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 ممخص البحث
هددت الدرتسد دديلعرددولنددسضلالجواندديلدر ادجددالدراددولاددملاجوارىددولاددوئتالدرلرو دد  ل ددولدر   دديلدرل ددس ي ل

ادورلاي سدالدرلرو د .يحلر درلنسادالدرتسد ديللدول. دساللدنللادراولااعلقلاوراكلفيللااو جيلدر لاك لانالااىو
(حلااددتلا ىددالهددرلدرتسد دديلدراددا لجرددال8584راد لل4441نولدو للددنل ددجيل ل83تسد ديلاري.دديل ددالللل05

درا ل د لدراددوس   لرجندلتلدراكلفدديللااو جديلدر ددلاك لاا ددور الا.و دىو لادر جدداتلدرادولاددمل ر دىو لانددسضلئهددمل
وريلدرلرو دد .يلال ددسحلااددتلاا ددلالا ددسدلجاددو ىلدرتسد دديلعردد لدجانددوسلدراكلفدديلدئاردورلدرلرو دد .يلنلدد لدر دد

لااو جدديلدر ددلاكلاورنددسموالدرل ددس ي لاا دداتلرو دديللو دديلرتسد دداىولاا دددهول ددولد نااددوسل و دديل ددولظدد ل
اطدداسلدئرددتدرلنلدد لدر ددع تلدرلرلدد لادرددتار حلااددتلاا ددالدرتسد دديل اكي ددالدرارددرلرلعس دديل يددوسلدراكلفدديل

 لاكلنل لدرلجور لدرلرو  .يلانم لانلقلجظسد لرجتستلدئارورلانم لج  و لارتدييلالكلدر اد.يللااو جيلدر
لاور   يلدرل س يح

ل

لدراكلفيللااو جيلدر لاك: الكممات المفتاحية
ل
ل
ل
ل

E.mail: hanafi_zaki_eid@foc.cu.edu.eg1 
E.mail: rehab.adel@m.madinagroups.edu.eg2 
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Sticky Cost: a reference study in the accounting literature                 

in the Egyptian environment from (1994 to 2021) 

 
Abstract 

The major objective of this study was to investigate to present and discuss the 
aspects that were dealt with in the accounting literature in the Egyptian 
environment, which are related to variable sticky cost and their relationship to 
accounting variables. The study reviews nearly 50 research studies during 28 years 
from (1994 to 2021). This study sheds light on the historical sequence of the 
emergence of sticky cost, methods of measurement, items that have been 
examined, theories explained to sticky cost and show of the most important 
accounting currents in the accounting arena in Egypt. The most prominent results 
of the study revealed the spread of sticky cost in Egyptian companies and the 
presence of an urgent need to study and take them into account, especially in light 
of the development of events at the local and international levels. The study 
recommended intensifying the research to know the effects of sticky cost on the 
accounting aspects more extremely due to the scarcity of research and the 
recentness of this issue in the Egyptian environment. 

Keywords: sticky cost 
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 المقدمة -4
ااواعالدرتسد والدر وا يللؤ سد لرتسد يلااف د سلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلملردتلدرظدادهسلدرلرو د .يلدررت يديل
درادددولا دددالعر ىدددولدرادددا لاادددتلظىدددسالاندددم لاداددديلا دددس يل دددولدرلمااددديلدئ ج .ددديلاكيدددسللدددنللمااددديلدئتال

ليحدرلرو   لدرعسب.

ارع لدر  الدرس .  لرظىاسهدول س دإلعرد لدر دسدسدالدرادول داملدا ودهدوللدنلا د لدرلدت س ن5ل داد لمدونلادسدسلل
او رافددوبلاددورلادستلا ددسلدرل ددايليلايجددو ل اددسدالدرسمدداتلرار  ددقل وهد دديلرلعدداتتللددستل  ددس لر جاددو لنجددتلندداتتل

و لندنلدرلدادستلا دسلدرل دايليلنلد لالد لد جاعوشلرأل ادقل ا و للنلاا .إلدرفسص لاالدا ودلاسدسلاو  ايج
د اعوتاىوللستل  س لاارل لاكور الد  اعوتتل ولرورديلدجاعدوشلدرطلدالاورل دا   حلا جداىلندنلالدكلدر دسدسدال
اي سلدراكور الانم لا سللاجو اللدإلع دسدتدالدرفادسدالالدنلهجدول دتاالاعدضلدئاردورلدئ ج .ديل ددمسللجىدول
(Brasch, 1927; Malcolm, 1991; Noreen & Soderstrom, 1997; Cooper & Kaplan, 

