالبح  حلل نلبحث ىلبت  تبللبح ربت  لبحخ   رل ب ع عهد ل بح دللب   حدبلدربتدرل
ل نلبيق ملالالبح ا حورلبحل يارصل      ل  عا د  لبح اد حورل دنلح دىلملودرل جدادصلبحل عا د  ل

لبح للبافته لبعنلبح لاتل ذحنلمعةلبح  البح  حل:

 تحميررل الدراسررات الدررابقة الترري تشاولرر  أثررر تظليررر نغررؼ التكرراليف الستظررؾرة  6-3-1-1
 مبحث لول األ فرض العمى كسية معمؾمات التكاليف واشتقاق 

بحل  تددثرلبئدبردددرلبح  ع  يددرلهددالمجئهدد لمددنلك اددبلأحدد لبصا  دد دب لبيت تددورلبح ددلل جهددبلحدد لال
بددداف تل  عا ددد  لقددد درصلمعدددةل خددد م صلبئدبرصلمعدددةلبحموددد أللاظ  فهددد لفدددللظددد لبغ دددتب لل ألدددرلبيملددد جل

بحدددد لالمعددددةلل عا دددد  لبح ددددللبافتهددد لبعددددنل لإذلبق  دددت لطقو ددددرلبحبحخ رجودددرل ب ألددددرلبح  دددد وقلبح ب عوددددر
(.ل بتد ج  رلح عدنلبصا  د دب لKapaln,1983, 1986  عا د  ل  حودرتلدب عودرتلذب لباجدهلبد ردخلل)

بدالبيدادتل ل رتد  لبحل  تدثرلبئدبرددرل  دارصلم  درتل  ل رتد  ل   تدثرلبح اد حورل  دارصل  صددر ل
ورتلبعقددددلل  حوددددرل غ ددددتل  حوددددرتلدب عوددددرل   رجوددددرتلب ردخوددددرل  خدددد  قعتلح ددددافتل  عا دددد  ل بتدددد رلبح يدددد ل

بح و جدد  لبحلدد يتدنلفددللبحلخدد اد  لبئدبردددرلبحلخ عفددرل بخدد م هالمعددةلبحمودد أل لهدد أل ظدد  فهال افدد اصل
 بحددالليددافتل  عا دد  لل(ABCف دد لبددالبيددادتلالدد أل)ل.(Mia and Chenhall,1994)  ف معوددر

  خددق لبف دد عورلمددنلبياتدديرلبحلخ عفددرلبح ددلليدد الأدبؤهدد ل   دد برلبحلددابردلبح ددلليخدد هعاه لمدد لاتدد  ل
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 باعفرلم لات  ل    برلبت ف دصلم ل   حل نلم لات  ل ل ليؤدللإحدةلدقدرلملعودرلبخ دو لبح اعفدر
((Al-Omiri and Drury, 2007; Schoute, 2009ل.ل

 انلبئدبرصل نلبخ والبح اعفرل نل الجلإدبرصلبياتيرل ل لي  ملل(ABC)لكل لأ لبيق ملال أ
(ليدؤدللإحدةلABCإحةلأ لبيق ملالد أل)لMaiga (2017)ه ال فالبح اعفرتلف  لباصعبلدربترل

باف تل  عا   لبف  عورلمنلبياتيرلبح للبوورلدولرتل بياتيرلبح للصلبوورلدولرتل بح اد حورل
بحلتبثيددرللهدداللبياتدديرل  خددقث  لمدد لاتدد  ل لدد ليخددل لحعلدد يتدنل ددنلبخ ددوالبح ادد حورل ددنل ددالجل

  ئض فرلإحةلزد دصلمف اصلبياتديرلبح  حودرل دنللب لوال   ج  ل ملعو  لبخ هعنلأاتي ه ل ابردلأق 
ل الجلبت ث  دلبياتيرلغ تلبحلووفرلحعمولر.

إحةلباف تل  عا   ل ف عرلمدنلبياتديرلبحلخ عفدرلبح دلليد الل(TDABC)كل ليؤدللبيق ملال أل
 لأدبؤه ل بحلابردلبح للبخ هعاه لهاللبياتيرل بحي قرلبحلخ غعرل غ دتلبحلخد غعرلمعدةل خد املمد لاتد 

 لدد ليخدد م لبحلدد يتدنلمعددةلإدبرصلبحلددابردلبحل  حددرل تددا لأكاددتلف معوددرل   راددرلل لدد ألبح ادد حورلبح  ع دد لل
 فً د ل لل(Campanale et al., 2014). بحداللي جدئلمدنلبداف تل  عا د  للد ف ل خد املبح ف د  

 Hoozée and دربتدرللCohen and Kaimenaki(2011) دربتدرللPizzini (2006)ح ربتدرل
Ngo (2017)ُب  لأح لبحخل  لبيت تورلح ل ألبح ا حورلبحل يارلهالق ربهلمعةلبداف تل  عا د  ل ل

بف  عورلمنل اضام  لبح اعفرلبحلخ عفرتل بح للق لباا ل ح صل   حتل   رتلمل د تل تمدئلباعفدرلأ ل
ق هدد ل  ئضدد فرلإحددةلبدداف تل  عا دد  لباعفددرل  دد فرلمعددةلبحاا ددتل ددنلبحلخدد اد  ل فً دد لح اللتف ددتصلز  وددر
لاضددددام  لبح اعفددددرل)بادددد حورل ث  ددددتصلببادددد حورل  غ ددددتص(تل ل لبح تدددد  ل)بادددد حورلث ل ددددرلحجددددالل غ  ددددتب ل

 با حورلغ دتل ث  دتص(تل قدتبرب لبحلد يتدنل)باد حورل  ضد رلحعتق  درل باد حورلغ دتل  ضد رلحعتق  در(تل
 تدددا لإحدددةلج اددد لبح اتدددقلفدددللب ع ددد لبصا تبفددد  لبح دددللبلهدددتللددد نلبيدبالبحف عدددلل بصدبالبحلخيدددهل

 ف   لح   يد لأتدث سلحد  هلبصا دتبال بحلخدؤ جلم دهل لد ليخد م لبحلد يتدنلمعدةلببخد ذلبئجدتباب ل
لبح   و ورلبحالز ر.

الددد ألبح اعفدددرلبحلخددد ه فرلبددداف تل  عا ددد  لبف ددد عورلمدددنللي تبددد لمعدددةلبيق دددم  دددنلا حودددرلأ دددتمل
دتلح ددةل تحعددرل   ددرل دد لبح اعفدرلبحل دد رصلحعل دد حل ددالجلتعخددعرلبحمولددرللدد باصل ددنل تحعددرلبحث ددىل بح يددال

  د لبحقودقتل  ئضد فرلإحددةلإمد بدلجد ب جلبح اعفدرل بح ددللب  داللمعدةلب د يتب ل   دد دصلح اعفدرلبحل د حلفددلل
ظ ل جلامرل نلبحقد ب  لبحل  ع درل د حلابردلبئا  جودرتل طدتللبح  د وقتل بح  دلول  لبحلخ عفدرلحعل د حل

أللم  د ل دنلبح اب د لبحلخدقثرلحع اعفدرتل دد ال ل لي و لب  ي ل  ذبلي  هلح اعفرلبحل  حلفللح حرلبغ تل
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ب  يىلهاللبحج ب جل  تد لتبر لحد  ا لبح غ دتب لفدللل ألدرلبيملد جلبحخ رجودرل ب ألدرلبح  د وقلبح ب عودرل
(Everaert et al., 2006.)ل

حع ربتد  لبحخد   رلي اقدقلأ ليدؤدللبيق دملالدالبح اد حورلبحل يدارصلإحدةللتحميرل الباحرث  نل الجل
إ  بدل خ خ  لل  عا   لبح ا حورلفللبحتتم  لبح   عدرلفدلل  دتل الودرلمق دتصل دنلبحل عا د  لمدنل
 اضام  لبح اعفرلبحلخ عفرتل  جل   ل  خقث  لبح اعفدرلحاد لاتد  تل   د برلبحي قدرلبحلخد غعرل غ دتل

مدد لاتدد  تل بح اعفددرلبحلعو ردددرتل  ئضدد فرلإحددةلبا تبفدد  لبح ادد حورل بئيددتبدب لبحلخدد غعرلمعددةل خدد امل
 لخ اد  ل خ عفرل نلبح  ع  تل بح اعفرلبحلخ ه فرل ج ب جلبح اعفرلبحلتبثيرلله تل باعفرلبحل د حل دالجل

بح اددد حورلبي   وددددرل اددد لباعفدددرلبحث دددىل بح يددددادتل باعفدددرلبح  دددلواتل بح ادددد حورلد رصلحو بدددهل  ودددل هل
.ل معوددهليلاددنلحعث حددىلب دد   للبحفددتللع ودرل ادد لباعفددرل   ددرلبح لددالال باعفددرلبحدد خع ل ددنلبحل دد حبحخ

لبي جلحعث ىلمعةلبح  البح  حل:
ررا عمررى كسيررة السعمؾمررات H1الفرررض األول  ررا ومعشؾيا (: يرررثر تظليررر نغررؼ التكرراليف الستظررؾرة عنجابا

 السقدمة لسدتخدمي معمؾمات التكاليف

الدراسررات الدررابقة الترري تشاولرر  أثررر تظليررر نغررؼ التكرراليف الستظررؾرة تحميررل   6-3-1-2
 عمى جؾدة معمؾمات التكاليف واشتقاق الفرض الثاني لمبحث

ف ددد لمتفهددد له ددد  لبحاا دددتل دددنلبح  تدفددد  لبح دددللأ ردهددد لبحثددد حاا لحددداجل  هودددرلجدددادصلبحل عا ددد  .ل
Keller and Staelin (1987)تل متفهد ل"  ف درلبحل عا د  "ل  اهد لSlawson et al. (1994) ل

درجدرل فد البحل عا د  ل" اهد ل لIwasawa (2020)مل لمتفه لل."     بدورل  الا رلبحل عا "  اه ل
.ل ح دةلبادا لبحل عا درلج د صليجد لأ ل"  ح و ج  لبحلخ خ أل ب ف ئللمعةلببخ ذلقدتبرب لأكادتلف معودر

هددل:ل هدداللبحخ دد   ل عا دد  تلي ددافتلف هدد ل جلامددرل ددنلبحخ دد   ل بح ددللبلادد لأ  دد ًدبلحجددادصلبحل
 Nelson et al., 2005; Laumer)بح قرتل بحال جتل بح  بثرتل بصبخ لتل بحلالا رتل بح  لعورلحعفها

,2017). 

بتب لمعةلبيق ملالالبح اعفرلبح  ع  يرلح  هلبتاللفللبا حورلبحل  ح ل  دنلثدالضد فلفدللح  ل ل
 يدددادتلالددد ألبح اددد حورل لددد ليودددلنلإا ددد جلحبل  ددد  ص لما دددتصلحاجدددادصل  عا ددد  لبح اددد حورتلحددداحنللددد

زدد دصلح اف تل  عا   لددو رلمنلباعفرلبحل  ح لا وجرل (ABC  عا   لأكاتلجادص لإذلبالب  يالال أل)
م دل جل   لبح اعفرل م دل خقث  لبح اعفدرل لد لُيلادنلالد ألبح اعفدرل دنلدود سلبحلدابردلبح دللبخد هعاه ل

(.لملد لبدالب د يال د   لAl-Omiri and Drury, 2007 اضدام  لبح اعفدرلبحلخ عفدرلل قدرلأكقدتل)
لاصددفهل    حددرلح دداف تل  عا دد  لددو ددرلُبلاددنلبحلدد يتدنل ددنلبخدد  تلبحل  جدد  لأ للبح اعفددرلبحلخدد ه فر
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(تل  نلا حورلأ تمليولنلبيق مل د   لباد حورلد رصلEveraert, 2006بحخ    ل تا لب  فخلل)
 لدد ليخدد م لمعددةلب خدد نلبحلئبيدد لبح   فخددورل فددرلبحل دد ححود صلبحل دد حلإحددةلبدداف تل  عا دد  لددو ددرلمددنلباع

ل(.Dunk, 2012حعتتمرل)

 قدد لرمددئ ل  لددالبح ربتدد  لبحخدد   رلبح ددللبه لددبلل   ددوالجددادصل  عا دد  لالددالبح ادد حورلبحل يددارصل
معددةل  صددورلدقددرل دد لبددافتللبعددنلبحدد لال ددنل  عا دد   لإذلُي دد لهدد البدداف تل  عا دد  لأكاددتلدقددرلمددنل

(ل لد لُيلادنلبئدبرصل دنلببخد ذلبحاا دتل دنلABCه بالبحت وخدرل دنلبيق دملالد أل)باعفرلبحل  حلأح لبي
بح دددتبرب لبصتددد تببوجورلبحلخ  دددرلل   يددد ل دددئدحلبحل  جددد  لبح دددلليجددد لإا  جهددد ل بح لدددالالبحددداينليجددد ل

ل,;Snead et al. 2005)بح    د ل  هدال قدتبرب لبح خد  تل ب خد نلبح لعود  ل غ تهد ل دنلبح دتبرب ل
Banker et al., 2008).ل

إحدةلب  دوال  د فقلبيق دملالد ألإدبرصلبح اعفدرلمعدةلأتد سللMcGowan (1998)ف  لهد فبلدربتدرل
بح تدد  ل   رادددرلل لددد ألإدبرصلبح اعفدددرلبح  ع ددد ل.ل قددد لباصدددعبلبح ربتدددرلإحدددةلأ لالددد ألإدبرصلبح اعفدددرلمعدددةل

لعددرلحعفهددالأتدد سلبح تدد  ليددافتل  عا دد  لأكاددتلدقددرتليلاددنلبصم لدد دلمع هدد تلفددللبحاقددبلبحل  تدد تلق 
ل   رارلل ل ألإدبرصلبح اعفرلبح  ع  ل.ل

ل(ABCإحدةلب  يد لد بفدقلبحلد يتدنلح يق دملالد أل)لSnead et al. (2005)كلد لهد فبلدربتدرل
 ذحدددنل دددنل دددالجلإجدددتبالدربتدددرلبجتدقودددهلمعدددةل جلامدددرل دددنلبحيعثدددرلفدددلللتاددد  حلبحل جخددد  تلبحله دددلل

صددعبلبح ربتددرلإحددةلأ لهدد الب خدد نلدقددرل بال    تددق نلإدبرددد ن.ليتددغعا ل   صدد لإدبردددرل خ عفددرتل
 Cohen and(.ل بتد ه فبلدربتدرلABCباعفدرلبحل د حلُي د ل دنلأهدالد بفدقلبحلد يتدنلح يق دملالد أل)

Kaimenaki (2011)ددىلبح القددرللدد نلبيق ددملالددالبح ادد حورلبحل يددارصل جددادصلبحل عا دد  لح   ددرلل  
بح اادد  .ل بددالدودد سل دد ملبيددارلل دد يًتبل  حًودد لفددلل ددتم  لصدد   ورلمق ددتصلبح جددالب لدد لفددلل889 ددنل

 باصدعبلبح ربتدرلإحدةل ت Pizzini(2006)ال ألبح اد حورل  صتد   دلإحدةلبح لداذجلبحداللق   دهلدربتدرل
أ لبيق ددملالدد ألبادد حورل  يددارليددؤثتلبيج لًودد لمعددةلب دد يال  عا دد  لبادد حورل ال لددرلملدد ليددؤثتلإيج ً دد ل

(لإحدددةلأ لبح ا  ددد للددد نلالددد  لل2184) باصدددعبلدربتدددرلمقددد لبحددد بياللفدددللدقدددرل  عا ددد  لبح اددد حور.
بحل  تددثرلمددنلبتدد هال لبحلددابردل الدد ألبادد حورل خدد رلبدد فملبحمولددرليخدد م لمعددةلب خدد نلدقددرلدودد سل

لبح اعفر.

إحدةلب  دوالأثدتلبيق دمل  دالأد ب للAdigbole and Osemene (2019)لهد فبلدربتدركلد ل
سلبح تدد  تل الدد ألبح اعفددرلبحلخدد ه فرتلبئدبرصلبصتدد تببوجورلحع اعفددرل  لاعددرلفددللالدد ألبئدبرصلمعددةلأتدد 

 ال ألباعفرلد رصلحو صلبحل  حلمعةلدقرل  عا   لبح اعفرل  ح يق ملمعةلم  رل نلبحتتم  لبح    ورل
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بح   عددرلفددللاوج تددد .ل باصددعبلبح ربتددرلإحددةل جددادلبددةث تلإيجدد لللح يق ددملمدد ل ددنلالدد ألبئدبرصلمعددةل
بدةث تلح يق دملالد ألل مد أل جدادلرل  عا د  لبح اعفدرتأت سلبح ت  تل ال ألبح اعفرلبحلخ ه فرلمعدةلدقد

 أرج دبلبح ربتدرلهداللبح  وجدرلإحدةلبح ل حودرلمد أللتباعفرلد رصلحو صلبحل د حلمعدةلدقدرل  عا د  لبح اعفدر
(لإحدددةلأ ل2128 قددد لباصدددعبلدربتدددرلبحثددد زل)بيق دددملبحتدددتم  ل  ددد لبح ربتدددرلحع لددد أل  حتدددا لبحج ددد .ل

نلدقددرلدودد سلباعفددرلبحخدد    لبحل ددتفور لا وجددرلبدداف تللقدد لأدملإحددةلب خدد  (TDABCبيق ددملالدد أل)
صددارصلبف دد عورلمددنل خدد رلبح اعفددرتل  ئضدد فرلإحددةلبح   يدد لبحابضدد لحع القددرلبحخددققورلح دد  هلبح اعفددرتل

ل ب  ي لاخ لبحي قرلبحلخ غعر.

 نلا حورلأ تملب  لبحل عا رلبحل  تقورلج  صلإذبلم ادبل ال لدرتلأللح  لد ليادا لحهد لبدةث تلفدلل ل
بح تبرب لبصق   ديرل باا لحه لبح  رصلمعدةل خد م صل خد خ   ه لفدللب  دوالبيحد بهلبحل ضدورل بح  حودرل

 ل   تدثرلتل ح  لد لبادال(Kieso et al.,2019) بحلخد  قعورل ببخد ذلبئجدتباب لبح  د و ورلبحالز درل
د لاد لبحهد البيت تدللح لد ألبح اد حورلفدلل لل.(Laumer et al., 2017حعغدتلل دنلبتد خ ب ه ل)

باف تل  عا   لباعفرل ال لرلبخد م ل  خدالبح دتبرلمعدةلإدبرصلباعفدرلبحل  جد  تل بحخد    تل بياتديرتل
لKaplan(1983) ُب  لدربترلل(.Drury and Tayles, 2005 بح ي م  تل بح لالال تا لف م ل)

 ددنلأ ب دد لبح ربتدد  لبح ددللادد د ل وددت رصلإجددتبالبغ  ددتب لفددلل ل رتدد  لبحل  تددثرلبئدبردددرلبح  ع  يددر ل
ح  ألق رصلهاللبحلل رت  لمعةلباف تل  عا   ل ال لرلُبلانلبحلد يتد نل دنلبحمود أللاظد  فهالبحلخ عفدرل

 لمعدةلهداللبحد ماصلظهدارلفللظ لبح غ  تب لفللل ألرلبيمل جلبحخ رجورل ب ألرلبح  د وقلبح ب عودر. بتب
لبحتق  رتل ب  والبيدباتل دو سلباعفرلبئا  ج.ل لبحاا تل نلبحلل رت  لبحل    رلفلل ج ص لبح خيوهلتل

 ب دد  جلمدد دل ددنلبحث دداهلبحل  تددقورلدربتددرلأثددتلبيددارلالددالببح ادد حورلمعددةلإدرب لبحلخدد خ   نل
بيدبالبحلتبفدددقلحعلددد يتدنلفدددلللHiromoto(1988)أرج دددبلدربتدددرلحلالا دددرل  عا ددد  لبح اددد حور لإذل

بحو    لإحةلق رصلال ألبحل  تدثرلبئدبرددرلبحل    درلفدللبحتدتم  لبحو   اودرلإحدةلبداف تل  عا د  ل ال لدرل
إحددةلأ ل  عا د  لبح اعفددرللBaird et al. (2004)يغدتبللببخد ذلبح ددتبرب .لملد لباصددعبلدربتدرل

ذلبح دتبرب  لذحدنلياهد لُبلادنلبئدبرصل دنل(لأكادتل الا درل   ف درلصبخد ABCبح  بجرلمنلبيق دملالد أ)
إدبرصلبياتددير للهدد ال فددالبح اعفددرل   راددرل ل عا دد  لبح اعفددرلبح ددللبافتهدد لأاللددرلبح اعفددرلبح  ع  يددر.ل

إحدددةل  دددىلبيثددد رلبحل تبثدددرلمعدددةلبددداف تلالددد ألبح اددد حورللBuchheit (2004) قددد لهددد فبلدربتدددرل
خدد  تتل باصددعبلبح ربتددرلإحددةلأ لبيفددتبدلبحدداينلحل عا دد  لمددنلبحي قددرلبح  طعددرلمعددةلببخدد ذلقددتبرلبح 

ي دددابفتلحددد يهال  عا ددد  لمدددنلبحي قدددرلبح  طعدددرلي ددد د  لأتددد  رللودددقلأقددد ل دددنلأ حألدددنلبحددداينلصلي ع دددا ل
لبحل عا   لافخه تل هال  ليت تلإحةل الا رل  عا   لبحي قرلبح  طعرلصبخ ذلقتبرب لبح خ  ت.
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القددرللدد نلبيددارلالدد ألبح اعفددرتل     دد ب لإحددةلدربتددرلبح لPizzini (2006) قدد لهدد فبلدربتددرل
 خ تدفةلفدللبحاصيد  لل277بح ا حورل   ف  ه تل  تد خ بألم  درل دنلل  عا    بحل يتدنلحاجل الا ر

إحةلأ لب  ولد  لبحلد يتدنلحلالا درل  عا د  لبح اد حورل   ف  هد ل.ل باصعبلبح ربترلبحل   صلبي تداور
بح ادد حورلمعدددةلبددداف تل  عا ددد  لباعفدددرل ف دددعهتل ب ددد ورلبددتبثهلبربث ًطددد لإيج لًوددد ل لددد ملقددد رصلأاللدددرل

.لفدللحد نلحدالبح ا حورل تا لأفود ل فً د لحخدعامه تل بح  تددتلمدنل  عا د  لبح اعفدرل تدا لأكادتلبادتبًرب
ب اصدد لبح ربتددرلإحددةل جددادلمالقددرللدد نلبح اتددقلفددللب ع دد لبصا تبفدد  ل ب  ددوالبحلخدد خ   نلحلالا ددرل

 Cohen and Kaimenakiه لبح ددللباصددعبلإح هدد لدربتددرل هددللبح  وجددرلافخددل  عا دد  لبح اعفددر.
 دد يًتبل  حًودد لفددلل ددتم  لصدد   ورلمق ددتصلبح جددالب لدد لفددللل889 دد ح يق ملمعددةلم  ددرل ددنلل(2011)

باصدعبلإحدةل جدادلمالقدرللCohen and Kaimenaki (2011)بح ااد  ل دقلب د الالأ لدربتدرل
كل لباصعبلل.  نلحلالا رل  عا   لبح اعفر ب  والبحلخ خ إيج لورلل نلبح اتقلفللب ع  لبصا تبف  ل

لباعفدرل(ليدافتل  عا د  ABCإحدةلأ لبيق دملالد أل)لHarrison and Killough (2006)دربتدرل
لأكاتل الا رلبخ م لمعةلببخ ذلقتبرب لبت تببوجورلا ج رل   رارلل ل ألبح ا حورلبح  ع  ل.

بحل  تدق نلبئدبردد نلي د   لأادهل دنلأ لبحاا دتل دنلإحدةللBrierley (2008) ق لباصدعبلدربتدرل
بحلهالحخ سلجلوقلل ادلبح اعفرلضلنلباعفرلبحل  حل نل الجلبيق ملالد ألباد حورلد رصلحود صلبحل د حل

 Foong andباصددعبلدربتددرلملدد لل.ح ددةلبُددافتل  عا دد  لم فوددرل  ال لددرلصح و جدد  لبحلدد يتدن
Teruki(2009)حورل إدرب لبحلدددد يتدنلحلالا ددددرلإحددددةل جددددادلمالقددددرلإيج لوددددرللدددد نلب   دددد لالدددد ألبح ادددد ل

 Ramljak بتد ه فبلدربتدرلل دتمرلصد   ورلفدلل  ح ئدد .ل65  عا د  لبح اد حورتل ذحدنلح   درل دنل
and Rogošić (2012)لودد  لأثددتلبيق ددمل جلامددرل ددنلأد ب لبحل  تددثرلبئدبردددرلبصتدد تببوجورلل

(ل بح اد حورلبحق ألودرتل باد حورلبحجدادصتل باد حورلد رصلحود صلبحل د حتل بح اد حورلABC) الد أ  لاعرلفلل
بحلخدد ه فرتل بحمودد سلبحل ددابز لحددىدباتلمعددةلبدداف تل  عا دد  ل ال لددرلصبخدد ذلبح ددتبرب .ل ب صتدد   دلإحددةل
دربترل   باورلمعةلم  رل نلبحتتم  لبح    ورلمق تصلبح جدال بح   عدرلفدللمت ببود تلباصدعبلبح ربتدرل
إحةل جادلبةث تلإيج لللح يق ملأد ب لبحل  تدثرلبئدبرددرلبصتد تببوجورلمعدةلبداف تل  عا د  ل ال لدرتل
 بت رلبح ي للبخ م لمعةلرق  درلبح اعفدرل إدبربهد .لملد لباصدعبلبح ربتدرلإحدةل جدادلفدت لل   اددرلفدلل

رل بحتدتم  لبح دلل الا رلبحل عا   للد نلبحتدتم  لبحليث درلحلل رتد  لبحل  تدثرلبئدبرددرلبصتد تببوجو
لبيقمل ل رت  لبحل  تثرلبئدبردرلبح  ع  ير.ل

(لإحددةل جددادلبددةث تلإيجدد للل   دداللحلخدد املبح يددارلفددللبخ ددو ل2185 باصددعبلدربتددرل ل)
بح ادد حورلغ ددتلبحلث  ددتصل بدداف تل  عا دد  ل ال لددرلصح و جدد  لبحلدد يتدنتل لدد ليئددد ل ددنلدرجددرلبم لدد دل
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رتل ذحددنل د ح يق ملمعددةلم  ددرل ددنلبحتددتم  لبح دد   ورلبح   عددرلقدتبرب لبحل دد حلمعددةل  عا دد  لبح ادد حو
إحددةل  ددىل دد ملبح اتددقلفددللبيق ددمللCinquini et al.(2015)كلدد لهدد فبلدربتددرل.لفددلل  ددت

بح غ ددتب لبح ددللطددتأ لمعددةل اضددام  لبح اعفددرتل(ل الدد ألبح اعفددرلبحلخدد ه فرل لABC بتدد خ بألالدد أل)
دربتد  نلبجتد د ل دالجلف صد لز  دللةل   رادرلا د  حل ذحنل  صتد   دلإحدل بحغتلل نل  عا   لبح اعفرت

تددد اب لمعدددةلبح   دددرلافخددده ل دددنلبحتدددتم  لبح ددد   ورلبح   عدددرلفدددللإيي حوددد ل  تددد خ بألافددد لق  لدددرلل81
بصت   دد ا.ل قدد لباصددعبلبح ربتددرلإحددةلزددد دصلمدد دل اضددام  لبح اعفددر لا وجددرلزددد دصلبصه لدد ألل دداف تل

حلخ عفدرلمعدةل خد املبيقخد أل بح لدالال  حد ب لبيملد جل  عا   لباعفرل ال لرلمدنل تبكدئلبح اعفدرلب
 تعخدددعرلبح اردددد  ل لددد ليددد جلمعدددةلببخددد رلد رل  عا ددد  لبح اعفدددرلفدددللملعودددرلببخددد ذلبح دددتبرب لبئدبرددددرل

لبحلخ عفر.ل

إحدةلأ ل د لبدافتللالدالبح اد حورلبحل يدارصل دنل  عا د  ل ال لدرلمدنل Drury (2018) كلد لأ د ر
باددد حورلبحل  جددد  تل بحخددد    تل با تبفددد  لبح اددد حورل بئيدددتبدب لُبلادددنلبحلددد ردنل دددنلب  يددد لبحفدددت ل

أ لبيق ددمللDaowadueng et al. (2019) دددتملبحل  تدثرلح  خد نلبح لعودد  ل  فدالبح اعفدر.ل
(تلABC  لفدللبخ دو لبح اد حورلإحدةلأاللدرل   د صل اد لالد أ)أاللرلبح ا حورلبحل يارصل بح دللبخد 

  ئض فرلإحةلبيق ملم دل دنلأاللدرلبح اد حورلبحل  امدرل اد لالد ألبح اد حورلبحلعو رددرتل بح اتدقلفدلل
ب ع دد لبصا تبفدد  ل الدد ألبح اعفددرلبحلخدد ه فرل الدد ألبادد حورلد رصلحودد صلبحل دد حتلبددافتل  عا دد  لأكاددتل

نل   راددرل ةاللددرلبح ادد حورلبح  ع  يددر لإذلبخفددال  عا دد  لبح اعفددرلبيكاددتل الا ددرلصح و جدد  لبحلدد يتد
للللبف واًلل ب اًم ل نلم ألبح ةك لبح ب علتل   رارل  حل عا   لبح  بجرلمنلأاللرلبح اعفرلبح  ع  ير.

 ددنلا حوددرلأ ددتمتله دد  ل ددنليددتملأ لبيق ددملالددالبح ادد حورلبحل  دد صلصلبوددلنلبح خدد سلباعفددرل ل
 Labor and دربتدرللDatar and Gupta (1994)ل لدربتدرأ يد ا.ل قد لحد دبحل د حل دنلد  ل

Vanhoucke (2007)بح لليلانلأ لب  هلم  لب لوالال ألح خ و لثالثرلأاابرل نلبي ي الل
لت"Specification error  يددةل ابصددف  "لت"Aggregation errorبح ادد حورل هددل:ل يددةلبجلوددق"

ح  لد لُبجلدقلبحلدابردلأ لبياتديرلغ دتلل يدةلبح جلودقل".ل د تدةMeasurement error  يدةلدود س"
بحل ج اخددرلفددلل جلددقلباعفددرل بحدد .ل ادد لبجلوددقلبادد حورلبح خددادمل بح ددة  نل ً دد لفددلل جلددقلباعفددرل بحدد ل

ل  لدد لي تددةل يددةلل.معددةلبحددتغال ددنلأاهلدد ليلدداال لاتدد ط نل خ عفدد نلحادد ل  هلدد ل خددق لباعفددرل خ عددف
بحلابصددف  لح  لدد ليدد الب  ودد رل خدددق لباعفددرل دد طللصليلهددتلمالقدددرلبحخددق ل بح  وجددرلفددللبتددد هال ل

تدد م  لبح لدد لبحلث  ددتصللدد ًصلل  صتدد   دلإحددةبحل  جدد  لحعلددابردتل ادد لبخ ددو لبادد حورلإمدد بدلبآلص ل
إحدددةلبحموددد سلغ دددتلل أ  دددًتبل يدددةلبحموددد ستل بحدددالليتددد تل. دددنلمددد دل دددتب لبئمددد بدلأ لتددد م  لبئمددد بد
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بح  و لحع ا حورلفدلل جل د  لباعفدرلبحلدابردلأ لبحمود سلغ دتلبح د و لحاحد ب لبتد لبح خ دو .ل
 ق لي د هل يدةلبحمود سلمعدةل خد امل جل د  لباعفدرلبحلدابردتلح  لد لبخ د لباعفدرلبح   د لبح د  لل

 يددةلفددلل دااًللمددنلطتددملبحخيددةلإحدةل جلددقلباد حورل دداظفللبحخداتب ردر.لملدد ليلادنلأ لياددا له د  ل
بحمو سلفلل حد ب لأتد لبح خ دو تلح  لد لب د سل حد ب لبحلدابردلبح دللبخد هعاه لبحل  جد  لبحفتديدرل

 ا لبحمو سلبحخ طللحعاقبلبحاللي ووهلأح لبحلداظف نلفدللأدبالاتد  ل  د ن.ل معدةلل . تا ل  طل
لإحددة(لقدد ليددؤدللABCبحددتغال ددنلأ لبيق ددملأاللددرلبخ ددو لبح ادد حورلبيكاددتلبف ددواًلل ادد لالدد أل)

أ يد البح جلودقل بحلابصدف  لف ادهليئدد ل دنلبح لد جلحد  هلأ يد البحمود س ل  دنلثدالبحخيدةلبح  ل دنل
لفللبح خ سلبا حورلبحل  ح.

أادهلمعدةلبحدتغال دنلأ لزدد دصلدرجدرلبيدارلالد ألبح اد حورللAbernethy et al. (2001) ددتمل
بدد  ا لفددللزددد دصلدقددرل دد ليددافتلل ددنل  عا دد  تلفدد  لبحل  تددق نلبئدبرددد نلقدد لصليتغقددا لفددللبيق ددمل

منلدقرلبا حورلبحل  حلبح للب  جهد لأاللدرلبح اد حورلبحثخدوير.لأاللرلبا حورل  يارص لذحنلحتض  هال
مدنلدقدرلباعفدرلبحل د حللإحدةلمد أل جدادلمالقدرللد نلبحتضد  Brierley (2008) باصدعبلدربتدرلكلد 

 مدد دل جل دد  لبح ادد حورلأ لمدد دل خددقث  لبح اعفددرلبحلخدد خ  رلح خدد سلبادد حورلبحل دد ح.ل قدد لأرج ددبل
صليلانلدو سلألل نلهاينلبحلفها  نلل قرتل هدال د لل-أ صًل بح ربترلهاللبح  وجرلإحةلبيتث سلبيبور:

قدد لبددؤدللبحئددد دصلبحلخدد لتصلفددللمدد دل جل دد  لل-ث اًودد . ثدد  لل  هلدد قدد ليودد فل ددنلحجددال    دد لبصرب
ث حاًد تلقد لبئدد لدقدرلبح اعفدرلف دهلل.بح اعفرل  خقث  لبح اعفرلإحةلب ع لبحئد دصلبئضد فورلفدللدقدرلبح اعفدر

 تددا ل ع ددا لإذبلمدد  لالدد ألبح اعفددرلية ددالفددللبح خددث  لملعوددرلبئا دد جل ددنل ددالجلبوددل نل جل  دد  ل
ح ددةلل-اعفددرلبدد مال خدد املبحُ ف ددرل بحل دد حتل قدد لصلباددا لهدداللبحئددد دصل يوددر.لرب ً دد باعفددرل  خددقث  لب

ح اد حورلبحل د حتلف د لصلغ دتلبحلث  دتصلبخ دو لبح اد حورل ح  لد لبخد خ أل خدقث  لباعفدرل   امدرلفدل
ب  خدنلدقددرلباعفدرلبحل دد ح لذحددنلئ ا اودرلحدد  هل يدةلبحلابصددف  تلإذلإ ل خددق لبح اعفدرلقدد لصلياددا ل

ح ددةلم دد ل خدد اد  لبح    دد لبحل خفوددرلاخددقًو تل ددنلل-   ًخدد   تددا ل ث  ددتل لجلددقلبح اعفددر.ل تبثًيدد 
فددللحخدد سلبادد حورلبحل دد حلبحفددتدللقدد لبعغددةتل   ددىلصلبخ عددفلبادد حورلبحل دد حل بحللاددنلأ لبي يدد ا

ل.أاللرلبا حورلأكاتلب   ً بل نل الجبحفتدلل تا لمق تلمنلبعنلبح للبالحخ له ل

إحدةلأ لزدد دصلب   د لالد ألبح اد حورلفولد للMatsumura et al. (2018)كلد لباصدعبلدربتدرل
ي  عددملل خ ددو لبح ادد حورلغ ددتلبحلث  ددتصليئددد ل ددنلث ددرلبحلدد يتدنلفددللدقددرل  عا دد  لبح ادد حور ل لدد ل
يج عهالأقد لإدربًكد لحى يد البحجاهتددرلح لد ألبح اد حور ل  دنلثدالقد ليدؤدللزدد دصلب   د لالد ألبح اد حورل

لىليخفال نلبح ل جلإدرب لبحل يتدنلحى ي البحجاهتدرلح ل ألبح ا حور.إحةلأثتل   ك لح 
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  ددنلا حوددرلأ ددتملُب دد لق لعوددرلبحل عا ددرلحعفهددالأحدد لأ  دد دلجددادصلمددتللبحل عا دد  تلف حل عا ددرلمددلل
لباددددددا لج دددددد صليجدددددد لأ لياددددددا لحهدددددد ل   ددددددةل بضدددددد ل  ددددددنلبحخدددددده لفهلهدددددد ل ددددددنلققدددددد لبحلخدددددد خ   ن

(Iwasawa,2020لملدد لُي دد ل ضدداحلبحل عال.)ددرلبحل  تددقورل  عاهدد ل ددنلبحغلددالل بئف دد حلم هدد ل 
 Kieso et)ل تدا ليخده لمعدةلبحلخد خ   نلفهلهد لأحد لبحخ د   لبحا ااددرلحعل عا د  لبحل  تدقور

al., 2019).ق لأ صبلدربترل  Scapens (2006) بح فد  لمعدةلبحل عا د  لبحل  تدقورلل وت رص
 دنلغ دتلبحلتغداسلفودهلبيق دملالد أليادا للقد  خويرلق رلبئ اد   لحودل  لإ ا اودرلبتد خ ب ه  لحدابل

با حورلأكاتلبياًربل ربل لأكاتلدقرتلياهلحنليفهلهلبحلخ خ  ا ل نلغ تلبحل  تق نل حدنليخد خ  ال ل
 Modell ددتملل.بت خ بأل  عا   لبح اد حورليجد لأ ليادا لالد ألبح اد حورل خدوًي حول  ل  نلثال
تب لمع ه لباف تل  عا د  لغ  ودرلي د  لأ لبيق ملطتللبخ و لبح ا حورلبحل   صلي ل(2002)

إحةل جادلمالقرلماخدورللد نللBrierley (2008) ق لباصعبلدربترلفهلهل لمعةلغ تلبحل  تق ن.ل
بيارلال ألبح ا حورل ق لعورل  عا رلبح اد حورلحعفهدال دنلققد لغ دتلبحل  تدق ن.لفاعلد لزبدلبيدارلالد أل

  ددنلثددالباخفوددبلق لعوددرلبحل عا دد  لحعفهددال ددنللبح ادد حورلبزدبد ل  ددهلدرجددرلب   دد ل  عا دد  لبح اعفددر 
لقق لغ تلبحل  تق ن.

 أظهت ل  البح ربت  لأ لف   صلال ألبح ا حورلب   ملفللح حرلبت خ بألبح ل ألحلخقث  لباعفدرل
 ;Hiromoto,1988)  جل دددد  لباعفددددرليلاددددنلحلدددد يتللبحل دددد قل ددددنلغ ددددتلبحل  تددددق نلفهلهدددد ل

Merchant and Shields, 1988).أ ددتملباصددعبلدربتددرلل ددنلا حوددر للSchoute and 
Budding (2017)إحددةلمدد أل جددادلمالقددرللدد نلبيق ددمللطددتلل   دد صلح خ ددو لبح ادد حورلغ ددتللل

بحلث  تصل ق لعورل  عا   لبح اد حورلحعفهدال دنلققد لبحلخد خ   نلبحد ب ع  نل دنلغ دتلبحل  تدق ن.لل  لد ل
رل ق لعودرلفهدال  عا د  لبح اد حورلباصعبلبح ربترلإحةل جادلمالقرلماخورلل نل لاحورلالد ألبح اد حو

 ددنلققدد لبحلخدد خ   نلبحدد ب ع  نل ددنلغ ددتلبحل  تددق نتلأللأ لالدد ألبح ادد حورلبيقدد ل ددلاًصلأتدده لفددلل
لبحفهالحعلخ خ   نلبح ب ع  نل نلغ تلبحل  تق ن.

بح   عدرلفدةلل  حتدتم  يؤدللبيق ملالالبح ا حورلبحل يارصلأ لليتؾقع الباحث نلبح تللبحخ لمل
تلبداف تل  عا د  لأكادتلدقدرلمدنلباعفدرلبحل د حلأ لبحخ  درلبخد م لمعدةلملعودرلببخد ذلبح ددتبرإحدةلل  دت

بدداف تل  عا ددد  ل ال لددرل  ف ددد صلبخددد م لمعددةلملعودددرلببخدد ذلبح دددتبرتل ددنل دددالجلبددداف تلل  ئضدد فرلإحدددة
  عا   ل ف عرلمعدةل خد املبحل د حلأ لبح ل د لأ ل تمدئلبح اعفدرل لد ليخد م لمعدةلبداف تلرؤددرلأكادتل

 ل  بقعودددرلحع اددد حورلبحلتبثيدددرل لاضدددام  لبح اعفدددرلبحلخ عفدددرتل زدددد دصلدرجدددرلب ع ددد لبح اددد حورل ضددداحًل
حىغتبللبحلخ عفرتلمل لي و لب  ورلبح ا حورل فً  لحخعامه لإحدةلفهدالبحلد يتدنلحهواد لبح اعفدرل تدا ل
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يخدل لب ع د ل أفود ل ددافتل  عا د  لمعدةل خد امل   تد ل دنلبح  ع د ليغدتبللببخد ذلبح دتبر.لملد 
بصا تبفددد  للتق  دددرلم  صدددتلبح اددد حورل بئيدددتبدب ل دددنل دددالجل   رادددرلبيدبالبحف عدددلل ددد يدبالبحلخيدددهتل
 ب ع  لأتث سلح  هلبصا تبف  ل ب  ي لبح  د يتب لحد نلبح  جدرل يتد درلب اد لبحابقدقل تدا لأفود ل

حوددددرل لدددد ليج دددد لب دددد يتب لبح اعفددددرلأكاددددتلدقددددرل دخدددد م لبحلدددد يتدنلمعددددةلب  ددددوالبيحدددد بهلبحل ضددددورل بح  
 بحلخ  قعورل ببخ ذلبئجتباب لبح   و ورلبحالز در.ل  ئضد فرلإحدةل دلاحورلباعفدرلبحل د حلحاد لم  صدتل

 دددنلبحل اقدددقلأ لبادددا لبحل عا ددد  لبحلخددد ل صل دددنلالددد أل باددد حورلبحل ددد حل دددالجلد رصلحو بددده ل  دددنلثدددا
ب ه لمعدةل   تثرلبح ا حورلبحل يدارلأكادتل الا درلصح و جد  لبحلخد خ   نتل لد ليخد م لمعدةلبتد خ 

(لبدداف تل  عا دد  لABCملدد لي تبدد لمعددةلبيق ددملالدد أل)ل.ايدد للأ تددقلحىغددتبللبئدبردددرلبحلخ عفددر
 ف ددعرل  حوددرل غ ددتل  حوددرتلملوددرل اا وددرلمددنلباعفددرلبياتدديرل باعفددرلبحاحدد صلبحل  جددرل لدد ليئددد ل ددنل

اللمعدةل بةتوًخد لمعدةل د لتدقمليلادنلحعث حدىلب د   للفدتللبحث دىلبحاد ل الا رل  عا   لبح ا حور.
لبح  البآلبل:

ررا ومعشؾيارا عمرى جرؾدة السعمؾمررات (H2)الفررض الثراني : يررثر تظليررر نغرؼ التكراليف الستظرؾرة عنجابا
 السقدمة لسدتخدمي معمؾمات التكاليف 

تحميل الدراسات الدابقة التي تشاول  أثر خرائص السعمؾمرات عمرى العربء الزائرد  6-3-2
 لمسعمؾمات

بحث ددىلبتد  تبلل ب ع دد لبح ربتد  لبحخدد   رلبح دللب   حددبلدربتدرلبح القددرلي  د  جلبحجدئالبح دد حلل دنل
تل ذحددنلمعددةلبح دد البحئب دد لحعل عا دد  لدد نل  دد   لبحل عا دد  ل ددنلح ددىلملوددرل جددادصلبحل عا دد  ل ل

لبح  البآلبل:

تحميل الدراسات الدابقة التي تشاول  أثرر كسيرة السعمؾمرات عمرى العربء الزائرد  6-3-2-1
 الفرض الثالث لمبحثلمسعمؾمات واشتقاق 

اف تلالددالبح اد حورلبحل يدارصلح يد لل أتدقل دنلبحل عا د  لفد  لزدد دصل ختجدد  ل دنلبد معدةلبحدتغا
 ,Huber et al., 2008; Joyce)الد ألبحل عا د  لصلب  دلل  حودت رصلب خد نلأدبال  خدالبح دتبرل

بحئب د لحعل عا د  لإذلي لدتلإحدةلبح د الذحنلئ ا اورلح  هلظ هتصلبح  البحئب  لحعل عا    لل(2008
 Eppler)لفلل ج جلمعالبح ف لبحل تفللمعةلأاهلدبحدهلفدللملودرلبحل عا د  لبح دللي  دتللحهد لبحفدتد

and Mengis, 2004)ل. 