1998; Anderson et al., 2003)لجردال8545سدق لل؛4441ادرعسب.ديلا.ادو ل ددمسللجىدول رطفد  لل)
دراجا.يلرعتمل ريلجظس يلدراكور ا لادا دوملدرعالاديل د نلدا دسدتدالادراكدور الاور ط.ديحل ورعالاديل دولدرع دسل

ئدلدوالاادلس يلل دداا.والدرطلدال دولدئ دادقلا دارالا دسل ط.ديحلردددركلدرردورولجظدسد لرا داتلدرعت دتللدنلد
 عالدراورييلجرالا ر.يلدرلفوه.ملدراكور.ف.يلدررت ييلاااإلاطوس لاال د.ال لجظس دو لرلاكلفديللااو جديلدر دلاكل

للنل الللالكلدرتسد يحل

درادددولادددتاسلرارىدددولاال . دددو لنلددد للدددول ددد ق ل.لمدددنل لددداستلدرلندددمليلدراري.ددديللدددنل دددالللدرا دددوؤ الدراري.ددديل
 درتسد يلاهو5

 له لاملع سد لتسد والرلكنالننلدراكلفيللااو جيلدر لاكل ولدر   يلدرل س ي؟

 له لدرعالايل  نلدا سدتدالادراكور النالايل ط.ي؟لاملاالنالالكلدرفمستلالساسلدرااا؟لارلودد؟

 له ل.لمنلدرافسايل  نلا ىيلدرجظسلدر ت.ليلادررت ييلرجظس يلدراكور ا؟

 ل.لمنلار .ملدرلرتتدال درعادل لدرلف ست(لدرتد ل.يلادر وس .يلرلاكلفيللااو جيلدر لاك؟ه ل

 للولهالايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنل لدرفمسلدرلرو  و؟

 له ل ا تلل .وسلل ا  لرلكنالننلا اتلدراكلفيللااو جيلدر لاك؟

 للولهولدرجظس والدرلف ستلرلاكلفيللااو جيلدر لاك؟

 لرالليلرلاكلفيللااو جيلدر لاك؟لولهولدرل وطسلدرل
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 أهداف البحث  -0
 ولاا للولا تم ل.لمنلدر اللالنلدرىتفلدرس . د للدنلهددرلدرتسد ديلهدال .دونلاهل.ديلدئ ددل دولد ناادوسل
دراكلفيللااو جديلدر دلاكلنجدتلدا دودلدر دسدسدالداتدس ديللدنلا د لدرلدت س ن لادا دودلدر دسدسدالد  دايلوس يللدنلا د ل

 لاال دد  لردددركلدر ددلاك للددنل ددالللااددإله.مدد لجظددس لرلتسد ددي لاد  دداعوجيلاعددسضلدرل ددايلس ن لاااادد.ي
لدرتسد والدر وا يلدراولا س ال ولدر   يلدرل س ي لرلعس يلاا.اوحلدرف ادالدراري.يحل

 أهمية البحث -3
. ددالتلدرارددرلاهل ادداللددنل ددالللدرلاادداعلدرددد ل جوانددا ل  ددتل ددعولدرعت ددتللددنلدراددوري نلنلدد لدرل دداا ل

رلعس يللت لا اتلدراكلفيللااو جيلدر لاكل ولاكيسللنل   يلرالونلدا ودلاسدسدال دل.ليل اعدتلدجا دوتلدرعورل ل
درجظس يلدرا ل ت.ديلرلاكلفديلا دايلاد ادو لنلد لدرادوري نلال دوللدرلرو دايلداتدس ديلادراكدور ا للعس ديلدر لد ل دول