 دراسة واختبار خصائص معلومات نظم التكاليف..........                                 حممـد حممـد حممـد إبراهيم مندورد/

29 

 

 دلانلبفخ تلبدةث تلملودرلبحل عا د  لمعدةلبح د البحئب د لحعل عا د  ل تدا لمد أل دنل دالجل فهداأل
بحابكتصلبح   عر لإذلب  خالبحدابكتصلبحثتدتدرلإحدةلثالثدرلأقخد ألهدل:لبحدابكتصلبح خدورل بح دلليد ال دنل الحهد ل

بح   عددرل هددلللبتدد مث جلبحل قهدد  ل ددنلبح ددابسل ادد لبحث ددتل بحخددلقتل بحددابكتصلق دد تصلبيجدد لأ لبحددابكتص
أكاددتلاتدد ًط لفددللحدد لبحلتدداال ل ببخدد ذلبح ددتبرب ل بح  لددوال بح خدد سل  عددملبيفادد رتل بحددابكتصلطادعددرل

.ل قد ل(Cooper, 1998)بيجد ل بح دللب لد لاخدخهلدب لدرل  جلامدرله  عدرل دنلبحل تفدرل بحلهد رب ل
بحل عا د  لفدلللأ لبحفتدلصليلا هلبصح ف  لإصللثو رلم  صتل    دصل نلMiller (1994)أ ض ل

 ألل  عا دد  ل"لMemory Span هددال دد ليخددلةل لدد ملبحددابكتصل"-فددللبحل اتددهل7-بحددابكتصلبح   عددر
ي دد هل ب ح دد حلللج يد صليخدد  قعه لبح  دد لبحثتدتلل  دد لهددابلبحلدد ملتداالب دد ل  دد لبحل عا د  لبح  يلددر.

  حجدددرلبح ددد البحئب ددد لحعل عا ددد  لح  لددد لب خيدددةلملودددرلبحل عا ددد  لبحل ت ضدددرلقددد رصلبحتدددخ لمعدددةل 
زدد دصلملودرلبحل عا د  للإذلي د ح ل. (O’Reilly,1980)بحل عا    لا وجرل    ديرلبحابكتصلبح   عدر

بح دددللي ع  هددد ل  خدددالبح دددتبرلب خدددنلفدددللبيدبالح دددةلا يدددرل    دددرل بح دددللبلاددد لبحلخددد املبي اددد لح ددد ال
ا وجدرلبجد  زللبحل عا   تل   لهاللبح  يدرلي تبد لمعدةلبداف تلبحلئدد ل دنلبحل عا د  لباخفد للبيدبا 

ق رصلبحفتدلبحاه ورلمعةلبتغ  لبحل عا   ل د جهد لفدللملعودرلببخد ذلبح دتبرل لد ليدؤثتلتدعًث لمعدةلجدادصل
ل.لل(Eppler and Mengis, 2004; Phillips-Wren and Adya, 2020) بح تبر

 قددد لباصددد لبحاا دددتل دددنلبح ربتددد  لإحدددةلأ ل فدددتصلبحل عا ددد  لبحل ت ضدددرلحل خدددالبح دددتبرلُب ددد لأحددد ل
 Kirsh, 2000;Farhoomand and)ث سلبحت وخدرلح د  هلظد هتصلبح د البحئب د لحعل عا د  لبيتد

Drury, 2002; Jackson and Farzaneh, 2012)بق تحدبلمد ًدبل دنلبح ربتد  للا وجدرلحداحن ل
بحل  تدددقورلفدددلل جددد جلب  دددوالبيدبال  تددد خ بألالددد ألبحموددد سلبحل دددابز لحدددىدبال دددة ليددد البخ دددوالمددد دل

خد خ  رلدب د لمد ل  د ل دنلأ  دد دلبح لد أ لذحدنلح ج د لحد  هلظد هتصلبح د البحئب دد ل  د يو لبيدبالبحل
لLipe and Salterio(2000) باصعبلدربترل.ل(Hoque, 2003; Lord et al., 2005)حعل عا   ل

إحةلأاهلمعةلبحتغال نلبئ د لبحل يتدنل   دلت رلمتتل مو ًت لح   دوالبيدبالإصلأاهدالبتد خ  ابلثل اودرل
  دد يو لف ددهتل أرج ددبلبح ربتددرلهدداللبح  وجددرلإحددةلأاددهلم دد   لي جدد  زلمدد دل  دد يو لبيدبالبحل ت ضددرل

ئب دد لحعل عا دد  .ل قدد لبح دد رصلبحل تفوددرلحعلدد يتدنلفدد اهالصليخدد خ  ا لجلوددقلبحل دد يو  لا وجددرلبح دد البح
إحددةلبح  وجددرلافخدده ل ددنلبتدد خ بألبحلدد يتدنل  ددال  دد يو للIttner et al.(2003)باصددعبلدربتددرل

بيدبالبحل  حددرلل تددا لبا  دد  للح  لدد لي ددابفتلحدد يهالبحاا ددتل ددنلبحل دد يو لبح ددلليلاددنلبتدد خ ب ه لح   ددوال
ادا ل   د ينلفدللقد ربهالمعدةلأ لبحلد يتدنلقد ليااللإحدةلPizzini (2006)أ د ر لدربتدرلملد لبيدبا.ل

بصت خ بألبحف م لحعل عا   لبحلف دعرتل بحل د فرتل بتد رلبح يد للبح دللب  جهد لأاللدرلبح اعفدرلبيكادتل
للبياًرب لا وجرلإ ا اورلح  هلظ هتصلبح  البحئب  لحعل عا   .
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 ددنلا حوددرلأ ددتملباصددعبل  ددالبح ربتدد  لإحددةلمدد أل جددادلمالقددرل   ادددرللدد نلملوددرلبحل عا دد  ل
(.لمل لباصعبلدربتدرلKock, 2000; Li and Li, 2011 ح  هلظ هتصلبح  البحئب  لحعل عا   ل)
Harrison and Killough (2006)ل(إحدةلأ لبحل عا د  لبح ف د عورلبح دلليافتهد لالد ألABCلصل)

ب  دد جل ددنلبحلدد يتدنلبحاا ددتل ددنلبحاقددبلح  ع عهدد ل بتددغ عه تل  ددنلثددالصلب خددق لفددللحدد  هلمدد الزب دد ل
لل   .حعل عال

حع ربت  لبحخ   رلفولد لي  عدمل دةثتلملودرلبحل عا د  لمعدةلبح د البحئب د للتحميل الباحث  نل الجل
حعل عا دد  تل فددللظدد ل    ديددرلبح دد رصلبحثتددتدرلمعددةلبتددغ  لبحل عا دد  تلي اقددقلأ ليددؤدللزددد دصلملوددرل

اعفدددرلبحل عا ددد  لبح دددلليافتهددد لالددد ألبح اددد حورلفدددللبحتدددتم  لبح   عدددرلفدددلل  دددتلمدددنل اضدددام  لبح 
بحلخ عفدددددرتل  جل ددددد  ل  خدددددقث  لبح اعفدددددرتل  دددددلاحورلباعفدددددرلبحل ددددد حتل با تبفددددد  لبح اعفدددددرل بئيدددددتبدب ل
 لخدددد اد  ل خ عفددددرل ددددنلبح  ع دددد تل بح اعفددددرلبحلخدددد ه فرل بح اعفددددرلبحلعو ردددددرلإحددددةلحدددد  هلمدددد الزب دددد ل

 ددىلحعل عا دد  لحدد مل خدد خ  لل  عا دد  لبح ادد حور ل معوددهليلاددنلحعث حددىلب دد   للبحفددتللبحا حددىلحعث
لمعةلبح  البآلبل:

(: ترثر كسية السعمؾمات التي تؾفرها نغؼ التكراليف عنجابارا ومعشؾيارا عمرى العربء H3الفرض الثالث 
 الزائد لمسعمؾمات لدى مدتخدمي معمؾمات التكاليف

لعربء الزائرد اتحميل الدراسات الدابقة التي تشاول  أثر جرؾدة السعمؾمرات عمرى  6-3-2-2
 الفرض الرابع لمبحثلمسعمؾمات واشتقاق 

صلي  حلبح  البحئب  لحعل عا   ل نلملورلبحل عا د  لبحل  حدرلف دهلملد لهدال  دت الب ع د ًي ل حادنل
ي د حلأيًودد ل دنل  دد   لأ ددتملحعل عا د  ل تبثيددرل جددادصلبحل عا د  ل ددنلح ددىلدرجدرلمدد ألبح ةكدد تل

.ل قد ليادا ل(Eppler and Mengis, 2004) بح  بثدرتل بح    د ل بح  لعودرلحعفهداتل بحلالا درتل بح قدرل
 Graf and)بددةث تلفددللبح دد البحئب دد لحعل عا دد  ليفدداللبددةث تلملوددرلبحل عا دد  لحهدداللبحخ دد   ل

Antoni, 2020)  بحل عا د   لح دىليلاددنلبتددغ  لجدادصلبحل عا د  لفدللقدد رصلبحفدتدلمعدةللبددؤثتإذل
لوددددرلبحجددددادص  خفحعفددددتدلبتدددد خ بألبحل عا دددد  لم حوددددرلبحجددددادصل تددددا لأتددددترل أفودددد ل ددددنلبحل عا دددد  ل

(Schneider,1987ل.) 

 ق لب   جلبحاا تل نلبح ربت  لبحخ   رل  ىلأثتلجادصلبحل عا   لفللح  هلظ هتصلبح  البحئب  ل
 O’Reillyباصدددعبلدربتدددرلحعل عا ددد  ل ذحدددنل  صتددد   دلإحدددةلأ  ددد دل خ عفدددرلحجدددادصلبحل عا ددد   لإذل

زددد دصلملوددرلبحل عا دد  لبحلال لددرليددؤدللإحددةلأدبالأفودد لفددللببخدد ذلبح ددتبرب تلل  لدد لإحددةلأ لل(1980)
زددد دصلملودددرلبحل عا ددد  لغ دددتلبحلال لدددرليدددؤدللإحدددةلباخفددد للقددد رصل  خددداللبح دددتبرب لمعدددةلبح ل دددئللددد نل
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بحل عا دد  لبحلال لددرل بحل عا دد  لغ ددتلبحلال لددرل لدد ليددؤدللإحددةلباخفدد للبيدبالا وجددرلبح دد البحئب دد ل
إحدةلأ له د  ل اداا نلحعل عا د  تللKeller and Staelin (1987) قد لأ د ر لدربتدرلل .حعل عا د 

 هل لملورلبحل عا   ل جادصلبحل عا   تل مالهل ليؤثتلفدللف معودرلبح دتبرل بح دللب قدتلمدنلقد رصلبحفدتدل
 ل دقلمعةلبح   والبح ق ملحل ف رلبحق ب  لبحل  حر.ل باصعبلبح ربترلإحدةلأ لف معودرلبح دتبرليدتبثهلماخدوًل

 طتدًيدددد ل ددددقلزددددد دصل خدددد املجددددادصل- ددددقلثثدددد  لجددددادصلبحل عا دددد  ل–زددددد دصلملوددددرلبحل عا دددد  لبحل  حددددرل
بحل عا دد  لمعددةلبيقدد لإحددةلا يددرل    ددر لا وجددرلحدد  هلظدد هتصلبح دد البحئب دد لحعل عا دد  .ل  ع ددبل

 لبح ربتددرلإحددةلأ لزددد دصل خدد املجددادصلبحل عا دد  لصلي دد هل ددقلثثدد  لبح اب دد لبي ددتم ل  ددنلثددالفاعلدد
بافتلبحلئد ل نلبحل عا    لله الزد دصل خد املجدادصلبحل عا د  لزبد لبح اد حورلبئدربكودرلبحلتبثيدرل

للل تغ  لهاللبحل عا    ل  نلثالي  هلبح  البحئب  لحعل عا   .

لث دىلأثدتلجدادصلبحل عا د  ل  صتد   دلإحدةل  د للل Slawson et al. (1994) ق لق  دبلدربتدر
البحئب  لحعل عا د  تل باصدعبلبح ربتدرلإحدةلأادهل دقلزدد دصلملودرلبحل عا د  لبحلالا رل بح قرلمعةلبح  

غ دددتلبحلال لدددرل غ دددتلبح دو دددرلبحل  حدددرلتددد ئدبدل قدددبل   حجدددرلبحل عا ددد  لصا  ددد البحل عا ددد  لبحلال لدددرل
 بج دد لبحل عا دد  لغ ددتلبحلال لددرل بح اددالمعددةلدقددرلبحل عا دد  ل لدد ليددؤدللإحددةلحدد  هلظدد هتصلبح دد ال

إحةلأ لحجادصلبحل عا د  للSimpson and Prusak (1995)كل لأ  ر لدربترلل.بحئب  لحعل عا   
بددةث ًتبلتددعقًو لمعددةلبح دد البحئب دد لحعل عا دد   لإذليلاددنلأ ليددؤدللب خدد نلجددادصلبحل عا دد  ل ددنلح ددىل
بئيج زتل بصبخ لتل بح  لعورلحعفهالإحةلب خ نلق رصلبحفتدلمعةل   حجرلبحل عا   ل تا لأتترل أفو ل

    لغ تلبحل للرل غ تلبحابض ر. نلبحل عال

 ددنلا حوددرلأ ددتملُب دد ل  صددورلق لعوددرلبحل عا ددرلحعفهددال ددنلبحخ دد   لبيت تددورلحعل عا دد   لحاددلل
( لإذلصليخ يوقل  خا لبح تبرب لبح     ل قلجلوقلHenderson, 2020يلانلم ه ل  عا رل ف  صل)

 عا د  لأ لب د يال  عا د  لي د  ل دنلبحللصمق دتللودربحل عا   لفلل قبل بح ل صلتول لحد نلب د يالمل
فهلهددد  لي لفهدددالهددداللبحل عا ددد  لي جددد  زلقددد رببهالبحل تفودددرتل  دددنلثدددالب يعددد لبحل عا ددد  لبحغ  ودددرل

 Schneider,1987; Hioki et)   رادرل  حل عا د  لبحابضد رل بت هال ل ابردل  تفورلأكاتلحفهله 
al., 2020) ددنلثدالفددللح حددرلبداف تلافدد لملوددرلبحل عا دد  لبحل  تدقورلفدد  لبحل عا دد  لبحغ  وددرلل  

 ,.Hioki et al)بخق لح  هلظ هتصلبح  البحئب  لحعل عا   ل تا لأتترل نلبحل عا   لبحابضد رل
ل.(2020

إحدةلأ ل  د يو لبيدبالبحل حودرلأكادتلبتد خ بً  لفدلللIttner et al. (2003) قد لباصدعبلدربتدرل
  والبيدبال  صت   دلإحةلال أل ي قرلبيدبالبحل ابز ليع ه ل   يو لُ  د لبح لدالا لذحدنلحاضداحلملعورلب



 دراسة واختبار خصائص معلومات نظم التكاليف..........                                 حممـد حممـد حممـد إبراهيم مندورد/

32 

 

مالق هلددد ل دددقلبيهددد بالبحل حودددرلحعتدددتمرلماددد ل  ددد يو لُ  ددد لبح لوددد  لبح ب عودددرل   ددد يو لُ  ددد لبحددد  عال
بحلددد حللل بح لدددا لحددداحنلي خعدددةلبحلددد يت  لمدددنلبحل ددد يو لبحغ  ودددرتل دخددد خ  ا لف دددهل  ددد يو لبحُث ددد ين

ل بح لالا لح  تدتل ابردهالبحل تفورل ل ليخفال نلبح  البحئب  لحعل عا   .للللللل

لم ألفهاي  حلبح  البحئب  لحعل عا   لمنللBawden and Robinson (2009)  فً  لح ربترل
بحل عا د  لي اصد لإحدةللمد ألفهداففدللظد لبربفد رلدرجدرلل.بحل عا   ل  ئض فرلإحةلملودرلبحل عا د  

بحي قدددرلبح  ددداملحع تدددغ  لبحددداه للحعل عا ددد  لحددد مل  خدددالبح دددتبرل خدددتمرلأكقدددتل  هددد لفدددللح حدددرلا يدددرل
لل.ب تضهلف هلحالورلمق تصل نلبحل عا   لبح  لعرلحعفها

إحدةللLee et al.(2016) دربتدرللJackson and Farzaneh (2012)كلد لأ د ر لدربتدرل
بحل عا   لبتغ  لبحل عا د  ليتدث سللأ لبح  البحئب  لحعل عا   لي  هلح  ل لصليخ يوقل خ خ  ا

ل م أل الا رلبحل عا   .ل  خ عفرتل  ه لم ألبح  رصلمعةلفهالبحل عا   

إحدةلب  يد لمد دل  د يو لبيدبالبحل  تدقورل طقو  هد ل (Hioki et al., 2020 قد لهد فبلدربتدرل)
 Need for" بحل تفدربح للبخق لبح  البحئب  لحعل عا   لفللظ ل خ اد  ل خ عفرل نلبح  جرلإحدةل

Cognitionباصددعبلبح ربتددرلإحددةلأ لبحلدد يتدنلذ للبح  جددرلبحلتبف ددرلإحددةلبحل تفددرلل."لحدد ملبحلدد يتدن 
ي ا ا ل  ت خ بألمً ل نل   يو لبيدبالبحل حورل غ تلبحل حورلفللملعودرلب  دوالبيدباتل حادنل دقلزدد دصل

 د لحعل عا د  ل د اقدفلبحلد يت  لمدنلم دل   يو لبيدبالإحةلتث رل   يو لب د هلظد هتصلبح د البحئب
بت خ بأل   يو لُ   لبح لعود  لبح ب عودرل   د يو لُ  د لبحد  عال بح لداللاصدفهل ل  د يو لغ  ودرلاخدقًو ل

"لحفهله تل  قلزد دصلم البحل عا د  ل Cognitive Resourcesب يع لبحلئد ل نلبحلابردلبحل تفورل"
خ  ددرللُث دد لبح لددالال دتمددئ  لف ددهلمعددةلبتدد خ بألأكاددتلي اقددفلبحلدد يتدنلمددنلبتدد خ بألبحل دد يو لبحل

    يو لبحُث  لبحل حل.

إحدةلزدد دصلبصب د جللد نلبيفدتبدلحل   حدرلل م ألفهله ل  نلا حورلأ تمليؤدللغلاللبحل عا   
ح تددغ  لبحل عا دد  ل لدد ليددؤدللإحددةلتددتمرلبحاصدداجلإحددةلبحددالزألفهددالبحل عا دد   ل  ددنلثددالزددد دصلبحجهدد ل

ل(Henderson, 2020)(.لمل لباصعبلدربترلLee et al., 2016ل عا   ل)ا يرلبح  البحئب  لحع
إحدددةلأادددهل دددنلبيتدددث سلبيت تدددورلح ددد ألقدددتباصل خددد خ  للبح ددداب البحل حودددرلح يوددد ح  لبحل للدددرلحع ددداب ال

لبحل حورلهالملورلبئيو ح  ل م ألق رصلبحلخ خ   نلمعةلفهله ل ل ليخق لبح  البحئب  لحعل عا   .

حع ربت  لبحخ   رلفول لي  عدمل دةثتلجدادصلبحل عا د  لمعدةلبح د البحئب د للالباحثتحميل  الجل  ن ل
ي ودددد لأ لحجددددادصلبحل عا دددد  لد ًربلأت تددددًو لفددددللبح دددد ل ددددنلحدددد  هلظدددد هتصلبح دددد البحئب دددد للحعل عا دددد  

حعل عا    لإذل نلبحللانلأ لبخهالجادصلبحل عا د  لفدللبخ دوالبح د البحئب د لحعل عا د   لحلد لحهد ل
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 رصلبحفددتدلمعددةلبتددغ  لبحل عا دد   لإذليلاددنلحعفددتدلبتدد خ بألبحل عا دد  لم حوددرلبحجددادصلفددللقددل ددنلبددةث ت
يف تللأاهلمعلد لزبد لجدادصل  عا د  لل تا لأتترل أفو ل نلبحل عا   ل  خفورلبحجادص ل  نلثا

إحددةلإجددتبالملعودد  لبتددغ عوهلإضدد فورلمعددةلل خدد خ  لل  عا دد  لبح ادد حوربح ودد جلبح ادد حورلباخفددال
  ددمل ددنلدق هدد لأ لحعاصدداجلإحددةلبحل عا دد  لبح دو ددرتل صا  دد البحلال ددال  هدد تل بفخدد ته  لبحل عا دد  لحع 

 لدد ليددؤثتلتددعًث لفددللحدد  هلظدد هتصلبح دد البحئب دد لحعل عا دد   ل  ددنلثدداليلاددنلحعث حددىلب دد   للبحفددتلل
لبحتب قلحعث ىلمعةلبح  البآلبل:

سرمباا ومعشؾيارا عمرى العربء  (: ترثر جرؾدة السعمؾمرات التري تؾفرهرا نغرؼ التكراليفH4الفرض الرابع 
 الزائد لمسعمؾمات لدى مدتخدمي معمؾمات التكاليف

 ب  لبصا ه ال نلبح ربترلبح  ع عورلحخ    ل  عا د  لالدالبح اد حورلبحل يدارصل بةث تهد لبحل اقدقل
تل ب دد   للفددت للبحث ددىلياضدد لبح دد البحئب دد لحعل عا دد  لحدد مل خدد خ  لل  عا دد  لبح ادد حورمعددةل

لالاذجلبح ربترلبحل  تح:(ل2بحتا لرقال)

 
 الدراسة السيدانية 6-4

هددابلبحجددئال ددنلبحث ددىلبح   صددتلبيت تددورلحع ربتددرلبحل  باوددرل ددنلح ددىلأهدد بفه تل ب  يدد للي  دد  ج
 ج لدددقلبح ربتدددرل م   هددد ل   هجودددرل أد ب ل إجدددتباب لدوددد سل  غ دددتب لبح ربتدددرل بيتددد ح  لبئح ددد  ورل

لبحلخ خ  رلفللب ع  لبحقو ا  .
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 الدراسة السيدانية هدف 6-4-1
بهد البح ربتددرلبحل  باوددرلإحددةلب  ثد رل دد ملصدد رلبحفددت للبح ددللقد ألبحث حددىل   دد   قه لفددللبحجددئال

لبح لتللحع ربتر.ل

لأسمؾب جسع الليانات  6-4-2
لاصددددفهل تدددد عرلأت تددددورلحجلددددقل–(ل8 ع ددددملرقددددال)-بتدددد خ ألبحث حددددىلأتددددعاسلق  لددددرلبصت   دددد ال

  ددد  ال ل خ دددورل دددقلبيفدددتبدلبحلتددد رم نلفدددللبصت   ددد الحددد نلبحقو اددد  تلملددد لقددد ألبحث حدددىل ددد جتبال
بخعولهالقاب البصت    ا لله ال تحل تاعرلبحث ىل بحه ال  هتل  دتحلبحل ديع   لبح دللب ادهد ل
بح   لددرتل بح ددللقدد ليع ددث لمعددةل  وددهالفهلهدد تل م دد لبتدد الألقدداب البصت   دد ال دد هالمددتر لبحل  لعددرل

لب ليتبه لبحلت رما لضت ردرلح ج  رلمنلبصت    ا.افخه  لله البحتدلمعةلأللبت فخ رل

 مجتسع الدراسة والعيشة 6-4-3
ي لادد ل ج لددقلبح ربتددرلفددلل خدد خ  لل  عا دد  لبح ادد حورلفددللجلوددقلبحتددتم  لبح دد   ورل غ ددتل
بح    ورلبح   عرلفلل  تتل ح    مله البح ربتدرل زمدبلقداب البت   د المعدةلم  درلمتداب ورل دنل

  تل  لاعرلفلل خألاح نليتغعا ل ظ  فل  يتلب ف التل   يتل  د قتل  د يتلهؤصالفلل  البحتتم
 دد حلتل  دد يتلإا دد جتل  دد يتل تدد تد  تل  دد يتل قو دد  تل  دد يتلبخددادمتل  دد يتل ددابردل تددتدرتل  دد يتل

صه لدددد ألبح ربتددددرل دددد درب ل ددددنلبح   ددددرلإدبرصلصدددد رل تددددال رل ه وددددر.ل قدددد لبتددددُ ث  ل   تددددقالبح ادددد حورل
بحل عا دد  لبح ددلليافتهدد للخ دد   ادد حورل حددو ل  دد لل  عا دد  لبح ادد حورلح خدد خ  لل  عا دد  لبح 

(.ل قددددد للعغددددددبلقدددددداب الFoong and Teruki, 2009الددددد ألبح ادددددد حورل بح ددددد البحئب دددددد لحعل عا دددددد  ل)
ق  لددرتل بعغددبلمدد دلبح دداب الل894بصت   دد البحلازمددرلمعددةلبيفددتبدلبحلتدد رم نلفددللبح ربتددرلبحل  باوددرل

%تل بف دد لبعددنلبح دداب البقدد نلأ ل83.5=ل894ل/862ل خددثرلبتدد ج  رلق  لددرلل862بحل خددعلرل دد هال
% دددنلبح ددداب ال98.35ق  لدددرلبلاددد لاخدددثرلل848بح ددداب البح ددد و رلبحلجددد سلم هددد ل  دددارصلم  عدددرلبقعددد ل

(ل  د   لبحتدتم  ل  د لم  درلبح ربتدرل دنلح دىلطقو درلبح تد  ل8بحلخ علر.ل دعخ لج  جلرقال)
ل م دلبح   ع ن.

ل
ل
ل
ل
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 الذركات محل عيشة الدراسة: خرائص 1جدول 
 انتكرار ثُبٌ

 انُسجخ انًئىَخ

 )تمرَجُخ(

   طجُؼخ َشبط انشركخ:

 %6668 99 صٕاعٟ

 %3362 49 غ١ش صٕاعٟ 

 %111 148 اإلجًبنٍ

   ػذد انؼبيهٍُ:

 %18 26 عاًِ  51ألً ِٓ 

 %16 24 عاًِ 111عاًِ إٌٝ ألً ِٓ  51ِٓ 

 %28 42 عاًِ 511عاًِ إٌٝ ألً ِٓ  111ِٓ 

 %18 27 عاًِ 1111عاًِ إٌٝ ألً ِٓ 511ِٓ 

 %21 29 عاًِ 1111أوثش ِٓ 

 %111 148 اإلجًبنٍ
ل

 فدددتدصلل خدددثرلل99(لأ لبحتدددتم  لبح ددد   ورلفدددللم  دددرلبحث دددىلبلاددد ل8 د وددد ل دددنلجددد  جلرقدددال)
%.لملدد لي ودد ل جددادل33.2 فددتدصلل خددثرلل49%تلفددللحدد نلبحتددتم  لغ ددتلبح دد   ورلبلادد ل66.8

بحج ألبحتتم  ل   لم  رلبحث ىل  صت   دلإحةل مو سلم دلبح د  ع نل لد لقد لي اد ل جدادللبث يً  لفل
بث ينلفللبيارلأاللرلبح ا حورلبحليث رلفللم  رلبحث ى لإذلباصد لمد دل دنلبح ربتد  لبحخد   رلإحدةل

 ,Al-Omiri and Drury جادلمالقرلإيج لورلل نلحجالبحتتم  ل بيق ملالالبح ا حورلبحل يارصل)
2007; Abdel-kader and Luther, 2008.) 

(لبحخ ددد   لبح يلاغتبفودددرلحىفدددتبدل  ددد لم  دددرلبح ربتدددرل دددنلح دددىل2كلددد لياضددد لبحجددد  جلرقدددال)
لبحاظوفرتل بحلؤه لبح ربتلتل م دلت اب لبحخقتص.

 : خرائص األفراد محل عيشة الدراسة2جدول 
 انتكرار ثُبٌ

 انُسجخ انًئىَخ

 )تمرَجُخ(

   انىظُفخ:

 %6 9 حٕف١زِٞذ٠ش 

 %24 35 ِذ٠ش ِصٕع

 %13 19 ِذ٠ش ِاٌٟ

 %14 21 ِذ٠ش إٔخاج

 %8 12 ِذ٠ش ِشخش٠اث

 %21 31 ِذ٠ش ِب١عاث ٚحغ٠ٛك

 %9 13 ِذ٠ش ِٛاسد بشش٠ت

 %5 8 ِذ٠ش إداسة صحت ٚعالِت ١ِٕٙت

 %111 148 اإلجًبنٍ
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   انًؤهم انذراسٍ:

 %61 89 بىاٌٛس٠ٛط

 %7 11 دبٍَٛ دساعاث ع١ٍا

 41 28% (MBAِاخغخ١ش ِٕٟٙ)

 7 5% (DBAدوخٛساٖ ١ِٕٙت)

 %111 148 اإلجًبنٍ

   :ػذد سُىاد انخجرح

 %9 14 عٕٛاث 5ِٓ عٕت إٌٝ ألً ِٓ 

 %36 53 عٕٛاث 11عٕٛاث إٌٝ ألً ِٓ  5ِٓ 

 %43 64 عٕت 21عٕت إٌٝ ألً ِٓ  11ِٓ 

 %12 17 عٕت 21أوثش ِٓ 

لللل %111 148 اإلجًبنٍ

(لأ لبحلخ   ددةل دد هالجلددو هالي لعددا لفددلل جدد ص لب  لدد لفددللأدبال2جدد  جلرقددال) د ودد ل ددنل
 ظ  فهدد لمعددةل  عا دد  لبح ادد حورتلملدد لأ لطقو ددرلبددةه عهالبح علددلتل مدد دلتدد اب ل قددتبهالُب دد ل ؤ ددًتبل
ج دددً بلمعدددةل جدددادل ع ودددرل  عا  بودددرل هلدددرلحددد يهاتل فهدددالطقو دددرلبح لددد لبحددداللي ا دددا ل دددهل بف صددد عهل

ي ا لقد ربهالمعدةلبداف تلب  دوال اضداملليلادنلبصم لد دلمعودهلحد نلدود سل  غ دتب ل بت و   ه ل ل ل
لبحث ى.

 قياس متغيرات الدراسة السيدانية 6-4-4
ياض لبحث حىلفللهابلبحجدئالمو ودرلدود سل  غ دتب لبح ربتدرل بحل لاعدرلفدللبيدارلالد ألبح اد حورتل

بح اد حورتل بح د البحئب د لحعل عا د  تلل ملورلبحل عا   لبح لليافته لال ألبح اد حورتل جدادصل  عا د  
  ئضددد فرلإحدددةل  دددالبحل غ دددتب لبحتق لودددرتل دددقلضدددت رصلبح  اددددهل ةادددهلقددد لُمددد حبل  ددد يو ل  دددالبعدددنل

لبحل غ تب  لح  ابفمل قلطقوعورلبح ربترلبح  حورتلمعةلبح  البآلبل:

  Sophistication of Costing System (SCS) تظؾر نغام التكاليف 6-4-4-1
تدؤبًصتل  هد لثل اودرلل82بيارلال ألبح ا حورل  صت   دلإحةلإج  درلبحلخ   دةل د هالمدنللبالدو س

أتألعرلب  عملل     لملعورلبخ و لبح ا حورتل أرب رلأتألعرلب  عملل  ارلأاللدرلبح اد حورلبحلخد خ  رل
 ,Drury and Tayles, 2005; Schoute)فدللبحتدتمرلبل  دًو ل دقلمد دل دنلبح ربتد  لبحخد   رل

2009; Krumwiede et al., 2014; Daowadueng et al., 2019).ددو لب   د لملعودرل إذ
بخ و لبح ا حورل  صم ل دلمعةلطقو رلال ألبح ا حورلبحلخ خ ألحاااهلال ألباعفرل  غ تصلأ لالد أل
باعفددرل خدد ا ثرتل ذحددنل ددنل ددالجلإج  ددرلبحلخ   ددةل دد هالمددنلتددؤبح نتلبحخددؤبجلبي جل دد  ل لدد لإذبل

(لإذبل8باعفددرلبحل دد حلل دد ًالمعددةلبح ادد حورلبحل غ ددتصل بح ادد حورلبحا ل ددرتل ب يددةلدولددرل)كدد  ليدد الب  يدد ل
ك ابلبئج  رل)ا ا(تل )صفت(لإذبلم ابلبئج  رل)ص(تلفللح نلبحخدؤبجلبحاد الل خد  ل لد لإذبلم ادبل
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(لإذبلم ادددبلبئج  دددرل8بح اددد حورلغ دددتلبحلث  دددتصلب لددد لمعدددةلباعفدددرلبحل ددد حلأألصتل دددد الإميددد الدولدددرل)
)ا ا(تل )صدفت(لإذبلم ادبلبئج  درل)ص(.ل فدللح حدرلب ل د لبحل  جد  ل  ح اد حورلغ دتلبحلث  دتصلُيخدةجل

م دل جل   لبح اعفرل طقو  ه لحاااه ل جل   لباعفدرل ظو ودرلمعدةل خد املمد لإدبرصلأ لقخدالأألمنل
ب يددةلل جل د  لباعفددرلمعدةلأتدد سلبح تد  تل ب دد ًالمعدةلبحلددئدحللد نلمدد دل جل د  لبح اعفددرل طقو  هد 

(لفددللح حددرل دد لإذبلمدد  لمدد دل جل دد  لبح اعفددرلب ددتب حل ددنل8( لإذلُب يددةلدولددرل)6(لإحددةل)8دولدرل ددنل)
(لفددلل6 بحدد لإحددةل لخددرل جل دد  لذب لطقو ددرل ظو وددرتلفددللحدد نلب يددةلأق ددةلدولددرل هددللبحمولددرل)

لح حددرل دد لإذبلمدد  لمدد دل جل دد  لبح اعفددرلأكاددتل ددنلثالثدد نتل م اددبل جل دد  لبح اعفددرلبدد المعددةلأتدد س
لبح ت  .ل

كلددد لبدددالبحخدددؤبجلمدددنلمددد دل خدددقث  لبح اعفدددرل طقو  هددد تل ب ددد ًالمعدددةل دددئدحلمددد دل خدددقث  لبح اعفدددرل
(لفددللح حددرل دد لإذبلمدد  لمدد دل خددقث  ل8( لإذلُب يددةلدولددرل)9(لإحددةل)8 طقو  هدد لُب يددةلدولددرل ددنل)

ةلدولدرلبح اعفرلب تب حل نل بح لإحةلأرب رل خقث   ل م ابلمعةل خ املبحاح صتلفللح نلُب يةلأق 
(لفددللح حددرل دد لإذبلمدد  لمدد دل خددقث  لبح اعفددرلأكاددتل ددنلمتددتل خددقث  تل م اددبلمعددةل9 هددللبحمولددرل)

 دقلل خ املبحاح صل بح ف رل بحل د ح.لملد لُتدأل لملد لإذبلم ادبلباعفدرلبحي قدرلبح  طعدرلُب د سل دنلم  دهت
بلُتدددأل لهددد ليددد ال.ل أ  ددتًل(لإذبلم ادددبلبئج  دددرل)ا ددا(تل )صدددفت(لإذبلم ادددبلبئج  دددرل)ص(8إميدد الدولدددرل)

ب ل دد لباعفددرلأقخدد ألبحخدد    لمعددةل جل دد  لبح اعفددرل ددقلبح فدد  لمعددةلبح ل ددئللدد نلبح ادد حورلبحا ل ددرل
.ل ب صتد   دل(لإذبلم ابلبئج  رل)ا ا(تل )صفت(لإذبلم ادبلبئج  درل)ص(8 قلإمي الدولرل) بحل غ تصتل

  لبخ دو لبح اد حورلب دتب حل دنلإحةلبيتألعرلبحخ   رلاج لأ لدرج  لبحتتمرلفول لي  عمل لخ املب  
ل.89صفتلإحةل

أ  لفول لي  عملل  ارلأاللرلبح ا حورلبحليث رلبالتؤبجلبحلخ   ةل  هالأرب رلأتألعرلب  عدمل لد مل
بيق دددمل دددتم بهالح لددد ألبح اددد حورلبحلعو رددددرتل ب ع ددد لبصا تبفددد  تل الددد ألبح اعفدددرلبحلخددد ه فرتل الددد أل

ت(لإذبلم اددبل(لإذبلم اددبلبئج  ددرل)ا ددا(تل )صددف8)بادد حورلد رصلحودد صلبحل دد ح.لمعددةلأ لُب يددةلبحمولددرل
تل4ب ددتب حلدرجدد  لبحتددتمرلفولدد لي  عددملل  ددارلأاللددرلبح ادد حورل ددنلصددفتلإحددةللبئج  ددرل)ص( ل  ددنلثددا

 بح رجددرلبح ه يددرلح يددارلالدد ألبح ادد حورتل بح ددللب قددتلمددنل ددئدحل ددنلب   دد لملعوددرلبخ ددو لبح ادد حورل
ل.ل23 ب ارلأاللرلبح ا حورتلب تب حل نلصفتلإحةل

ل

ل
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  Information Quantity (I. Quantity)كسية السعمؾمات  6-4-4-2
بالدو سلملورلبحل عا   لبح لليافته لال ألبح ا حورل نل الجلإج  رلبحلخ   ةل  هالمنلبخ رل

(لإحدةل4(لإحدةل ابفدمل تد صتل بح رجدرل)5بتد تلبح رجدرل)لأتألعرلمعةل مود سلحوادتدل دنل لد لا د   لإذ
 هدالل. (لإحدةلصلأ بفدمل تد ص8(لإحدةلصلأ بفدمتل بح رجدرل)2(لإحةل   يد تل بح رجدرل)3 ابفمتل بح رجرل)

لهدل:لCohen and Kaimenaki(2009)  دربتدرلPizzini(2006)بيتدألعرلملد لبق تح هد لدربتدرل
تم لللو اد  لمدنلبح اد حورلبحل غ دتصل بحا ل درتليدافتلالدد أليدافتلالد أل   تدثرلبح اد حورلبحليقدملفدلل دد

   تدددثرلبح اددد حورلبحليقدددملفدددلل دددتم لللو اددد  لمدددنلبح اددد حورلبحلث  دددتصل غ دددتلبحلث  دددتصتليدددافتلالددد أل
   تددثرلبح ادد حورلبحليقددملفددلل ددتم لللو ادد  لبح ادد حورلحادد لمل دد تليددافتلالدد أل   تددثرلبح ادد حورل

 ل  دد حتليددافتلالدد أل   تددثرلبح ادد حورلبحليقددملفددلل ددتم للبحليقددملفددلل ددتم لللو ادد  لبح ادد حورلحادد
يافتلال أل   تثرلبح ا حورلبحليقملفلل تم لللو ا  لتللو ا  لمنلباعفرل  خق لبح اعفرلحا لات  

بح ادد حورلحادد ل تمددئلباعفددرل)إدبرصتلقخدداتل تحعددرلإا دد جت.....(تليددافتلالدد أل   تددثرلبح ادد حورلبحليقددمل
بح ادد حورل بئيددتبدب ل لخدد اد  ل خ عفددرل ددنلبح  ع دد تليددافتلالدد أللفددلل ددتم لللو ادد  لمددنلبا تبفدد  

   تثرلبح ا حورلبحليقدملفدلل دتم لللو اد  لمدنلبحي قدرلبحلخد غعرل غ دتلبحلخد غعرلحاد ل تمدئلباعفدرل
)ات  تلإدبرصتلقخاتل تحعرلإا  جت..(تليدافتلالد أل   تدثرلبح اد حورلبحليقدملفدلل دتم لللو اد  لمدنل

للحو به.لباعفرلبحل  حل الجلد رص

  Information Quality (IQ)جؾدة السعمؾمات 6-4-4-3
لبالدو سل  ملجادصلبحل عا   لبح لليافته لال ألبح ا حورل نل الجلآربالبحلخ   دةل د هالمعدة

(لإحدددةل ابفدددمتل4(لإحدددةل ابفدددمل تددد صتل بح رجدددرل)5بتددد تلبح رجدددرل)ل لددد لا ددد   لإذ موددد سلحوادددتدل دددنل
(لإحدةلصلأ بفدمل تد صتل  صتد   دلإحدةل8(لإحةلصلأ بفمتل بح رجدرل)2(لإحةل   ي تل بح رجرل)3 بح رجرل)

تث رلأتألعرل   ع رل ل ملباف تلال ألبح ا حورلبحليقملفللبحتتمرلحل عا   لباد حورلددو درتلُ   ثدهتل
يلاددنلبصم لدد دلمع هدد تلفددللبحاقددبلبحل  تدد تل ال لددرلصبخدد ذلبح ددتبرب تلق لعددرلحعفهدداتل تددا لمدد أليددافتل

 Cohen)ح ا حورل  عا   لذب لجادصل تبف رلبل  ًو ل قلم دل نلبح برت  لبحخ   رلال أل   تثرلب
and Kaimenaki, 2011; Kuzey et al., 2019)ل 

   Information Overload (IOL) لعبء الزائد لمسعمؾماتا 6-4-4-4
تدث رلبالدو سلإدرب لبحلخ خ   نلحع  البحئب  لحعل عا   ل نل الجلإج  رلبحلخ   لل  هالمنل

أتدألعرلب قدتلمدنل دد ملبخدق ل  عا د  لبح ادد حورلح د الزب د لحد مل خدد خ  للبحل عا د  تل ذحدنلمعددةل
(لإحدددةل ابفدددمتل4(لإحدددةل ابفدددمل تددد صتل بح رجدددرل)5بتددد تلبح رجدددرل)ل موددد سلحوادددتدل دددنل لددد لا ددد  لإذ
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تدألعرل هداللبي. (لإحدةلصلأ بفدمل تد ص8(لإحدةلصلأ بفدمتل بح رجدرل)2(لإحةل   ي تل بح رجرل)3 بح رجرل)
 Karr-Wisniewski دربتدرللKock (2000) دربتدرللO’Reilly (1980)كلد لبق تح هد لدربتدرل
and Lu (2010)حددلل د لأكدا ل تدد ً  ل خدق لبحاددالبحاق دتل ددنلبحل عا د  لبح ددلليافتهد لهدل:لمدد دصلل

تلأُمدد الل ددنلملوددرلبحل عا دد  لبح ددلليافتهدد لالدد أل   تددثرلالدد أل   تددثرلبح ادد حورليدبال هدد ألملعددل
 د لبادا ل تداع للهدللبح    د ل دقلبحاا دتل دنللمعدللبح    د ل  هد ليا ًود تلمد دصا حورل بح لليجد لبح 

بحل عا دد  لبح ددلليافتهدد لالدد أل   تددثرلبح ادد حورل حددو ل ددنلمدد أل جددادل  عا دد  لم فوددرليدبال هدد أل
ملعلتله   لبحاا تل نل  عا   لبح ا حورلبحل  حرلحاجلبحلاضدام  لبح دللبهل دللح رجدرلأا دللأجد ل
صد ابرلفدللب  ود رل د لهدال هدال  د لهدالغ دتل هداتلأب   د ل دقلبحاا دتل دنل  عا د  لبح اد حورليا ًود ل
 لدد ليخددد غتلل  دددلل ق ًددد لطددداداًلليدبالبحلهددد ألبحثخدددويرتلأ ددد تل  ئرهددد لل خدددق لمادددتصلبحل عا ددد  لبح دددلل

لدد أليافتهدد لالدد أل   تددثرلبح ادد حورتل  ددارصلم  ددرلأ دد تل  دد الزب دد ل ددنلبحل عا دد  لبح ددلليافتهدد لا
لبح ا حورلفللبحتتمرلبح للأمل لله .