و جددديلدر ددلاكحلاادددتل رظددالدراوريددديلنددتمل ط.ددديلدرعالادديل ددد نلدا ددسدتدالادراكلفددديلعردد لانلظىدددسالدراكلفدديللاا
ااددوؤللنددتتلدئارددورلدراددولا س ددال ددولدر   دديلدرل ددس يحل لوددرددالالددكلدر ادد.يلاا ددملاوررتديدديحلردددركل ددعال
جرددالنددسضلدرجاددو ىلدراددولاا ددلالعر ىددولالددكلدرتسد ددوالرلعس دديللجددور لاددلي سلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلنلدد ل

لا.و ىولانسضلراعضلدرف ادالدرلرال لتسد اىولل ا اال حلدرلاي سدالدرلرو  .يل ولدر   يلدرل س يلا   

 منهج البحث -1
رار  ددقلاهددتدفلدرتسد دديلدنالددتالدراوريدديلنلدد لدرلددجىىلد  ددا سد  للددنل ددالللااددإلاطددوسلجظددس لرال دد  ل

ننلطس قلنسضلالجوانديلرلتسد دوالدر دوا يلدرادولالدال دوللSticky costل طليلدراكلفيللااو جيلدر لاكل
ر ددسهو لادرددكل ددولرددتاتللددولاا ددلالعر.ددالدراوريدديحلرلددالمنللددنللعس دديلدرف ددادالدراري.دديلدر   دديلدرل ددس يلال

لدرلرال لتسد اىولل ا اال ح

 حدود البحث -5
لد ااعتالدراورييلدرتسد والدراولالال ول   والل الفيل  الفلدر   يلدرل س يح

 الدراسات السابقة -6
 عالدراورييلجردال لدإلمو ديلدرتسد دوالدرادولالدال دولدر   ديلدرل دس يلا د لردتاتلنللىدولايدسضللعس ديل
اورديل د سدلدراطاسدالجظسد لررتدييلدرلاااعللر لدرتسد يلانم لج  ولرلااافلنلد لاهدملدرف دادالدراري.دي لادة

ريسضللجىوللعس يلم للولهدال س يلرلاوري نلرتسد اىولل ا اال لجظسد لئنلدراررلدرعللولهال ل ليلاسدكل.يلد
 ت تلالادكايلدراطاسلرلدالمنللدنلسبدللدرظدادهسل دولدرر.دورلدرعلل.ديلاوراردرلدرعللد  لادة  دوتلرلداللااف د سدال
لجط .يحلااتلالمجالدراورييللنلس تلدرتسد والدراور.دي ليدملاولدال ارل لىدولرلعس ديلاهدملدرلاي دسدالدرلرو د .يل
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لااو جدديلدر ددلاكلنل ىددو لالعس دديلنددتتلدرتسد ددوالدراددولالددال ددولدر   دديلدراددولاددملتسد دديلاددلي سلاالاددليسلدراكلفدديل
درل دددس يلاندددم لندددوم لالعس ددديلد ا دددورلدرعدددوملجردددالدراجا.دددالندددنلظدددوهستلدراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكل دددولس دددو  ل
 درلو  ددا سالدرددتمااسدر(لاملاارددورلنلل.دديلاددورل الا لالعس دديلا ددسدلدر ولعددوالدراددولدهالددال اا .ددالدراددوري نل

 ديلالدكلدرظدوهستحلالدنلا ىديلجظدسلدراوريديلانلدئاردورلدرلس ع.ديلاعا دسلجاندو لهولدو للدنلدئاردورل لجرالتسد
.لمنلدرايو  لنجىولجظسد لئجىولاا.يلرلاوري نلد اكلوللل  ستلدراررلدرعلل  لاااد.يلرلتارديللعس ديللدت لدرادددمل

ا دد الدجانددوسهولنلدد لدرل دداا للدر ولعددوالاددور طللدراري.دديلدراددولاددملااددعىولااا .ددالدراددوري نلجرددالتسد دداىو
درتار لادرلرلد لرلدالمنللدنلعردتدرلاكولد ل د نلدرادادإلدرعللد لادرجظدس ل ىد لتد دستللاكوللديللا دليل ل.لمدنل

لدرعل لالعدلل ولدراررلدرعلل لننلدراداإلدرعلل حلردركل عالدراورييلجرالس تلالكلدرتسد واح

 (0204حتى  4991نذ عام ): يمخص الدراسات السابقة في البيئة المصرية م4جدول 
 انباحج انرقم

انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

1.  (Abdelalim, 2021) 

2016 

ؽزٚ 

2019 

دساعخ 

 ٍٞذاّٞخ

اٝشاد  مستقم:

اىَجٞعبد، 

 ٍشنيخ اى٘مبىخ

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

ؽ٘مَخ  وسُط:

 اىششمبد

مضبفخ  رقابً:

اىعبٍيِٞ، مضبفخ 

اىذُٝ٘، َّ٘ 

االقزصبد، 

 مضبفخ األص٘ه

رنيفخ 

اىجعبعخ 

 اىَجبعخ

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

اخزجااابس اىزنبٍاااو 

ثااااااااِٞ اىزنيفااااااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

فٜ َّ٘رط ّعظ 

اىقااااااااااااااااااااااذساد 

اىَزنبٍو، ثٖذف 

اىزؾغااااااااااااااااااااااِٞ 

اىَغاااااازَش فاااااااٜ 

اىقطاااااااااااااااااااااااااب  

اىصاااااااااااااااااااْبعٜ 

ٗرخفاااااااااااااااااااٞط 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

 ٘ك.اىغي

أُ رنيفاااااااخ اىجعااااااابعخ اىَجبعاااااااخ 

ٗاىزنااااابىٞف اىجٞعٞاااااخ ٗاىعٍَ٘ٞااااااخ 

ٗاإلداسٝاااخ رزغاااٌ ثبىزنيفاااخ ٍزجبْٝاااخ 

اىغااي٘ك فااٜ اىَز٘عااػ. ٗال ٝ٘عااذ 

عالقخ ثِٞ اىزنيفاخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك 

ىجْاااااذ رنيفاااااخ اىجعااااابعخ اىَجبعاااااخ 

ٍٗشاانيخ اى٘مبىااخ نال أُ اىْزااب ظ قااذ 

أشاااابسد ى٘عاااا٘د عالقااااخ اسرجاااابغ 

زجبْٝخ اىغي٘ك نٝغبثٞخ ثِٞ اىزنيفخ ٍ

ىجْااذ اىزناابىٞف اىجٞعٞااخ ٗاىعٍَ٘ٞااخ 

ٗاإلداسٝااخ ٍٗشااانيخ اى٘مبىااخ. مَاااب 

أشبسد أٝعاب  اىْزاب ظ أّأ ال ٝ٘عاذ 

راايصٞش ىؾ٘مَااخ اىشااشمبد مَز ٞااش 

ٗعٞػ )ٍعذه ىيعالقخ( ثِٞ اىزنيفاخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك ىزنيفاااخ اىجعااابعخ 

اىَجبعاااخ ٍٗشااانيخ اى٘مبىاااخ نال أّااأ 

ٝ٘عاااذ رااايصٞش ىؾ٘مَاااخ اىشاااشمبد 

َز ٞاااش ٗعاااٞػ )ٍعاااذه ىيعالقاااخ( م

عيااٚ اىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك ىجْااذ 

اىزنااااااابىٞف اىجٞعٞاااااااخ ٗاىعٍَ٘ٞاااااااخ 

ٗاإلداسٝااخ ٍٗشااانيخ اى٘مبىااخ. مَاااب 

أشااااابسد اىذساعاااااخ نىاااااٚ صاااااؾخ 

اىزنبٍاااااو ثااااااِٞ اىزنيفااااااخ ٍزجبْٝااااااخ 

اىغااي٘ك َّٗاا٘رط ّعااظ اىقااذساد 

اىَزنبٍو فٜ خفط دسعاخ اىزنيفاخ 

ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك ٗرؾقٞااس اىزؾغااِٞ 

ش، ٗقذ رجاِٞ قاذسح اىَْا٘رط اىَغزَ

عياااااٚ خفاااااط اىزنيفاااااخ ٍزجبْٝااااااخ 

اىغااااااااي٘ك ٗرؾقٞااااااااس اىزؾغااااااااِٞ 

 اىَغزَش.

سعبىخ 

 ٍبعغزٞش

عبٍعخ ثْٚ 

 ع٘ٝف
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

2.  (Ibrahim, 2021) 2021 
دساعخ 

 ٍٞذاّٞخ

 مستقم:

ؽ٘مَخ 

اىَشاععخ 

 اىذاخيٞخ

اىزنيفخ  تابع:

ٍزجبْٝخ 

اىجغي٘ك، 

اىزنيفخ غٞش 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

مفبءح  وسُط:

 اىشقبثخ اىذاخيٞخ

رنبىٞف 

 اىزش ٞو

اىزؾقااس ٍااِ أصااش 

ؽ٘مَاااااااااااااااااااااااااخ 

اىَشاععاااااااااااااااااااخ 

اىذاخيٞاااااااااااااااااااااااخ 

ٗاىَزَضيخ فٜ مو 

ٍاااااااِ )اىنفااااااابءح 

اىَْٖٞااااااااااااااااااااااخ، 

االعاااااااااااااااازقالىٞخ 

اىزْظَٞٞاااااااااااااااااخ، 

اىَ٘ظاااااااااااا٘عٞخ 

اىفشدٝااااااخ، ثاااااازه 

اىعْبٝااااخ اىَْٖٞااااخ 

اى٘اعجخ، ٍغز٘ٙ 

ٍشاقجاااااخ عاااااا٘دح 

اىَشاععاااااااااااااااااااخ 

اىذاخيٞااااخ( عيااااٚ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

 اىغي٘ك.

صااااش رٗ دالىااااخ نؽصااااب ٞخ ٗعاااا٘د أ

ىينفاااااااابءح اىَْٖٞااااااااخ ىيَشاعااااااااا ، 

ٗاالعااااااااااااااازقالىٞخ اىزْظَٞٞااااااااااااااااخ 

ٗاىَ٘ظ٘عخ اىفشدٝخ ٗثزه اىعْبٝخ 

اىَْٖٞااخ اى٘اعجااخ ٍٗغااز٘ٙ ٍشاقجااخ 

عاااا٘دح اىَشاععااااخ عيااااٚ اىزنيفااااخ 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك.

سعبىخ 

 ٍبعغزٞش

عبٍعخ مفش 

 اىشٞخ

3.  (Al-sayed, 2021) 

2004 

ؽزٚ 

2017. 

 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

ع٘دح  تابع:

 األسثبػ

اىزنيفخ 

 اإلعَبىٞخ

ٍعشفااااخ نىااااٚ أٛ 

ٍاااااااااذٙ رااااااااا صش 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااي٘ك عيااااااٚ 

 ع٘دح األسثبػ.

أُ نعَااااابىٜ اىزنااااابىٞف رغااااازغٞت 

ثشاانو ٍزجاابِٝ ىيز ٞااش اىَناابف  فااٜ 

اىَجٞعاابد. مَااب ّٕ٘ااذ اىْزااب ظ أُ 

ٍعااااابد  -عاااااي٘ك اىزنيفاااااخ )ىاااااضط

ٚ عا٘دح ىيضٗعخ( ٝ صش ثبىغيت عيا

األسثبػ ٗأُ اىشاشمبد اىزاٜ رزغاٌ 

ثبىغااي٘ك اىَعاابد ىيضٗعااخ رظٖااش 

ع٘دح أعيٚ ىألسثبػ ٍِ اىششمبد 

اىزاااٜ رظٖاااش عاااي٘مب  ىضعاااب . ىااازىل 

ٝغت عيٚ اىَذٝشِٝ ٗاىَغازضَشِٝ 

ٍٗؾبعجٜ اىزنبىٞف أُ ٝيخزٗا فاٜ 

اعزجبسٌٕ عي٘ك اىزنيفخ اىيضط عْذ 

 قٞبٌٍٖ ثبرخبر اىقشاساد.

 سعبىخ دمز٘سآ

 اىَْ٘فٞخ عبٍعخ

4.  
Abdel Megeid & 

EL-Deeb, 2021 

2015 

ؽزٚ 

2019 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

ؽ٘مَخ 

اىششمبد، 

خصب ص 

 ٍغيظ اإلداسح

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

نداسح  وسُط:

 األسثبػ

األداء  رقابٍ:

اىَبىٜ، األداء 

اىزش ٞيٜ، 

األداء 

اىزغ٘ٝقٜ، 

 ؽغٌ اىششمخ

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

ٍعشفااااااخ راااااايصٞش 

خصااااااااااااااااااب ص 

ٍغياااااااظ اإلداسح 

عياااااااٚ اىزنيفاااااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

عيااااااٚ ٍخزيااااااف 

اىصااااااااااااااااْبعبد 

 اىَصشٝخ.