 يغددتبللب  ثدد رلبحفددتللبي جل بحادد اللحعث ددىلبددال   حجددرل  غ ددتلبيددارلالدد ألبح ادد حورللاصددفرل
لاصددفه ل  غ ددتب لل جددادصل  عا دد  لبح ادد حور  غ ددتل خدد   تل بددال   حجددرلملوددرل  عا دد  لبح ادد حورل

 جددادصلبم ثدد رلملوددرل  عا دد  لبح ادد حورلب   ددرتل يغددتبللب  ثدد رلبحفددتللبحا حددىل بحتب ددقلحعث ددىلبددال
ل  غ تب ل خ  عرتل   غ تلبح  البحئب  لحعل عا   ل  غ ًتبلب  ً  .لل  عا   لبح ا حور

لالستغيرات الرقابية  6-4-4-5
أ  ر لا   حلم دل نلبح ربت  لبحخ   رلإحةل جادلبةث تللنغام السعمؾمات: جؾدة 6-4-4-5-1

 ;Tarafdar et al.,2007)إيج لللحجادصلال ألبحل عا د  لبحليقدملمعدةلبح د البحئب د لحعل عا د  ل
Tarafdar et al., 2013; Roetzel and Fehrenbacher,2019)لإذلإ لبيق دملبا احاجود لل 

رلبح  بجرلمنلبئجه دتل م البح ل لبحئب  تلالًتبلح د ربه ل  عا   ل  يارصلحهلبحاا تل نلبآلث رلبحخعقو
 Tarafdar et)معةلإا  جلبحلئد ل نلبحل عا   ل اتته ل ختمرلمق تصلحل مل أتدقل دنلبحلخد خ   نل

al.,2007; Tarafdar et al., 2013)لمل لُيلانلب لبدؤدللجدادصلالد ألبحل عا د  لبحلتبف درلإحدةل 
 عا ددد  تلإذليلادددنلأ ليددد فقلتدددهاحرلبتددد خ بألالددد ألبحل عا ددد  لبدددةث تب لتدددعامورلبئدددد ل دددنلمددد البحل

 تددهاحرلبحاصددداجلحعل عا ددد  لبصفددتبدلا دددالبصفدددتب لفدددللبتدد خ بألبح لددد أل لددد ليددؤدللإحدددةلزدددد دصلمددد ال
(.ل بدالدود سلجدادصلالد ألبحل عا د  لبحليقدملRoetzel and Fehrenbacher, 2019بحل عا د  )

 ح حدددرلبيق دددملبحتدددتمرلحددد لالبخيدددوهل دددابردلبحلتدددت رل(لفدددل8لاصدددفهل  غ دددًتبل هلًوددد لية دددالبحمولدددرل)
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Enterprise Resource Planning Systems(ERPs)بحمولدددرل)صدددفت(لإذبلمددد  لغ دددتلل 
ل(Caserio and Trucco, 2016).ذحن

ق لبؤثتل قتصل خد خ أل  عا د  لالد ألبح اد حورلمعدةلل:"Experience" الخلرة 6-4-4-5-2
بحل تفددرل بحلهدد رصلبح  بجددرلمددنلبحخقددتصل ددةدبال هدد ألبح لدد لبددؤثتلل خدد املبح د البحئب دد لحعل عا دد   لإذلأ ل

 Li and)ل تا ل ث  تلفللق رصلبحفتدلمعةلبتغ  لبحل عا   ل ب ح  حللمعةلبح  البحئب  لحعل عا   
Li,2011)اعلدددد لبزدبد ل قدددددتصلبحفددددتدلفدددددللأدبال هلددددرل    دددددرلباخفددددالبح ددددد البحئب دددد لحعل عا ددددد  لتلف

(Eppler and Mengis, 2004; Jackson and Farzaneh, 2012ل بدالدود سلبحخقدتصل.)
(ل2(لفدللح حدرلإذبلم ادبلتد اب لبحخقدتصلأقد ل دنلتد رلتل بحمولدرل)8لاصفهل  غ ًتبل هلًو لية دالبحمولدرل)

ل5 دنل(لإذبلم ادبلتد اب لبحخقدتصل3 بحمولدرل)لتد اب تل5 نلتد رلإحدةلأقد ل دنإذبلم ابلت اب لبحخقتصل
تد اب لإحدةلأقد ل دنلل81 دنل(لإذبلم ادبلتد اب لبحخقدتصل4مولدرل) بحلتد اب تل81ت اب لإحدةلأقد ل دنل

 ,Jackson and Farzaneh)تد رل21أكادتل دنل(لإذبلم ادبلتد اب لبحخقدتصل5 بحمولدرل)لتد رتل21
ل. (2012

 التحميل اإلحرائي السدتخدم  6-4-5
 Structural Equationص  ث رلفت للبحث ىلبت خ ألبحث حىلأتعاسلالاجرلبحل  دص لبحهواعورل

Modeling (SEM)لدد نلب ع دد لبصا دد برلبحل  دد دلأتددعاسلالاجددرلبحل دد دص لبحهواعوددرلتلإذليجلددقل
 ,.Gefen et al) بح  ع د لبح د  عللم د لب د يتلمد دل دنلبح القد  لبحل  ب عدرل ً د لفدللبحاقدبلافخدهل

للبحقتاد  حلبئح د  تل ق لبم ل لبحث حىلم د لبيق دملأتدعاسلالاجدرلبحل د دص لبحهواعودرلإحدةل(2000
.Partial Least Square (PLS)بحالليفو لبت خ ب هللفللح حرلصغتلحجالبح   رلل (Gefen 

et al., 2000)تلإذلي يعدد لبيق ددملهددابلبيتددعاسلأ لي دد دجلحجددالبح   ددرلمتددتصلأضدد  المددد دل
بحلؤ تب تلبيتألعرتلبحلااارليكاتلبحل غ تب لب   ً بتلأ لمتتصلأ ا جلم دلبحل غ تب لبح لل نلبحل اققل
أ لبددددؤثتلفددددللبحل غ ددددتلبح دددد  قتلأيهلدددد لأكقددددت.ل بدددد ح يق ملمعددددةلإطدددد رلبح ربتددددرلبحل  ددددتحلاجدددد لأ لأكاددددتل

ب   ً بلهال  غ تلبيارلال ألبح اد حور لإذلي  داللمعدةلبث دةلمتدتلتدؤبًص لحداحنلفد  لبح د لبحل غ تب ل
 فدددتدصتلملددد لأ ل  غ دددتلبح ددد البحئب ددد لل821بيدادددةلح جدددالبح   دددرلبحليعددداسل فً ددد لحددداحنلبحلعوددد رلهدددال

حعل عا ددد  لُي ددد لأكقدددتل  غ دددتلبددد  قل دددنلبحل اقدددقلأ لبدددؤثتلفودددهل  غ دددتب ل خددد  عرتل بح دددلليقعددد لمددد ده ل
 فتدصتل ي لحجالل21غ تدنتل ب  ًالمعةلهابلبحلعو رلف  لبح جالبيداةلح جالبح   رلبحليعاسلهال  

حدداحنليلاددنلبيق ددملل- هددال دد ليئددد لمددنلبح دد لبيداددةلبحليعدداسل– فددتدصل848بح   ددرلبحف عددللقدد للعدد ل
 .للللPLSأتعاسل



 دراسة واختبار خصائص معلومات نظم التكاليف..........                                 حممـد حممـد حممـد إبراهيم مندورد/

41 

 

 متغيرات الدراسة وثباتها اختبار صالحية بيانات 6-4-6
 Content  ل  غ تب لبح ربترل ثث به ل نل الجلب  ث رلصالحورلبحل  املللُدولبلصالحورللو ا

Validityتل صددالحورلبئاتدد الأ لبح اددادنلConstruct Validityتل بصبخدد للبحدد ب عللInternal 
Consistencyل ذحنلمعةلبح  البآلبل:ل

حمودد سلبحل غ ددتل:لبتدد تلصددالحورلبحل  دداملإحددةل دد ملب ق ددتلبحلؤ ددتب لبحلخ دد رصلصررالحية السحتررؾى  -
(تل ي لمدد لبحل دد يو لبحلخ دد رصلحهدداللStraub et al., 2004بحادد  نلم ددهلل قددرل بتددا لم  دد ل)

بح ربتدددرلقددد لبتدددُ خ  بل ُدولدددبلصدددالحورل   ابهددد لفدددللدربتددد  لتددد   رلفددد  لذحدددنلي ددد لدحدددواًللمعدددةل
لصالح  ه ل نلح ىلبحل  ام.

بح ادادنليجد لأ ليادا لحلؤ دتب لحادللب   دملصدالحورلبئاتد الأ ل صالحية اإلنذراء أو التكرؾيؽ: -
بحل غ دددتلدرجدددرلبربثددد  ل تبف دددرل دددقل  وددده ل هدددال ددد ليتددد رلإحودددهل  دددالحورلبح  ددد رسل درجدددرلبربثددد  ل
  خفورل قل ؤ دتب ل  دودرلبحل غ دتب تل هدال د ليتد رلإحودهل  دالحورلبح ث مد .ل ح د لبق تحدبلدربتدرل

Fornell and Larker (1981)بح  د رستلبي جلحمود سللبتد خ بألثالثدرل  د يو لح   دوالصدالحورل
مدددنلطتدددملحخدد سل  ددد  ال لل"Item Reliability"إ ا اوددرلبصم لدد دلمعددةل ؤ دددتب لمدد ل  غ ددتل

(لأ ل ؤ دتب لHair et al., 1995 قد لأ ضد ل) ب ل د لمد ل ؤ دتلمعدةلبحل غ دتلبحلخد  للهد ت
 قدد ل.ل1.5بحل غ ددتلتدد اا ل   ادددرلإذبلمدد  ل    دد لب ل عهدد لمعددةلبحل غ ددتلبحلخدد  للهدد لأكقددتل ددنل

تلل يارلالد ألبح اد حور (لبحل  ع رSCS6(ت)SCS3(ت)SCS1ببو لأ ل     لب ل  لبحلؤ تب )
بحل  ع درل الودرلبحل عا د  ل ل(لI. Quantity 4(ت)I. Quantity 2(تل)I. Quantity1 بحلؤ دتب )

ل د هالمعدةلبحل غ دتلبحلخد  ل دهلأقد ل دنل  ل1.5بح لليافته لال ألبح ا حورلم  ل     لب ل د لمد م
(لا دد  حل3رقددال)الحددافه ل أُم دد لبح خدد سل  دد  ال لبح  ل دد لحعلؤ ددتب لبحل ثموددرتل دلهددتلجدد  جلحددابلبدد

ب  ث رلصالحورللو ا  ل  غ تب لبح ربترل ثث به تل بحاللي و ل  هلأ ل  د  ال لب ل د لبحلؤ دتب ل
جلوددددقلبحلؤ دددتب لبحل ثموددددرليلاددددنل هدددال دددد لي  دددللأ لل1.5بحل ثمودددرلمعددددةل  غ تببهددد لمدددد  لأكقدددتل ددددن

  دلمع ه .بصم ل

ل

ل

ل

ل
ل
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 : نتائج اختبار صالحية بيانات متغيرات الدراسة وثباتها3جدول 
 

 االتسبق انذاخهٍ صالحُخ انتمبرة 

 انًؤشراد يتغُراد انجحث

يؼبيالد 

انتحًُم 

 انخبرجُخ

يؼبيم 

أنفب 

 كروَجبخ

يتىسط 

انتجبٍَ 

 انًستخهص

(AVE) 

إيكبَُخ االػتًبد 

 انًركجخ

(CR) 

 SCS 2 16715 16728 16527 16818 تطىر َظبو انتكبنُف

(SCS) SCS 4 16811    

 SCS 5 16537    

 SCS 7 16812    

 SCS 8 16861    

 SCS 9 16679    

 SCS 10 16762    

 I. Quantity 3 16873 16881 16618 1691 كًُخ انًؼهىيبد

(I. Quantity) I. Quantity 5 16746    

 I. Quantity 6 16681    

 I. Quantity 7 16911    

 I. Quantity 8 16889    

 I. Quantity 9 16519    

 IQ1 16819 16959 16777 16965 جىدح انًؼهىيبد

(IQ) IQ2 16876    

 IQ3 16857    

 IQ4 16791    

 IQ5 16911    

 IQ6 16931    

 IQ7 16922    

انؼتء انسائذ 

 نهًؼهىيبد
IOL1 16823 16948 16735 16957 

(IOL) IOL2 16861    

 IOL3 16836    

 IOL4 16873    

 IOL5 16818    

 IOL6 16819    

 IOL7 16927    
ل

يجدد لأ لب  دد مل بحدداللل"Cronbach's Alpha"أ دد لبحلمودد سلبحادد اللفهددال    دد لأحفدد لمت اثدد خل
ح دةليادا له د  لبجد ا للد نلبحلؤ دتب لبحلخد خ  رلفدللدود سلبحل غ دتلل(تLisi, 2018)ل1.7دول دهل

(لب ددتب حل3 ملدد لهددال الحددظلفددللجدد  جلرقددال)بحادد  ن ل  ددنلثإددانلإ ا اوددرلبصم لدد دلمعددةلبحل غ ددتلافخددهتل
حل غ ددددتلجددددادصلل1.959تل بيددددارلالدددد ألبح ادددد حورحل غ ددددتلل1.728دولددددرل    دددد لأحفدددد لمت اثدددد خللدددد نل

لجلوقلبحل غ تب لبج د زلب  ثد رلإ ا اودرلبصم لد دلمعدةلبحل غ دتلافخده.لبحل عا   تل د جلذحنلمعةلأ 
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 Average Varianceفدللحد نلبحلمود سلبحا حدىل بي  دتلهدال مود سل  اتدهلبح ثد ينلبحلخد خع ل
Extracted (AVE)ل1.5تل بحدددددددالليجددددددد لأ لب  ددددددد ملدول دددددددهلحاددددددد ل  غ دددددددتل(Fornell and 

Larker,1981)(3.ل مل لهال اض لفللبحج  جلرقال)ف  لجلوقلبحل غ تب لب  ملذحنلبحلعو ر.لل 

يالحدددظل دددنلبح دددتللبحخددد لملأ لجلودددقلبحل غ دددتب لبخددد افللبحتدددت  لبحاالثدددرلبح دددللقددد   ه لدربتدددرل
Fornell and Larker (1981)لحع   مل نلصالحورلبحل غ تب ل نلح ىلبح   رس.ل

 دنلجهددرلأ دتمل يغددتبللبح   دمل ددنل جددادلب  الفد  للدد نلبحل غ دتب ل ب ودده تل  دنلثددالب   ددمل
 ددنلأ لللFornell and Larker (1981)صددالحورلبح ث مدد تلبتدد   لبحث حددىلإحددةل دد لأ دد رلإحوددهل

بحل غ تلي  ملصالحورلبح ث م لفللح حدرل د لإذبلمد  لبحجدارلبح تبو دللحل اتدهلبح ثد ينلبحلخد خع لحدهل
(ل  ددفافرل  دد  ال ل4   دد لبربثدد  لبحل غ ددتل ددقل موددرلبحل غ ددتب تل داضدد لجدد  جلرقددال)أكقددتل ددنل 

 بحدداللاخدد  جلل-بررالمؾن األسررؾد الغررامرل–بصربثدد  ل ددقلبحجددارلبح تبو ددللحل اتددهلبح ثدد ينلبحلخدد خع ل
ل  هلمعةلأ لم لبحل غ تب لب  ملذحنلبحلعو رتل  نلثإانلب  ملصالحورلبح ث م لأ لبح ل ئ.ل

 معامالت االرتباط مع الجذر التربيعي لستؾسط التبايؽ السدتخمص ةمرفؾف :4جدول 

 SCS I. Quantity IQ IOL انًتغُراد
SCS 16725    

I. Quantity 16215- 16781   

IQ 16359 16229 16882  

IOL 16339- 16377 16189- 16857 
 

 : Internal Consistencyاالتداق الداخمي  -
حمود سل د مل جدادللComposite Reliability(CR)بتُ   لإحةل مو سلإ ا اورلبصم ل دلبحلتمثرل

حادلللFornell and Larker (1981)لدربتدرلببخ للدب علللد نلبحلؤ دتب لبحلااادرلحعل غ دتتل  فدم
(لCR(لدددوال)3تل داضدد لجدد  جلرقددال)1.7لCR)ياددا له دد  لببخدد للدب عددلليجدد لأ لب  دد ملدولددرل)

 ل هدال د لُي د لدحدواًلل1.7حهد لبحمولدرللCR)  هلاالحظلأ لجلوقلبحل غ تب لب  د ملدولدرل)حعل غ تب تل ل
لمعةلأاه لب  مل ت لبصبخ للبح ب عل.