أُ ؽ٘مَخ اىشاشمبد ىاذٖٝب اىقاذسح 

عياااٚ اىااازؾنٌ فاااٜ ٍغياااظ اإلداسح 

ٕٗزا ثذٗسٓ ىٔ رايصٞش عنغاٜ عياٚ 

اىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك صاااع٘دا . 

ٗاىزٛ َٝٞو نىاٚ اىضٝابدح نرا مبّاذ 

اعاااازعذاد ىحفصاااابػ  اإلداسح عياااٚ

عااِ اىز٘قعاابد اىخبصااخ ثبألسثاابػ 

اىَزفب ياااااخ فَٞاااااب ٝزعياااااس ثااااابألداء 

اىَغااااااازقجيٜ ىيشاااااااشمخ. مَاااااااب أُ 

اعاازقالىٞخ ٍغيااظ اإلداسح، ٗؽغااٌ 

ٍغيااااظ اإلداسح اىعااااخٌ، ٗعااااذً 

ٗع٘د اصدٗاعٞخ ىَْصات اىاش ٞظ 

اىزْفٞزٛ ىٔ أصش نٝغبثٜ عياٚ رقيٞاو 

نداسح األسثااااااابػ. ٗأخٞاااااااشا  فقاااااااذ 

اىؾ٘مَاااااخ  أٗظاااااؾذ اىْزاااااب ظ أُ

اىفعبىخ ىيششمبد َٝنِ أُ رخفاط 

ٍااااااِ اىزنيفااااااخ ٍزجبْٝااااااخ اىغااااااي٘ك 

اىصاابعذح، ٗماازىل ىٖااب راايصٞش عيااٚ 

 نداسح األسثبػ.

ٍغيخ 

سٝخ \اإلعنِ

ىيجؾ٘س 

 اىَؾبعجٞخ

عبٍعخ 

 اإلعنْذسٝخ

 2021محمىد،   .5

2013 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

قَٞخ  تابع:

 اىششمخ

ّغجخ  رقابٍ:

اىقَٞخ اىذفزشٝخ 

ىيغ٘قٞخ، ٍعذه 

اىعب ذ عيٚ 

األص٘ه، 

اىزذفقبد اىْقذٝخ 

اىزش ٞيٞخ، 

اىشف  اىَبىٜ، 

 ؽغٌ اىششمخ

اىزنبىٞف 

 اىَز ٞشح

ٍعشفااااااااخ أصااااااااش 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااي٘ك عيااااااٚ 

 قَٞخ اىششمخ.

ٗع٘د عالقخ نٝغبثٞخ ٍٗعْ٘ٝخ ثِٞ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك ٗقَٞااااخ 

اىْزاااب ظ  اىشاااشمخ. ٗأشااابسد أٝعاااب  

ى٘ع٘د عالقخ عايجٞخ ٍٗعْ٘ٝاخ ثاِٞ 

اىزنيفاااخ ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك اىعنغاااٞخ 

ٗقَٞاااااخ اىشاااااشمخ. ٗأخٞاااااشا  فقاااااذ 

أشاابسد ّزااب ظ رياال اىذساعااخ أٝعااب  

أُ اىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك رْزظ ٍِ 

اىذٗاف  االقزصابدٝخ ٗاالعزَبعٞاخ، 

ٗىنااااِ اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك 

اىعنغااٞخ رْاازظ ٍااِ دٗافاا   خااشٛ 

 نداسح األسثبػ.رزَضو فٜ 

ٍغيخ 

اىذساعبد 

اىزغبسٝخ 

 اىَعبصشح

عبٍعخ مفش 

 اىشٞخ
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2021 2021سانم وآخرون،   .6
دساعخ 

 ٍٞذاّٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

 تابع:

اعزشارٞغٞخ 

 سٝبدح اىزنيفخ

اىخبٍبد 

ٗاى٘ق٘د 

ٗقط  اى ٞبس، 

األع٘س، 

اىَصشٗفبد، 

اىف٘ا ذ، 

األعجبء 

ٗاىخغب ش 

 اىشأعَبىٞخ

أصااااااااش ٍعشفااااااااخ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااي٘ك عيااااااٚ 

ّغاااااابػ رطجٞااااااس 

اعااازشارٞغٞخ ٍاااِ 

االعاااااازشارٞغٞبد 

اىزْبفغااااٞخ ٕٗااااٜ 

)اعاااااااااااازشارٞغٞخ 

 سٝبدح اىزنيفخ(.

مَااب أشاابسد اىذساعااخ نىااٚ ٗعاا٘د 

رااااايصٞش نٝغااااابثٜ ٍعْااااا٘ٛ ىزااااا٘فٞش 

ٍعيٍ٘اااابد عااااِ اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااي٘ك عيااٚ رطجٞااس اعاازشارٞغٞخ 

سٝاااابدح اىزنيفااااخ. ٗأشاااابسد أٝعااااب  

صٞش نٝغااااابثٜ ٍعْااااا٘ٛ ى٘عااااا٘د راااااي

ىزاااا٘فٞش ٍعيٍ٘اااابد عااااِ اىزنيفااااخ 

ٍزجبْٝخ اىغي٘ك اىَزَضيخ فٜ اىف٘ا ذ 

ٗاىَصاااااااشٗفبد عياااااااٚ رطجٞاااااااس 

اعزشارٞغٞخ سٝابدح اىزنيفاخ. ٗأخٞاشا  

فقذ أشبسد اىذساعاخ أٝعاب  ى٘عا٘د 

أصش ٍعْا٘ٛ ىزا٘فٞش ٍعيٍ٘ابد عاِ 

اىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك اىَزَضيخ فٜ 

األعجاااااااابء ٗاىخغااااااااب ش اىَبىٞااااااااخ 

٘عخ عيٚ رطجٞاس اعازشارٞغٞخ اىَزْ

 سٝبدح اىزنيفخ.

ٍغيخ 

اىذساعبد 

اىزغبسٝخ 

 اىَعبصشح

عبٍعخ مفش 

 اىشٞخ

 2021عبد هللا،   .7

2013 

ؽزٜ 

2019 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

اىزخطٞػ 

 اىعشٝجٜ

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

 رنيفخ اىزش ٞو

رؾيٞاااااو اىعالقاااااخ 

ثاااااااااِٞ دسعاااااااااخ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااااااااااااااااااااي٘ك 

ٍَٗبسعاااااااااااااااااااخ 

اىزخطاااااااااااااااااااااٞػ 

 اىعشٝجٜ.

أُ رنيفااااااخ اىزشااااااا ٞو ىيشاااااااشمبد 

اىصااااْبعٞخ رزغااااٌ ث٘عاااا٘د رنيفااااخ 

ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك. مَااااب أشاااابسد 

اىذساعاااااااخ الّززشااااااابس اىزخطاااااااٞػ 

اىعشٝجٜ ثٖزٓ اىشاشمبد. ٗأخٞاشا  

فقااااذ أٗظااااؾذ اىذساعااااخ ٗعاااا٘د 

عالقخ اسرجبغ غشدٙ ٍعْا٘ٛ ثاِٞ 

دسعخ اىزنيفخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك ىجْاذ 

ٝجخ رنيفااخ اىزشاا ٞو ٗرخطااٞػ ظااش

 اىذخو.

سعبىخ 

 ٍبعغزٞش

 عبٍعخ اىقبٕشح

 2020انسمر،   .8

2014 

ؽزٚ 

2018 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

ٍَبسعبد 

نداسح األسثبػ 

ثبألّشطخ 

 اىؾقٞقٞخ

ع٘دح  تابع:

األسثبػ 

 اىَؾبعجٞخ

اىزنيفخ وسُط: 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

 رنيفخ اىزش ٞو

ٍؾبٗىاااخ دساعاااخ 

اّعنااااابط األصاااااش 

اىزفاااااااااااااااااااااابعيٜ 

ىََبسعبد نداسح 

األسثااااااااااااااااااااااابػ 

ثبألّشاااااااااااااااااااطخ 

اىؾقٞقٞاااااااااااااااااااااااخ 

ٗاىزنيفااخ ٍزجبْٝاااخ 

اىغااااااي٘ك عيااااااٚ 

عاااا٘دح األسثاااابػ 

 اىَؾبعجٞخ.