 اإلحراءات الؾصفية 6-4-7
(ل  دددالبئح ددد اب لبحاصددد ورلمدددنل  غ دددتب لبحث دددىتلإ ذليقعددد لبحل اتدددهل5ياضددد لجددد  جلرقدددال)

ل84.83(لSCSبحل  ع ددرل ل غ ددتلبيددارلالدد ألبح ادد حور)بح خدد لللحددتد دل فددتدب لبح   ددرلمعددةلبصتددألعرل
(.لملدد ليقعدد لبحل اتددهلبح خدد لللحل غ ددتلملوددرلبحل عا دد  لبح ددلليافتهدد لالدد أل4.38) دد ا تبال عودد رلل

(تل حل غ دتلجدادصلبحل عا د  لبح دلليافتهد ل1.74) د ا تبال عود رللل3.43ل(I. Quantity) بح اد حور
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(.ل ب  ًتبليقع لبحل اتهلبح خ لللحل غ تلبح  ال1.78ل)  ا تبال عو رللل3.78 (IQ)لال ألبح ا حور
ل(.1.98)  ا تبال عو رللل2.42ل(IOL)بحئب  لحعل عا   

 : اإلحراءات الؾصفية لستغيرات البحث5جدول 
 انًتغُراد

انًتىسط 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًؼُبرٌ
 انحذ األدًَ انحذ األلصً

SCS 14613 4638 22 2 

I. Quantity 3643 1674 5 1 

IQ 3671 1678 5 1 

IOL 2642 1691 5 1 
ل

ل

(ل  البئح  اب لبحاص ورلبحلخ  رل ل غ تلبيارلالد ألبح اد حورتل6كل لياض لج  جلرقال)
 بحاللبالدو تهل  ت خ بألثل اورلأ   دلب  عملل     لملعورلبخ و لبح ا حورتل أرب درلأ  د دل خ  درل

لل  ارلأاللرلبح ا حورلبحلخ خ  رلفللبحتتمر.ل

%ل دددنلبحتدددتم  لم  دددرلبحث دددىلب ددداأل  تددد خ بأل ددد   لبح اعفدددرل77.7(لأ ل6 دلهدددتلجددد  جلرقدددال)
بحلخ ا ثر لإذلُي ل لبحل  حل ا لبح ا حورلبح    ورلبحل غ دتصل بحا ل درتلبحلث  دتصل غ دتلبحلث  دتص.ل  دنل

%لبخدددد خ ألمدددد دل48.9(تل اخددددثرل5إحددددةلل8%لبخدددد خ أل جل دددد  لباعفددددرل ددددنل)26.3هدددداللبح خددددثرل
.ل31%لبخد خ ألمد دل جل د  لباعفدرلأكقدتل دنل9.5(تل اخثرل31إحةلل6عفرلب تب حل نل) جل   لبا

%(لذب لباجهل  ياتير.ل فول لي  عمل   دل خقث  لبح اعفدرل58.8 اخثرلمق تصل نل جل   لبح اعفرل)
%ل58.3بحلخ خ  رلفللبخ و لباد حورل جل د  لبح اعفدرلمعدةل اضدام  لبح اعفدرلاجد لأ لاخدثرل

%ل85.5تل اخدددثرل4إحدددةلل8بح   دددرلبخددد   لإحدددةلمددد دل خدددقث  لباعفدددرلي دددتب حللددد نل دددنلبحتدددتم  ل  ددد ل
%لبخ خ أل خدقث  لباعفدرلبئدد لمدنل81.9تل اخثرل81إحةلل5بخ خ ألم دل خقث  لباعفرلي تب حلل نل

%ل دددنلبحتدددتم  ل  ددد لبح   دددرل27.ل فولددد لي  عدددمل يقو دددرل خدددقث  لبح اعفدددرلبحلخددد خ  رلاجددد لأ ل81
%لبخددد خ أل خدددقث  لباعفدددرلمعدددةل86.9أتددد سل حددد صلبحل ددد حتل اخدددثرلبخددد خ أل خدددقث  لباعفدددرلمعدددةل

%لبخد خ أل خدقث  لباعفدرلمعدةل33.7 خ امل ح صلبحل  حل معدةل خد املبح ف درتلفدللحد نلأ لاخدثرل
%ل دنلبحتدتم  ل  د ل66.3 خ امل ح صلبحل  حل معةل خ املبح ف رل معةل خ املبحل  ح.لمل لأ ل

باعفرلأقخد ألبحخد    لمعدةل%لب األل  ل  ل79.8طعرتل اخثرلبح   رلب األ  ح خ سلباعفرلبحي قرلبح  
%ل دنلبحتدتم  ل74.4 جل   لبح اعفر.لأ  لفول لي  عملل  ارلأاللدرلبح اعفدرلبحليث درتلاجد لأ لاخدثرل

%لبخددد خ ألب ع ددد لبصا تبفددد  ل اخدددثرل66.9الددد ألبح اددد حورلبحلعو رددددرتل اخدددثرل  ددد لبح   دددرلبيقدددمل
ل%لبيقملال ألباعفرلد رصلحو صلبحل  ح.73فرتل اخثرل%لبيقملال ألبح اعفرلبحلخ ه 75.6

ل
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لنغام التكاليف رلستغير تظؾ : اإلحراءات الؾصفية 6جدول 
 تؼمُذ ػًهُخ تخصُص انتكبنُف   أوالا 

 هم تُحذد تكهفخ انًُتج ثُبءا ػهً انتكبنُف انًتغُرح وانتكبنُف انثبثتخ؟ -1

 
 %7767 115 ٔعُ -

 %2263 33 ال -

 انتكبنُف غُر انًجبشرح ػهً تكهفخ انًُتج؟هم تحًم  -2

 
 %7767 115 ٔعُ -

 %2263 33 ال -

 ػذد يجًؼبد انتكهفخ انًستخذيخ -3

 

 %2263 33 غ١ش ِالئُ  -

 %2663 39 5إٌٝ  1ِٓ  - -

 %4169 62 31إٌٝ  6ِٓ  -

 %965 14  31اوبش ِٓ  -

 طجُؼخ يجًؼبد انتكهفخ -4

 

 %2263 33 غ١ش ِالئُ -

 %1966 29 ِدّعاث حىٍفت ٚظ١ف١ت عٍٝ ِغخٜٛ وً إداسة أٚ لغُ -

 %5861 86 ِدّعاث حىٍفت عٍٝ أعاط إٌشاط -

 ػذد يسججبد انتكهفخ -5

 

 %2263 33 غ١ش ِالئُ -

 %5163 76 4إٌٝ  1ِٓ  -

 %1565 23 11إٌٝ  5ِٓ  -

 %1169 16 11أوبش ِٓ  -

 طجُؼخ يسججبد انتكهفخ -6

 

 %2263 33 غ١ش ِالئُ -

 %27 41 ِغبباث عٍٝ ِغخٜٛ ٚحذة إٌّخح فمط -

 %1669 25 ِغبباث عٍٝ ِغخٜٛ ٚحذة إٌّخح ٚعٍٝ ِغخٜٛ اٌذفعت -

 %3367 51 ِغبباث عٍٝ ِغخٜٛ ٚحذة إٌّخح ٚعٍٝ ِغخٜٛ اٌذفعت ٚعٍٝ ِغخٜٛ إٌّخح -

 هم تُمبش تكهفخ انطبلخ انؼبطهخ؟ -7

 
 %6663 98 ٔعُ -

 %3367 51 ال -

 هم تُحًم تكهفخ ألسبو انخذيبد ػهً يجًؼبد انتكهفخ؟ -8

 
 %7968 118 ٔعُ -

 %2162 31 ال -

 تُىع أَظًخ انتكبنُف انًستخذيخ ثبَُاب
 هم َُطُك َظبو انتكبنُف انًؼُبرَخ -1

 
 %7464 111 ٔعُ -

 %2566 38 ال -

 هم َُجري تحهُم نالَحرافبد؟ -2

 
 %6669 99 ٔعُ -

 %3361 49 ال -

 َظبو انتكهفخ انًستهذفخ؟ َُطُكهم  -3

 
 %7566 112 ٔعُ -

 %2464 36 ال -

 َظبو تكهفخ دورح حُبح انًُتج؟ َُطُكهم  -4

 
 %73 118 ٔعُ -

 %27 41 ال -
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 نتائج اختبار الفروض 6-4-8
ي    جلبحث حىلفللهابلبحجئالبت  تبللا   حلبح  ع  لبئح   للبحلخ خ أليغتبللب  ي ل  مل

 داضدد لل.Smart PLS3ققدداجلفددت للبحث ددىلأ لرفودده تل بحدداللبتدد   لإحددةلبحقتادد  حلبئح دد  لل
حل غ ددتب لجددادصلبحل عا دد   ل ملوددرلبحل عا دد  تل بح دد ال(لR2)لدولددرل    دد لبح   يدد ل(7جدد  جلرقددال)

%(تل د  ددللذحددنل25.4حل غ ددتلبح دد البحئب دد لحعل عا دد  ل)لل لإذليقعدد ل    دد لبح   يدد حعل عا دد  بحئب د ل
%(ل نلبح غ تب لفللبح  البحئب  لحعل عا   لُبفختللابتيرلبح غ تب لفللملودرلبحل عا د  ل25.4أ ل)

 ل جددددادصلبحل عا دددد  ل بحل غ ددددتب لبحتق لوددددرلبي ددددتمتل دقعدددد ل    دددد لبح   يدددد لحل غ ددددتلجددددادصلبحل عا دددد 
%(ل ددنلبح غ ددتب لفددللجددادصلبحل عا دد  لُبفخددتللابتدديرلبح غ ددتب ل82.3%(تل د  ددللذحددنلأ ل)82.3)

%(تل4فلل خ املبيارلال ألبح ا حورلبحليقدمتلملد ليقعد ل    د لبح   يد لحل غ دتلملودرلبحل عا د  ل)
%(ل ددنلبح غ ددتب لفددللملوددرلبحل عا دد  لُبفخددتللابتدديرلبح غ ددتب لفددلل خدد املبيددارل4 د  ددللذحددنلأ ل)

لل ألبح ا حورلبحليقم.لا

 دقيسة معامل التحدي :7جدول 

 IOL I. Quantity IQ 
Rِعاًِ اٌخحذ٠ذ)

2
) 2564%  4%  1263%  

 

 ددددنلح ددددىل    دددد لبحلخدددد رتل دددددواللPLS(لبح  دددد  حلبئح دددد  ورلحقتادددد  حل8 داضدددد لجدددد  جلرقددددال)
 ببجددد للتل قددتبرلققدداجلفددت للبحث ددىلأ لرفودده  ل بحددالليلهددتلدولددرلP-valueإح دد  ورل تل دددوال

(تلإذليقعد ل    د لبحلخد رلI.Quantity) ملودرلبحل عا د  ل(لSCSبحلخ رللد نلبيدارلالد ألبح اد حور)
(تل هدددال    ددد لغ دددتل   دددالتل بتددد تلهددداللبح  وجدددرلإحدددةلمددد أل جدددادلبدددةث تل1.285-لددد نلبحل غ دددتدنل)

ليدد ال األول  رفررض الفرررض   دداللح يددارلالدد ألبح ادد حورلمعددةلملوددرلبحل عا دد  لبح ددلليافتهدد تل  ددنلثإددان
  ددنلثددالفدد  لب  دد لالدد ألبح ادد حورل ددنل ددالجلب  دد لملعوددرلبخ ددو لبح ادد حورل ب ددارلأاللددرلتللمبحررث

.ل قدد ليتجدددقلذحددنلإحدددةلبح ادد حورلبحليث دددرلصلي تبدد لمعودددهلزددد دصلملودددرلبحل عا دد  لبح دددلليافتهدد لبح لددد أ
رددرلأ لب داأل لإذليلانلح لال  عا   لبحل  تدثرلبئدبطتد رلمتللأ لبح  تدتلمنل  عا   لبح ا حور

ل اف تلبحل عا   لفللأ ا جل خ عفرل نلبح جلوقلمعةلأت سلز  للأ ل ظوفللأ لمعدةلأتد سل تبكدئل
 ,Chenhall and Morris, 1986; Iselin)لبحلخدألاحورلأ لمعدةلأتد سلالد ذجلببخد ذلبح دتبرب 

لبحدددالزأليدبالبحلهددد ألبحلاعدددفللهددد  ب ح ددد حلليددد البددداف تلبحل عا ددد  لل( 1988  خددد خ ألل  ح ددد رلبحاددد ا 
لبحل عا   ل ل لصليؤثتلفللملورلبحل عا   لح ةل قلب  الالدرجرلبيارلال ألبح ا حور.

ل

ل
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ل

 جددددادصل(لSCS(لدولددددرل ببجدددد للبحلخدددد رللدددد نلبيددددارلالدددد ألبح ادددد حور)8كلدددد ليلهددددتلجدددد  جلرقددددال)
(تل هدال    د لذ لدصحدرلإح دد  ورل1.359( لإذليقعد ل    د لبحلخد رللد نلبحل غ دتدنل)IQ)بحل عا د  ل

%تل بت تلهاللبح  وجدرلإحدةل جدادلبدةث تلإيجد للل   داللح يدارلالد ألبح اد حورل8م  ل خ امل   ادرل
ليد ال   دنلثدداليلا  د لبح دداجل دة لح يددارل.لقلررؾل الفرررض الثراني لمبحررثمعدةلجدادصلبحل عا دد   ل  دنلثإددان

 د فملذحنل قل  لباصد لإحودهلمد دل حورتلأت تللفللب خ نلجادصل  عا   لبح الد رال ألبح ا حورل
لللللل;McGowan, 1998; Snead et al., 2005; Pizzini, 2006) دنلبح ربتدد  لبحخد   رل

Foong and Teruki, 2009; Cohen and Kaimenaki, 2011; Adigbole and 
Osemene, 2019)ل

(ل بح دد الI. Quantity(لدولدرل ببجد للبحلخد رللدد نلملودرلبحل عا د  ل)8كلد لياضد لجد  جلرقددال)
(تل هددال    دد لذ لدصحدددرل1.488( لإذليقعدد ل    ددد لبحلخدد رللدد نلبحل غ دددتدنل)IOL)لبحئب دد لحعل عا دد  

%تل بتدددد تلهدددداللبح  وجددددرلإحددددةل جددددادلبددددةث تلإيجدددد للل   دددداللحالوددددرل8إح ددد  ورلم دددد ل خدددد امل   ادددددر
  عا ددد  لللبحل عا ددد  لبح دددلليافتهددد لالددد ألبح اددد حورلمعدددةلبح ددد البحئب ددد لحعل عا ددد  لحددد مل خددد خ  

 د فملذحنل قل  لباص لإحودهلمد دل دنلبح ربتد  لل.قلؾل الفرض الثالث لمبحثتل  نلثإانلي البح ا حور
 O’Reilly,1980; Kirsh, 2000;Farhoomand and Drury, 2002;Jackson) بحخد   ر

and Farzaneh, 2012; Phillips-Wren and Adya, 2020) 

أ  لفول لي  عملل دةث تلجدادصل  عا د  لبح اد حورلمعدةلبح د البحئب د لحعل عا د  لفولهدتلجد  جلرقدال
( لإذليقعدددد لIOL)ل(ل بح ددد البحئب دددد لحعل عا دددد  IQ)لجددددادصلبحل عا دددد  (لدولدددرل ببجدددد للبحلخدددد رللددد نل8)

ل%ت8(تل هال     لذ لدصحرلإح   ورلم  ل خ امل   ادرل1.316-     لبحلخ رلل نلبحل غ تدنل)
 بت تلهاللبح  وجرلإحةل جادلبةث تلتدعقلل   داللحجدادصلبحل عا د  لبح دلليافتهد لالد ألبح اد حورلمعدةل

ليد البح  البحئب  لحعل عا   لح مل خ خ  لل  عا   لبح ا حور .لقلؾل الفرض الرابع لمبحرثتل  نلثإان
بحل عا د  لمعدةل  نلثالُيلانلبح اجل ة لجادصل  عا   لبح ا حورلبؤدللإحةلب خ نلقد رصل خد خ  لل

 د فملذحدنل دقل د لل   حجرلبحل عا   ل تا لأتترل أفو ل ب ح  حللي خفالبح  البحئب  لحعل عا   .

 
 
 
 

 : نتائج اختبارات الفروض8جدول 
 انًسبر انفرض

يؼبيم 

 انًسبر
 p-value إحصبئُخ د

لجىل أو رفط 

 انفرض

 رفط I. Quantity    SCS -16215 16635 16112 ألولا

 لجىل IQ  SCS 16359 56839 16111 انثبٍَ

 لجىل IOL    I. Quantity 16488 56228 16111 انثبنث

 لجىل IOL   IQ -16316 36229 16111 انراثغ
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باصددد لإحودددهلمددد دل دددنلبح ربتددد  لبحخددد   رلبح دددللب   حدددبلبدددةث تلجدددادصلبحل عا ددد  لمعدددةلبح ددد البحئب ددد ل
 , Slawson et al., 1994; Simpson and Prusak, 1995; Roetzel)حعل عا د  ل

2019;Graf and Antoni, 2020; Hioki et al.,2020)ل .لت

ال أللح يار (لم أل جادلبةث تل   الل9ل ةث تلبحل غ تب لبحتق لورتليلهتلج  جلرقال) فول لي  عمل
 Pavin ل ب فدملهداللبح  وجدرل دقل د لباصدعبلإحودهلدربتدرل)معدةلبح د البحئب د لحعل عا د  بحل عا د  ل

and Klein, 2015تدعقللحخقدتصل خد خ  لل  عا د  لبح اد حورلمعدةلبح د البحئب د لل  جدادلبدةث تل(ت
 ,Li and Liتل ب فدملهداللبح  وجدرل دقل د لباصدعبلإحودهلدربتدرل)%8م د ل خد امل   اددرلحعل عا   ل

ل(.2011

 

 التحميل اإلضافي  6-4-9
يلاددد لبح  ع ددد لبئضددد فلل  هجودددرلئ ا اودددرلإمددد دصلب  ثددد رلبح القددد  لبحت وخدددرلحع ربتدددرل  ددد لب ددد يعه ل

بحاتددوهلحجددادصلبحل عا دد  لفددلل ل غ ددتب لج يدد ص.ل تددااليتمددئلبح  ع دد لبئضدد فللمعددةلب  ثدد رلبحدد  رل
بح القدددرللددد نلبيدددارلالددد ألبح اددد حورل بح ددد البحئب ددد لحعل عا ددد  تلإحدددةلج اددد لدربتدددرلأثدددتلبيق دددملالدددال

 "تل بحلالا درAccuracyبح ا حورلبحل يارصلمعةلثالثدرلأ  د دلحجدادصل  عا د  لبح اد حورل هدل:لبح قدر"
"Relevance"تل بح  لعودرلحعفهدال"Understandability" لد ًصل دنلبصه لد أل مود سلجدادصلبحل عا د  ل

ل ذحنلمعةلبح  البآلبل:  ارصلإجل حورل با ا سلهاللبي   دلمعةلبح  البحئب  لحعل عا    ل

الدور الؾسيط لجؾدة السعمؾمات في العالقة بريؽ تظرؾر نغرام التكراليف  اختبار 6-4-9-1
 والعبء الزائد لمسعمؾمات

عا دد  لفددللبح القددرللدد نلبيددارلالدد ألبح ادد حورل بح دد البحئب دد لص  ثدد رلبحدد  رلبحاتددوهلحجددادصلبحل 
ح    دمللBaron and Kenny (1986)حعل عا د  لبدالبصتد   دلإحدةلبحتدت  لبح دللقد   ه لدربتدرل

(ل جددادلمالقددرلبددةث تل   ادددرللدد نل8  غ ددتل دد لبحاتدد طرللدد نل  غ ددتدنلآ ددتدنتل هدداللبحتددت  لهددل:ل)
 جدددادلمالقدددرلبددةث تل   اددددرللددد نلبحل غ ددتلبحاتدددوهل بحل غ دددتل(ل2بحل غ ددتلبحلخددد   ل بحل غ دددتلبحاتددوه.ل)

(لم د لإد د جلبحل غ دتل4(ل جادلمالقرلبةث تل   ادرلل نلبحل غ تلبحلخ   ل بحل غ تلبح   ق.ل)3بح   ق.ل)

 : نتائج اختبارات الستغيرات الرقابية9جدول 
 

 انًؼُىَخ إحصبئُخ د يؼبيم انًسبر انًسبر انًتغُر انرلبثٍ
 IOL ERPs -16115 16281 16211 حطٛس ٔظاَ اٌّعٍِٛاث

 IOL  Experience -16195 36164 16112 اٌخبشة
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بحاتوهلُب ث لبح القرلل نلبحل غ تلبحلخ   ل بحل غ دتلبح د  قلغ دتل   اددرل) تد طرلمعودر(تلأ ليود فل
ل.لأثته ل) ت طرلجئ ور(

 دالحددظلف دد ل  غ ددتلملوددرلبحل عا دد  لأحدد لهدداللبحتددت   لإذلأظهددتلبح  ع دد لبصت تددللمدد أل جددادل
مالقرلبةث تل   ادرلح يارلال ألبح ا حورلمعةلملورلبحل عا    لحدابلحداليد الب  ثد رلد رللبحاتدوهلفدلل

(ل بحتدا لرقدال81 بح د البحئب د لحعل عا د  .ل داضد لبحجد  جلرقدال)لبح القرلل نلبيارلال ألبح ا حور
بح ددد البحئب ددد ل(لا ددد  حلب ع ددد لباتدددوهلجدددادصلبحل عا ددد  لفدددللبح القدددرللددد نلبيدددارلالددد ألبح اددد حورل ل3)

ل.لحعل عا   لح مل خ خ  لل  عا   لبح ا حور

ل

 جددادصلبحل عا دد  ل(لSCS(لدولددرل ببجد للبحلخدد رللدد نلبيددارلالد ألبح ادد حور)81يقد نلجدد  جلرقددال)
(IQ(لإذليقع ل     لبحلخ رلل نلبحل غ تدنل )تل هال     لذ لدصحدرلإح د  ورلم د ل خد امل1.359)

%تل بتدد تلهدداللبح  وجددرلإحددةل جددادلبددةث تلإيجدد للل   ددالللدد نلبحل غ ددتلبحلخدد   ل هددالبيددارل8   ادددرل
بددةث تلتددعقلل   دداللالدد ألبح ادد حورلمعددةلبحل غ ددتلبحاتددوهل هددالجددادصلبحل عا دد  .لملدد لي ودد ل جددادل

حل غ تلجادصلبحل عا   للاصدفهل  غ دتل تدوهلمعدةلبح د البحئب د لحعل عا د  للاصدفهل  غ دتلبد  ق لإذل
(تل هدال    د لذ لدصحدرلإح د  ورلم د ل خد امل   اددرل1.316-يقعقل     لبحلخ رلل نلبحل غ دتدنل)

إذليقعد ل    د لبحلخد رلل%.لماحنلي و ل جادلبدةث تل ث  دتلحعل غ دتلبحلخد   لمعدةلبحل غ دتلبح د  قت8
(للاصدددددددفهل  غ دددددددتل خددددددد   تل   غ دددددددتلبح ددددددد البحئب ددددددد لSCSلددددددد نل  غ دددددددتلبيدددددددارلالددددددد ألبح اددددددد حور)

(تل هدددال    ددد لذ لدصحدددرلإح ددد  ورلم ددد ل خددد امل1.284-(للاصدددفهل  غ دددتلبددد  قل)IOLحعل عا ددد  )
(للاصدددفهل  غ دددتلSCS%.ل مدددنلبيثدددتلغ دددتلبحلث  دددتللددد نل  غ دددتلبيدددارلالددد ألبح اددد حور)8   اددددرل

(للاصفهل  غ تلب  قلفلل جادل  غ تل توهل هالجدادصلIOL  تل   غ تلبح  البحئب  لحعل عا   ) خ 
(ل هدال    د لذ لدصحدرل1.881-(تلل  بلبح    حلأ ل     لبحلخ رلفللهاللبح القرل)IQبحل عا   ل)

 وُتذير الشتائج الدابقة على وجرؾد وسراطة جزئيرة لستغيرر جرؾدة%.ل8إح   ورلم  ل خ امل   اددرل

: نتائج  تحميل السدار لليان تأثير تظؾر نغام التكاليف عمى العبء الزائد 11جدول 
 لمسعمؾمات علر وساطة جؾدة السعمؾمات

 p-value إحصبئُخ د يؼبيم انًسبر انًسبر
IQ  SCS 16359 56839 16111 

IOL   IQ -16316 36229 16111 

 األثش اٌّباشش

IOL  SCS 
-16214 36271 16111 

 األثش غ١ش اٌّباشش

IOL IQ  SCS 
-16111 26765 16116 
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السعمؾمررات عمرررى العالقررة بررريؽ تظررؾر نغرررام التكرراليف والعررربء الزائررد لمسعمؾمرررات لرردى مدرررتخدمي 
ل.معمؾمات التكاليف

 
 

اختبار أثر تظليرر نغرؼ التكراليف الستظرؾرة عمرى ثالثرة أبعراد لجرؾدة معمؾمرات  6-4-9-2
التكررراليف وهررري: الدقرررةة والسالءمرررةة والقابميرررة لمفهرررؼ وانعكررراس هرررذ  األبعررراد عمرررى 

 العبء الزائد لمسعمؾمات
 ربتددرلأثددتلبيق ددملالددالبح ادد حورلبحل يددارصلمعددةلثالثددرلأ  دد دلحجددادصليهدد الهددابلبحجددئال ددنلبحث ددىلل

  عا   لبح ا حورل هل:لبح قرتل بحلالا رتل بح  لعورلحعفهداللد ًصل دنلبصه لد أل مود سلجدادصلبحل عا د  ل
عل عا ددد  لحددد مل خددد خ  لل  عا ددد  لبح ددد البحئب ددد لح  دددارصلبجل حودددر ل با اددد سلهددداللبي  ددد دلمعدددةل

 بح دللمتفدبلالد ألبح اد حورللBrierley (2008) ل خ  ً بلفللذحدنلحلد لباصدعبلإحودهلدربتدرلبح ا حور
بحل يارل ةاهلال ألُييقملطتلل    صلح خ و لبح ا حورلح اف تل  عا   لباعفرلأكادتلدقدرتلملد لأادهل

 لددد ليددد  ا لمعدددةل الا ددددرللبحل دددد حليدددتبثهل تدددلاحورلم  صدددتلبح ادددد حورلبحل رجدددرلضدددلنلباعفدددرالددد أل
ل  عا   لبح ا حورتل أ  ًتبليافتل  عا   لي   لمعةلغ تلبحل  تق نلفهله .

 ق لبدالدود سل د ملدقدرلبحل عا د  لبح دلليافتهد لالد ألبح اد حورلمدنلطتددملآربالبحلخ   دةل د هال
إحدةل ابفدمتلل(4(لإحةل ابفدمل تد صتل بح رجدرل)5بت تلبح رجرل)ل ل لا    لإذ مو سلحواتدل نللمعة

(لإحدةلصلأ بفدمل تد صتل  صتد   دلإحدةل8(لإحةلصلأ بفمتل بح رجدرل)2(لإحةل   ي تل بح رجرل)3 بح رجرل)
تدؤبجل بحدد ل   عددمل لد ملبدداف تلالدد ألبح ادد حورلبحليقدملفددللبحتددتمرلحل عا د  لبا حو وددهلددو ددرلبل  ددًو ل

 ل(Cohen and Kaimenaki, 2011; Kuzey et al., 2019) قلم دل نلبح برت  لبحخ   رل
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كلد لبدالدودد سل الا درل  عا د  لبح ادد حورل دنل دالجلبحل  راددرللد نلب  دوالبحلخ   ددةل د هاليهلوددرل
  عا   لبح ا حورلفللأدبال جلامرل نلبحله ألبئدبردرل   ملدو ألال ألبح ا حورلل داف تلبحل عا د  ل

 ملأهلورل  عا   لبح ا حورلبح للبخ م لمعةلأدبالهاللبحله أ لإذلُطع ل نلبحلخ   لل  هالب  وال 
فددللأدبال جلامددرل ددنلبحلهدد ألبئدبردددرلب وددلنلدودد سل ب  ددوالبيدباتل بح فدد  لل ددقلبحلدداردينتل إمدد بدل
بحلابزا  لبح تغ عورتل رق  رلبح ا حورتل بخ  تلبحل  ج  ل)بحخ    (تل    رارلبا حورلبحتتمرل ةفو ل

رتل ب  والبحق ب  لبصت تببوجورلحع   وقل بحلقو د  تلبحل  فخ نلفللبح   مرتل إم بدلبحلابزا  لبحتأتل حو
 ب  والبحلخئ  تل ب ع  لرب ورلبح لالاتل بح  تالإحةلبياتيرلبح دللبودورلدولدرل بياتديرلبح دللصل

(ل5بوددورلدولددرتل ب ددلوالبحل  جدد  .ل ذحددنلمعددةل مودد سلحواددتدل ددنل لدد لا دد   لإذلبتدد تلبح رجددرل)
(لإحددةلقع دد ل2(لإحددةل  اتددهلبيهلوددرتل بح رجددرل)3 بح رجددرل)(لإحددةل هدداتل4إحددةل هددالجددً بتل بح رجددرل)

(لإحةلغ تل ها.لمل لُطع ل نلبحلخ   ةل  هالب  ي لإحةلألل  مليدافتلالد أل8بيهلورتل بح رجرل)
بح ا حورلفللبحابققل  عا   لبخ م هالمعةلأدبالبحله ألبئدبردرلافخه تل ذحنلمعةل مو سلحواتدل دنل

(لإحدةل3(لإحدةلحد لمق دتتل بح رجدرل)4(لإحةلحد لمق دتلجدً بتل بح رجدرل)5 ل لا    لإذلبت تلبح رجرل)
(لصليافتهدد لألددً ب.ل ددد البح خدد سل  اتددهل8(لإحددةلحدد ل دد تل بح رجددرل)2باف تهدد ل  دد رلمدد اتل بح رجددرل)

(لأهلورل  عا د  لبح اعفدرلفدللأدبالبحلهلدرل8بحفت للبحليع رلل نلب  ول  لبحلخ   ةل  هالحا ل ن:ل)
يدددافتلبح لددد أل  حف ددد ل  عا ددد  ليدبالبحلهلدددر ل دتددد تلباخفددد للبحمولدددرلبحليع دددرل(لإحدددةلألل ددد مل2 )

 بالبح خ سل مود سل حعفتللإحةلبق تبسلال ألبح ا حورل نلبئ د لم ل  يتل  ح و ج بهل نلبحل عا   .
   دىللمعةلأاه لبحفتللل نل  اتهلبحتدتمرل بح د لبيق دةلحل اتدهلفدتللبح   درتلبحلالا رلحا ل تمر

 .ل  دنلثداتلفد  لدولدردولدرلبحلالا درتلمد  لبح لد أليعقدللبح و جد  لبحلد يتدنل تدا لأفود كعلد لزبد ل
 Pizzini, 2006; Cohen) بحلالا درلح لد ألبح اعفدرلبحدالليدافتلأقد ل  عا د  ل ال لدرلهدالصدفت

and Kaimenaki, 2011). 

بحل عا دد  لبح ددلليافتهدد لالدد ألبح ادد حورلحعفهددال ددنل ددالجلآربالبحلخ   ددةللبددالدودد سلق لعوددرل أ  ددًتب
(لإحددةل4(لإحدةل ابفددمل تد صتل بح رجددرل)5بتد تلبح رجددرل)ل لدد لا دد   لإذ مود سلحواددتدل دنلل د هالمعددة

(لإحدددةلصلأ بفدددمل تدددد صتل8(لإحدددةلصلأ بفدددمتل بح رجددددرل)2(لإحدددةل   يدددد تل بح رجدددرل)3 ابفدددمتل بح رجدددرل)
 بحد ل   عدمل لد ملبداف تلالد ألبح اد حورلبحليقدملفدللبحتدتمرلحل عا د  لبا حو ودهل  صت   دلإحةلتدؤبجل

للBrierley (2008) .يلانلفهله لبل  ًو ل قلدربترل

 دددنلح دددىل    ددد لبحلخددد رتل ددددواللPLS(لبح  ددد  حلبئح ددد  ورلحقتاددد  حل88 داضددد لجددد  جلرقدددال)
لتل   مل   ادرلبح القرلل نلبحل غ تب .لP-valueإح   ورل تل دوال
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لللل 

(لمدد أل جددادلبددةث تل   دداللح يددارلالدد ألبح ادد حورلمعددةلملوددرلبحل عا دد  ل11 دلهددتلجدد  جلرقددال)
يافته لبح ل أل هال  لي فمل قلبح  وجرلبح للبالبح اص لبح ه لفللبح  ع د لبيت تدل.لملد ليالحدظلبح لل

 جادلبةث تلإيج للل   اللح يارلال ألبح اد حورلمعدةلمداًلل دنلدقدرلبحل عا د  ل)م د ل خد امل   اددرل
  حلم دل%(لبح لليافته لبح ل أل هال  لي فمل قلا 8%(ل  الا رلبحل عا   ل)م  ل خ امل   ادرل5

 ;McGowan, 1998; Snead et al., 2005; Pizzini, 2006)لل; دنلبح ربتد  لبحخد   ر
Foong and Teruki, 2009; Cohen and Kaimenaki, 2011; Adigbole and 

Osemene, 2019) 

كل لبلهتلبح    حلم أل جدادلبدةث تل   داللح يدارلالد ألبح اد حورلمعدةلق لعودرل  عا د  لبح اد حورل
%ل نل41 ق ليتجقلذحنلإحةل قتصل فتدب لبح   رل بةه عهالبح علل لإذلأ لحعفهال نلقق لبحلخ خ   نل

لل جدادل فدتدب لبح   درلح صدع نلمعدةلدلعداألدربتد  لمعود ل   جخد  تل ه دلل دم داربلل ه ودهتل لد لي  د
ل  تفرلم فوهلمنلالالبح ا حورلبحل يارصل ب ح  حللفهال  لبافتلل نل  عا   .

بح  البحئب د لحعل عا د  لحد مل خد خ  للب  لفول لي  عملل ةث تلملورل أ   دلجادصلبحل عا   لمعةل
(ل جدددادلبدددةث تلإيجددد للل   ددداللحالودددرلبحل عا ددد  لبح دددلل88تلياضددد لجددد  جلرقدددال)  عا ددد  لبح اددد حور

ح لدد ألمعددةلبح دد البحئب دد لحعل عا دد  تل هددال دد لي فددمل ددقلبح  وجددرلبح ددللبددالبح اصدد لبح هدد لفددلليافتهدد لب
بح  ع دد لبيت تددل.ل  ئضدد فرلإحددةل جددادلبددةث تلتددعقلل   دداللحث دد لل الا ددرلبحل عا دد  لبح ددلليافتهدد ل

بح دد ال%(لمعددةل8%(تل ق لع  هدد لحعفهددال)م دد ل خدد امل   ادددرل8الد ألبح ادد حورل)م دد ل خدد امل   ادددرل
.لملدد لياجدد لبددةث تلتددعقللح قددرلبحل عا دد  لبح ددللب دد لحعل عا دد  لحدد مل خدد خ  لل  عا دد  لبح ادد حوربحئل

 يافته لال ألبح ا حورلمعةلبح  البحئب  لحعل عا   لإصلباهلبةث تلغ تل   ال.

 

 

 

 

 
 

 جؾدة السعمؾماتكسية وأبعاد : نتائج  تحميل السدار لليان تأثير تظؾر نغام التكاليف عمى 11جدول
 مؽ حيث الدقة والسالءمة والقابمية لمفهؼ وانعكاس هذ  األبعاد عمى العبء الزائد لمسعمؾمات

 

 انًسبر
يؼبيم 

 انًسبر
 انًؼُىَخ p-value إحصبئُخ د

I. Quantity    SCS -16221 16573 16116  11غ١ش ِعٕٛٞ عٕذ% 

Accuracy  SCS 16246 26815 16112  5ِعٕٛٞ عٕذ% 

Relevance   SCS 16222 26991 16113  1ِعٕٛٞ عٕذ% 

Understandability  SCS -16131 16993 16321  11غ١ش ِعٕٛٞ عٕذ% 

IOL    I. Quantity 16499 46943 16111  1ِعٕٛٞ عٕذ% 

IOL     Accuracy -16153 16697 16486  11غ١ش ِعٕٛٞ عٕذ% 

IOL     Relevance -16331 56112 16111  1ِعٕٛٞ عٕذ% 

IOL     Understandability -16241 36229 16111  1ِعٕٛٞ عٕذ% 
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 الشتائج والتؾصيات ومجاالت البحث السقترحة 6-5
لبذأن نتائج البحثة تؾصل الباحث على الشتائج اآلتية:

 جددادلبددةث تل   دداللح يددارلالدد ألبح ادد حورل ددنلح ددىلب   دد لملعوددرلبخ ددو لبح ادد حورل ب ددارلمدد أل -
 ق ليتجقلذحنلإحةلطتد درلل.الالبح ا حورلبحليث رلمعةلملورل  عا   لبح ا حورلبح لليافته لبح ل أ

 لإذلُيلادددنلحددد لال  عا ددد  لبحل  تدددثرلبئدبرددددرلأ لب ددداألل ددداف تلإمددد بدل مدددتلل  عا ددد  لبح اددد حور
ا دد  لفددللأ ددا جل خ عفددرل ددنلبح جلوددقلمعددةلأتدد سلز  ددللأ ل ظوفددللأ لمعددةلأتدد سل تبكددئلبحل ع

لبحدالزألبحلخألاحورلأ لمعةلأت سلال ذجلببخ ذلبح تبرب تل ب ح  حللي البداف تلبحل عا د  ل   ح د رلبحاد ا 
يدبالبحلهدد ألبحلاعددفللهدد ل خدد خ ألبحل عا دد  ل لدد لصليددؤثتلفددللملوددرلبحل عا دد  لح ددةل ددقلب دد الال

 بيارلال ألبح ا حور.للدرجر
ح يارلال ألبح ا حورل نلح ىلب    لملعورلبخ و لبح ا حورل ب ارلالالبح ا حورلبحليث رلبةث تل -

معل لزبدلبيارلال ألبح اد حورلبزدبد لجدادصللإيج للل   اللمعةلجادصل  عا   لبح ا حور ل  نلثا
جدادصلبحل عا د  لد  للإحدةلزدد دص  عا   لبح ا حور.ل ب ح  حلليؤدللبيق ملالالبح اد حورلبحل يدارصل

 بح ةث تلمعةلملورلبحل عا   .ل
ح يارلال ألبح ا حورل نلح ىلب    لملعورلبخ و لبح ا حورل ب ارلالالبح ا حورلبحليث رلبةث تل -

إيجدد للل   دداللمعددةلدقددرل  الا ددرل  عا دد  لبح ادد حورل  ددفرل  صددر.ل ب ح دد حلليددؤدللبيق ددملالددال
عا دد  لأكاددتلدقددرلمددنلباعفددرلبحل دد حلأ لبحخ  ددرلبخدد م لفددللملعوددرلبح ادد حورلبحل يددارصلإحددةلبدداف تل  

ببخدد ذلبح ددتبرتل  ئضدد فرلإحددةلبدداف تل  عا دد  ل ال لددرل  ف دد صلبخدد م لمعددةلملعوددرلببخدد ذلبح ددتبرتل ددنل
 دددالجلبددداف تل  عا ددد  ل ف دددعرلمعدددةل خددد املبحل ددد حلأ لبح ل ددد لأ لبح تددد  تلأ ل تمدددئلبح اعفدددرل لددد ل

ًح ل  بقعوددرلحع ادد حورلبحلتبثيددرل لاضددام  لبح اعفددرلبحلخ عفددرتليخدد م لمعددةلبدداف تلرؤدددرلأكاددتل ضددال
  زد دصلدرجرلب ع  لبح ا حورلحىغتبللبحلخ عفر.

ح يارلال ألبح ا حورل نلح ىلب    لملعورلبخ و لبح ا حورل ب ارلالالبح ا حورلبحليث رلبةث تل -
 قددتصل فددتدب لبح   ددرلتددعقللغ ددتل   دداللمعددةلق لعوددرل  عا دد  لبح ادد حورلحعفهددا.ل قدد ليتجددقلذحددنلإحددةل

%ل ددنل فددتدب لبح   ددرلح صددع نلمعددةلدلعدداألدربتدد  لمعودد ل   جخدد  تل41 بددةه عهالبح علددل لإذلأ ل
 ه ددلل دم دداربلل ه وددهتل لدد لي  ددلل جددادل  تفددرلم فوددهلمددنلالددالبح ادد حورلبحل يددارصل ب ح دد حللفهددال دد ل

 بافتلل نل  عا   .
بح دددد البحئب دددد لهدددد لالدددد ألبح ادددد حورلمعددددةلبحل عا دددد  لبح ددددلليافتللالوددددرحل جددددادلبددددةث تلإيجدددد للل   ددددالل -

ي دد هلبح دد البحئب دد لحعل عا دد  لم دد   لب خيددةل.لإذلحعل عا دد  لحدد مل خدد خ  لل  عا دد  لبح ادد حور
كلورلبحل عا   لبحل ت ضرلق رصلبحتخ لمعةل   حجرلبحل عا   لا وجرل    ديرلبحدابكتصلبح   عدرتل
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تبرلب خدنلفدللبيدبالح دةلا يدرل    درلزد دصلملورلبحل عا   لبح للي ع  هد ل  خدالبح دلح ىلي  ح 
 بح دددللبلاددد لبحلخددد املبي اددد لح ددد البحل عا ددد  تل  ددد لهددداللبح  يدددرلي تبددد لمعدددةلبددداف تلبحلئدددد ل دددنل
بحل عا دد  لباخفدد للبيدبالا وجددرلبجدد  زلقدد رصلبحفددتدلبحاه وددرلمعددةلبتددغ  لبحل عا دد  ل د جهدد لفددلل

 ملعورلببخ ذلبح تبر.
بح دددد البحئب دددد ل جددددادلبددددةث تلتددددعقلل   دددداللحجددددادصلبحل عا دددد  لبح ددددلليافتهدددد لالدددد ألبح ادددد حورلمعددددةل -

 ل ب ح ددد حللبخددد هالجدددادصلبحل عا ددد  لفدددللبخ دددوالحعل عا ددد  لحددد مل خددد خ  لل  عا ددد  لبح اددد حور
بح  البحئب  لحعل عا   لحلد لحهد ل دنلبدةث تلمعدةلقد رصلبحفدتدلمعدةلبتدغ  لبحل عا د   لإذليلادنلحعفدتدل

ألبحل عا د  لم حودرلبحجدادصل تدا لأتدترل أفود ل دنلبحل عا د  ل  خفودرلبحجدادصتل   دىلصلبت خ ب
ي  د جل خد خ  لل  عا د  لبح اد حورلإحدةلإجدتبالملعود  لبتدغ عوهلإضد فورلمعدةلبحل عا د  لصا  دد ال

 بحلال ال  ه تل بفخ ته ل ل ليؤثتلتعًث لمعةلح  هلظ هتصلبح  البحئب  لحعل عا   .
   الل ث  تلح يارلال ألبح ا حورلمعةلبح  البحئب  لحعل عا   .ه   لبةث تلتعقلل  -
 جدددادل تددد طرلجئ ودددرلحل غ دددتلجدددادصلبحل عا ددد  لمعدددةلبح القدددرلبحخدددعقورللددد نلبيدددارلالددد ألبح اددد حورل -

  بح  البحئب  لحعل عا   لح مل خ خ  لل  عا   لبح ا حور.

 لى أن يؾصي بسا يمي:وبذأن تؾصيات البحث فإن الشتائج التي تؾصل عليها الباحث تقؾد  ع
ضت رصلبيادتلبحتتم  لح لالبح ا حورلبحليث رلح يه  لحل لحاحنل نلأثتلإيج لللمعةلب خ نلجدادصل -

 ل لُيلادنلبئدبرصل دنلب خد نلجدادصلبح دتبرب لبصتد تببوجورلبحل  ع درلل   يد ل دئدحلل  عا   لبح ا حور
اتل قدددتبرب لبح خددد  تتل ب خددد نلبحل  جددد  لبح دددلليجددد لإا  جهددد تل بح لدددالالبحددداينليجددد لبح    ددد ل  هددد

 .لبح لعو  تل غ ته ل نلبح تبرب 
ضت رصلبصه ل أل جادصل  عا   لبح ا حورلبحل   رلحلخ خ  لل  عا   لبح ا حور لحل لحه ل دنلد رل -

أت تللفللبح  ل نلح  هلظ هتصلبح  البحئب  لحعل عا    لإذلبخهالجادصلبحل عا   لفللبخ وال
 .فللق رصلبحفتدلمعةلبتغ  لبحل عا   لحه ل نلبةث تلبح  البحئب  لحعل عا   لحل 

يجدد لم دد لبيددادتلالددالبح ادد حورلبي ددالفددللبح خددث  لبيددادتلبح لدد أللهدد الب خدد نلملعوددرلدودد سل -
مدددنلبح اعفدددرل تدددا لُي ددد لأ للبح اعفدددرلحىغدددتبللبحلخ عفدددرل فدددللبحاقدددبلافخدددهلبيدددادتلطتد دددرلبح  تددددت

حعل عا دد   ل  ددنلثدداليجدد لأ ليتددل لبيددادتلالدداليخفددال ددنلإ ا اوددرلحدد  هلظدد هتصلبح دد البحئب دد ل
 بح ا حورلُ   للبحمو سل بح  تدتلمنلبح اعفر.

ضت رصلبيادتل  ترب ل   تثرلبح ا حورل بحل  تثرلبئدبردرلفللأقخ ألبحل  تدثرل بحلتبج درل اعود  ل -
 بح ج رصل  حج     لبحل تدر لح  ولنلبح يارب لبح  يارلفللالالبح ا حور.
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ألبحل  تدددددثرلفدددددللبحج   ددددد  لبحل دددددتدرل دددددؤبلتب لمعلودددددرلبخ  دددددورلب  ددددد  جلضدددددت رصلب لدددددوالأقخددددد  -
بصبج هددد  لبح  يادددرلفدددلل جددد جل   تدددثرلبح اددد حورل بةث تببهددد لبحخدددعامورلمعدددةل خددد خ  لل  عا ددد  ل

 بح ا حور.

فدد  لبحث حددىليددتملأ له دد  لبحاا ددتل ددنلبحلاضددام  لبحل  ع ددرللوبذررأن مجرراالت البحررث السقترحررة
 مالق هددد ل  ح ددد البحئب ددد لحعل عا ددد  لب  ددد جلإحدددةلدربتدددرلفدددلل بقدددقلبحلل رتدددرلل يدددارلالدددالبح اددد حورل

لبحل تدرتل  نلهاللبحلاضام  :
أثددددتلبيق ددددملالددددالبح ادددد حورلبحل يددددارصلمعددددةلبح دددد البحئب دددد لحعل عا دددد  لحدددد لل خدددد خ  لل  عا دددد  ل -

 (.Experimental studyبجتبوهل) بح ا حور:لدربتر
  البحئب  لحعل عا   ل با ا تد  لذحدنلمعدةلف معودرلالدالأثتلبيق ملالالبح ا حورلبحل يارصلمعةلبح -

 بح ا حورل نلح ىلما فرلبصت خ بأل رض البحلخ خ   نلمنلالالبح ا حور.
دربتددرلبيثددتلبحاتددوهلح دد ألبةكدد لبحلهلددرلمعددةلبح القددرللدد نلبيق ددملالددالبح ادد حورلبحل يددارصل بح دد ال -

 بحئب  لحعل عا   .
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 مؽ فزمػ أجب عؽ األسئمة التالية:
ضع عالمة صح عمى السربع السشاسب الذي تخترار  لكرل ابرارة مرؽ الابرارات التاليرة  :الدرال األول

 والتي ترف نغام محاسبة التكاليف الذي تظبقه شركتػ: 

1-   SCS 1 ) التكرراليف الستغيرررة فقررط دون التكرراليف ُتحرردد تكمفررة السشررتج  الخدمررة( بشرراءا عمررى
                الثابتة؟         

 صلللللللللللللللللللللللللللللللللللا الللللل

2-   SCS 2 ) ُتحسل التكاليف غير السباشرة عمى تكمفة السشتج  الخدمة(؟ 
 ل(7عذا كان  عجابتػ ال  أذهب الى الدرال رقؼ لللصلللللللللللللللللللللللللللللللللللا الل

 SCS 3  ل(4( و  3( لألسئمة رقؼ
 كؼ عدد مجسعات التكمفة  مراكز التكمفة( السدتخدمة؟  -3

ل5إحةلل8 نللللللل
ل31إحةلل6 نللللللل
ل31أكاتل نللللللل

  تدتخدمها؟ما طليعة مراكز التكمفة التي   -4
 .ي البجلوقلبح ا حورل ظو ًو لمعةل خ املم لإدبرصلأ لقخال) تمئلبح اعفرلهالبئدبرصلأ لبح خا(لللللل
 .) تمئلبح اعفرلهالبح ت  (لحا لات  لي الأدباللي البجلوقلبح ا حور      
 ل.ي البجلوقلبح ا حورلمعةل خ املم لإدبرصلأ لقخال حا لات        

 SCS 4 )  6( و  5لألسئمة رقؼ) 
تدررتخدم الذررركات أسررس مختمفررة لتحسيررل السشتجررات بشررريلها مررؽ التكرراليف غيررر السباشرررةة   -5

 مثال عمرى هرذ  األسرس: سراعات العسرل السباشررة سراعات تذرغيل اآلالتة عردد مررات تجهيرز 
 اآلالتة .........(.

  كؼ عدد أسس تحسيل التكاليف غير السباشرة التي تدتخدمها شركتػ؟
لبخ خ ألبحتتمرلأت سلب ل  ل بح لللللل
لأت سلب ل  ل4إحةلل2بخ خ ألبحتتمرل نللللللل
لبت لب ل  ل81إحةلل5بخ خ ألبحتتمرل نللللللل
لبت لب ل  ل81بخ خ ألبحتتمرلأكاتل نللللللل
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يتؼ تحسيل السشتج بشريبه مؽ التكاليف غيرر السباشررة باسرتخدام أسرس مختمفرة مشهرا مرا هرؾ   -6
بؾحدة السشتج مثل: ساعات العسل السباشر وساعات تذغيل اآلالتة ومشها ما هؾ مرتبط مرتبط 

بدفعة اإلنتاج بغض الشغر عؽ عدد الؾحدات السشتجة بكل دفعة مثل: عدد مررات مشاولرة السرؾاد 
الخامة عدد مرات ععداد اآلالتة عدد مررات فحرص السرؾاد الخرامة ومشهرا مرا هرؾ مررتبط برالسشتج 

 رسيؼ السشتج والتي يتؼ تحسيمها عمى السشتج باستخدام عدد أجزاء السشتج.مثل: تكمفة ت
 ما طليعة اسس تحسيل التكمفة السدتخدمة في شركتػ؟ 

 أت لب ل  لمعةل خ املبحاح صلللللل
  بح ف رلأت لب ل  لمعةل خ املبحاح صلللللل
ل بح ف رل بحل  حلأت لب ل  لمعةل خ املبحاح صلللللل

7-   SCS 5 ) ُتحدد تكمفة الظاقة العاطمة؟هل  
لصللللللللللللللللللللللللللللللللللا ال

8-   SCS 6 )  ؟قدؼ أو نذاطأو  عدارةهل ُتحسل تكاليف أقدام الخدمات عمى مراكز التكمفة)  
لصللللللللللللللللللللللللللللللللللا ال

9-   SCS 7 )هل تقؾم شركتػ بتظلير نغام التكاليف السايارية؟  
لصللللللللللللللللللللللللللللللللللا ال

11-   SCS 8 )االنحرافات بريؽ التكراليف الساياريرة والتكراليف الفعميرة ُتحتدرب ويرتؼ التقريرر  هل
  عمى مدتؾى كل مركز تكمفة  عدارة أو قدؼ أو نذاط(؟ عشها

 صلللللللللللللللللللللللللللللللللللا ال

يرتؼ -ندتخدم أثشاء ترسيؼ السشتج أو الخدمة كسا يمي: نغام التكمفة السدتهدفة هؾ أسمؾب   -11
يررتؼ تحديررد سررعر بيررع السشررتج وفقررا ألسررعار بيررع  - ترررسيؼ السشررتج وتقرردير تكمفترره السلدئيررة

يتؼ احتداب التكمفة السدرتهدفة  - السشتجات السساثمة في الدؾق وقدرة السدتهمػ عمى الدفع
ُتقارن التكمفة السدرتهدفة  - ليع الستؾقعلمؾحدة بظرح هامش الربح السرغؾب فيه مؽ سعر ال

بالتكمفررة السقرردرة لمسشررتجة وفرري حالررة عذا كانرر  التكمفررة السقرردرة أعمررى مررؽ التكمفررة السدررتهدفة 
 ُنعاد ترسيؼ السشتج لكي تخفض تكمفته لمؾصؾل على رقؼ التكمفة السدتهدفة. 

 SCS 9 )هل ُتظلر شركتػ نغام التكاليف السدتهدفة؟  
لصللللللللللللللللللللللللللللللللللا الل
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نقؾم نغام تكاليف دورة حياة السشتج عمى تقدير وتتبع جسيع التكاليف الخاصة برالسشتج طرؾال  -12
مرحمررة الشسررؾة مرحمررة ة لمدررؾق  السشررتج مرحمررة تقرردنؼة دورة حياترره  مرحمررة ترررسيؼ السشررتج

بسا يؾفر معمؾمات لرددارة ُتدراعدها عمرى فهرؼ  ا مرحمة التخمص مؽ السشتج(االنكساشة وأخيرا 
 وتخفيض التكاليف. 

 SCS 10 )هل ُتظلر شركتػ نغام تكاليف دورة حياة السشتج؟  
لصلللللللللللللللللللللللللللللللللا اللللللل

السظلررر فرري شررركتػ حرردد علررى أي مرردى يررؾفر نغررام محاسرربة التكرراليف مررؽ فزررمػ الدرررال الثرراني: 
 ابرارةضرع عالمرة صرح عمرى السربرع السشاسرب الرذي تخترار  لكرل وذلػ بؾ  ةالتكاليف التاليةلليانات 
 للة.عمى حد

 انؼجبرح كىد
ال أوافك 

 ثشذح
(1) 

 ال أوافك
 (2) 

 ُيحبَذ
 (3) 

 يىافك
 (4) 

يىافك 
 ثشذح

(5) 

I. Quantity (1) 

٠وووٛفش ٔظووواَ ِحاعوووبت اٌخىوووا١ٌ  
اٌّطبوك فووٟ شوشوخٟ ب١أوواث عووٓ 

ٚاٌخىووووا١ٌ   اٌخىووووا١ٌ  اٌّخ ١ووووشة
 اٌثابخت6

     

I. Quantity (2) 

٠وووٛفش ٔظووواَ ِحاعوووبت اٌخىوووا١ٌ  
اٌّطبوك فووٟ شوشوخٟ ب١أوواث عووٓ 

ّباشوووشة ٚاٌخىوووا١ٌ  اٌ اٌخىوووا١ٌ 
 .غ١ش اٌّباششة

     

I. Quantity (3) 
٠وووٛفش ٔظووواَ ِحاعوووبت اٌخىوووا١ٌ  
اٌّطبوك فووٟ شوشوخٟ ب١أوواث عووٓ 

 6ٌىً ِٕخح  اٌخىا١ٌ 
     

I. Quantity (4) 
ٔظووواَ ِحاعوووبت اٌخىوووا١ٌ   ٠وووٛفش

 ٓعوو اٌّطبوك فووٟ شوشوخٟ ب١أوواث
 اٌخىا١ٌ  ٌىً ع6ً١ّ

     

I. Quantity (5) 
 

٠وووٛفش ٔظووواَ ِحاعوووبت اٌخىوووا١ٌ  
اٌّطبوك فووٟ شوشوخٟ ب١أوواث عووٓ 
 حىٍفت ِٚغبب اٌخىٍفت ٌىً ٔشاط6

     

I. Quantity (6) 

٠وووٛفش ٔظووواَ ِحاعوووبت اٌخىوووا١ٌ  
اٌّطبووووك فووووٟ شووووشوخٟ ب١أوووواث 

ِشووووووض حىٍفوووووت اٌخىوووووا١ٌ  ٌىوووووً 
 )إداسة، لغُ، ِشحٍت إٔخاج،66(6

     

I. Quantity (7) 

٠وووٛفش ٔظووواَ ِحاعوووبت اٌخىوووا١ٌ  
اٌّطبوك فووٟ شوشوخٟ ب١أوواث عووٓ 
أحشافوواث اٌخىووا١ٌ  ٚاد٠ووشاداث 
 بّغخ٠ٛاث ِخخٍفت ِٓ اٌخح6ً١ٍ

    

 
 
 
 
 

I. Quantity (8) 

٠وووٛفش ٔظووواَ ِحاعوووبت اٌخىوووا١ٌ  
اٌّطبوك فووٟ شوشوخٟ ب١أوواث عووٓ 

اٌّغوخ ٍت ٚغ١وش اٌّغوخ ٍت  اٌطالت
ٌىً ِشووض حىٍفوت )ٔشواط، إداسة، 

 لغُ، ِشحٍت إٔخاج،66(6

     

I. Quantity (9) 
٠وووٛفش ٔظووواَ ِحاعوووبت اٌخىوووا١ٌ  
اٌّطبوك فووٟ شوشوخٟ ب١أوواث عووٓ 
 حىٍفت إٌّخح خالي دٚسة ح١اح6ٗ
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           ابرررارة: مرررؽ فزرررمػ ضرررع عالمرررة صرررح عمرررى السربرررع السشاسرررب الرررذي تخترررار  لكرررل لثالرررثالدررررال ا
 ة.عمى حد

 انؼجبرح كىد
ال أوافك 

 ثشذح
(1) 

 ال أوافك
 (2) 

 يحبَذ
 (3) 

 أوافك
 (4) 

أوافك 
 ثشذح

(5) 

IQ1 
٠ٛفش ٔظاَ ِحاعوبت اٌخىوا١ٌ  اٌّطبوك فوٟ 

 ششوخٟ ِعٍِٛاث دل١مت6
     

IQ2 
٠ٛفش ٔظاَ ِحاعوبت اٌخىوا١ٌ  اٌّطبوك فوٟ 

حذثت6 ُِ  ششوخٟ ِعٍِٛاث 
     

IQ3 
ِحاعوبت اٌخىوا١ٌ  اٌّطبوك فوٟ ٠ٛفش ٔظاَ 

 ششوخٟ ِعٍِٛاث ٠ّىٓ االعخّاد ع١ٍٙا6
     

IQ4 
٠ٛفش ٔظاَ ِحاعوبت اٌخىوا١ٌ  اٌّطبوك فوٟ 
 ششوخٟ اٌّعٍِٛاث فٟ اٌٛلج إٌّاعب6

     

IQ5 
٠ٛفش ٔظاَ ِحاعوبت اٌخىوا١ٌ  اٌّطبوك فوٟ 
شووووووشوخٟ ِعٍِٛوووووواث ِالئّووووووت الحخووووووار 

 اٌمشاساث6
     

IQ6 
اٌخىوا١ٌ  اٌّطبوك فوٟ ٠ٛفش ٔظاَ ِحاعوبت 

 .ششوخٟ ِعٍِٛاث لابٍت ٌٍفُٙ
     

IQ7 
بشووىً عوواَ ٠ووٛفش ٔظوواَ ِحاعووبت اٌخىووا١ٌ  

 .ب١أاث راث خٛدة ِشحفعت
     

            ابرررارة: مرررؽ فزرررمػ ضرررع عالمرررة صرررح عمرررى السربرررع السشاسرررب الرررذي تخترررار  لكرررل لرابرررعالدررررال ا
 ة.عمى حد

 انؼجبرح كىد
ال أوافك 

 ثشذح
(1) 

 ال أوافك
 (2) 

 يحبَذ
 (3) 

 أوافك
 (4) 

أوافك 
 ثشذح

(5) 

IOL1 
عوادة ِووا أووْٛ ِشووخخبا بغوبب اٌىووُ اٌىب١ووش 
ِووووٓ اٌّعٍِٛوووواث اٌخووووٟ ٠ٛفش٘ووووا ٔظوووواَ 

 ِحاعبت اٌخىا١ٌ  ألداء ِٙاَ ع6ٍّٟ
     

IOL2 
أُعأٟ ِٓ و١ّت اٌّعٍِٛواث اٌخوٟ ٠ٛفش٘وا 
ٔظاَ ِحاعبت اٌخىا١ٌ  ٚاٌخٟ ٠دوب عٍوٟ 

 .اٌخعاًِ ِعٙا ١ِٛ٠با
     

IOL3 

عادة ِوا حىوْٛ ِشوىٍخٟ ٘وٟ اٌخعاِوً ِوع 
اٌىث١ش ِٓ اٌّعٍِٛاث اٌخوٟ ٠ٛفش٘وا ٔظواَ 
ِحاعبت اٌخىا١ٌ  ٌٚو١ظ ِوٓ عوذَ ٚخوٛد 

 .ِعٍِٛاث واف١ت ألداء ِٙاَ عٍّٟ

     

IOL4 

اٌخىوووا١ٌ   ٕ٘وووان اٌىث١وووش ِوووٓ ِعٍِٛووواث
اٌخوٟ حّٕٙوٟ  اٌّخاحت حوٛي اٌّٛووٛعاث

ٌذسخت إٟٔٔ أخوذ صوعٛبت فوٟ اخخ١واس ِوا 
 .ُِٙ ِٚا ٘ٛ غ١ش ُِٙ٘ٛ 

     

IOL5 
أحعاًِ ِع اٌىث١ش ِٓ ِعٍِٛاث اٌخىوا١ٌ  
١ِٛ٠با بّا ٠غخ شق ِٕٟ ٚلخبا طو٠ٛالب ألداء 

 .اٌّٙاَ اٌبغ١طت
     

IOL6 
ّعٍِٛواث أشعش بادس٘واق بغوبب وثوشة اٌ

      اٌخىا١ٌ 6 اٌخٟ ٠ٛفش٘ا ٔظاَ ِحاعبت

IOL7 
ذ ِوووٓ بصوووٛسة عاِوووت أشوووعش بعوووبء صائووو

اٌخىووا١ٌ   اٌخووٟ ٠ٛفش٘ووا ٔظوواَاٌّعٍِٛوواث 
 فٟ اٌششوت اٌخٟ أعًّ بٙا6

     



 دراسة واختبار خصائص معلومات نظم التكاليف..........                                 حممـد حممـد حممـد إبراهيم مندورد/

75 

 

حردد علرى أي مردى يرؾفر نغرام محاسربة التكراليف الحرالي فري شرركتػ السعمؾمرات الدرال الخامس: 
 التي تحتاجها ألداء السهام التالية: 

 انؼجبرح كىد
ال َىفرهب 

 أثذاا
 (1) 

إنً حذ 
 يب

 (2) 

ثمذر 
 كبف

(3) 

إنً حذ 
 كجُر

(4) 

حذ إنً 
كجُر 

 اجذا 
(5) 

R1 ل١اط ٚحم١١ُ األداء      
R2 ٓاٌخفاٚض ِع اٌّٛسد٠      
R3 إعذاد اٌّٛاصٔاث اٌخش ١ٍ١ت      
R4  سلابت اٌخىا١ٌ      
R5 )حغع١ش إٌّخداث )اٌخذِاث      

R6 
ِماسٔووووووت حىووووووا١ٌ  شووووووشوخه ب ف ووووووً 

 إٌّافغ١ٓ فٟ اٌصٕاعت
     

R7 إعذاد اٌّٛاصٔت اٌشأعّا١ٌت      

R8 
حم١ووو١ُ اٌبووووذائً االعوووخشاح١د١ت ٌٍخصوووو١ٕع 

 ٚاٌّب١عاث
     

R9 ْٚحم١١ُ اٌّخض      
R10 حح١ًٍ سبح١ت اٌعّالء      

R11 
اٌخعوووشل عٍوووٝ األٔشوووطت اٌخوووٟ ح ووو١  
 ل١ّت ٚاألٔشطت اٌخٟ ال ح ١  ل١ّت

     

R12 حص١ُّ إٌّخداث      
 

 محاسبة التكاليف في أداء السهام التالية:الدرال الدادس: مؽ وجهة نغرك قيؼ أهسية معمؾمات 

 انؼجبرح كىد
 غُر يهى

(1) 

لهُم 

 االهًُخ

(2) 

يتىسط 

 االهًُخ

(3) 

 يهى

(4) 

ا  يهى جذا

(5) 

RI1 ل١اط ٚحم١١ُ األداء      

RI2 ٓاٌخفاٚض ِع اٌّٛسد٠      

RI3 إعذاد اٌّٛاصٔاث اٌخش ١ٍ١ت      

RI4  سلابت اٌخىا١ٌ      

RI5  إٌّخداث )اٌخذِاث(حغع١ش      

RI6 
ِماسٔوووت حىوووا١ٌ  شوووشوخه ب ف وووً 

 إٌّافغ١ٓ فٟ اٌصٕاعت
     

RI7 إعذاد اٌّٛاصٔت اٌشأعّا١ٌت      

RI8 
حم١١ُ اٌبذائً االعوخشاح١د١ت ٌٍخصو١ٕع 

 ٚاٌّب١عاث
     

RI9 ْٚحم١١ُ اٌّخض      

RI10 حح١ًٍ سبح١ت اٌعّالء      

RI11 

ح ١   اٌخعشل عٍٝ األٔشطت اٌخٟ

ل١ّوووت ٚاألٔشوووطت اٌخوووٟ ال ح ووو١  

 ل١ّت

     

RI12 حص١ُّ إٌّخداث      

ل