أُ رنبىٞف اىزشا ٞو فاٜ اىشاشمبد 

اىصاْبعٞخ اىَصااشٝخ رزجا  اىغااي٘ك 

اىَزجاابِٝ ألعيااٚ. ٗقااذ ثي ااذ ّغااجخ 

% صٝابدح 1% ىنو 0.394اىضٝبدح 

فااااٜ اىَجٞعاااابد فااااٜ ؽااااِٞ ثي ااااذ 

% 0.323اىْغجخ عْذٍب اّخفعذ 

بض فاٜ اىَجٞعاابد. % اّخفاا1ىناو 

مَب أٗظؾذ اىْزب ظ ٗع٘د عالقخ 

عنغاااٞخ ٍعْ٘ٝااااخ ىيزنيفاااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااي٘ك ٍاااااا  عاااااا٘دح األسثاااااابػ 

اىَؾبعجٞخ. ٗأشبسد اىْزاب ظ أٝعاب  

أُ اىشااااشمبد اىَصااااشٝخ ال رزجاااا  

ٍَبسعااااااااااااابد نداسح األسثااااااااااااابػ 

ثبألّشااااطخ اىؾقٞقٞااااخ ٍااااِ خاااااله 

أعاابىٞت رعغٞااو اىَجٞعاابد ٗىنْٖااب 

َبسعاابد رزجاا  فااٜ قٞبٍٖااب ثٖاازٓ اىَ

عياااااٚ رعاااااخٌٞ ؽغاااااٌ اإلّزااااابط، 

ٗرخفاااااٞط اىْفقااااابد االخزٞبسٝاااااخ. 

ٗأشاااابسد أٝعااااب  اىْزااااب ظ ى٘عاااا٘د 

عالقاااخ عنغاااٞخ ٍعْ٘ٝاااخ ثاااِٞ قاااٌٞ 

اىششمبد ثٖزٓ اىََبسعبد ٗع٘دح 

األسثاااابػ اىَؾبعااااجٞخ. مَااااب رجااااِٞ 

اّعنااابط ريااال اىََبسعااابد عيااااٚ 

صٝاااابدح ٍغااااز٘ٙ اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااااي٘ك اىخبصااااااااخ ثزناااااااابىٞف 

شا فقذ أٗدد اىْزب ظ اىزش ٞو. ٗأخٞ

أُ اىزفبعاااو ثاااِٞ اىزنيفاااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااي٘ك ألعيااٚ ىزناابىٞف اىزشاا ٞو 

ٍَٗبسعااااااااااابد نداسح األسثااااااااااابػ 

ثبألّشااطخ اىؾقٞقٞااخ ٝااشرجػ ثعالقااخ 

عنغٞخ ٍعْ٘ٝخ ٍا  عا٘دح األسثابػ 

 اىَؾبعجٞخ.

ٍغيخ اىفنش 

 اىَؾبعجٜ

عبٍعخ عِٞ 

 شَظ
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2020سمعان وأحمد،   .9

1999 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىضقخ  مستقم:

 اإلداسٝخ

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

مضبفخ  رقابٍ:

األص٘ه، 

اىزذفقبد اىْقذٛ  

اىؾشح، رؾقٞس 

 اىخغب ش

رنيفخ 

اىجعبعخ 

اىَجبعخ، د. 

 اىزش ٞو

فؾاااااص ٕاااااذفِٞ 

انهددددددف َٕٗاااااب: 

اىزعاااااشف  األول:

عيٚ َّػ عاي٘ك 

ثْااذِٝ ٍااِ ثْااا٘د 

اىزنيفاااااخ َٕٗاااااب: 

رنيفاااخ اىجعااابعخ 

اىَجبعاااااااااااااااااااااخ، 

ٗاىَصاااااااشٗفبد 

اىزشاااا ٞيٞخ، ٍااااِ 

أعاااااااو رششااااااااٞذ 

قاااااااااااااااااااااااشاساد 

اىشاااااشمبد فاااااٜ 

أٍاااااا٘س ٍزعااااااذدح 

مخفاااااااااااااااااااااااط 

اىزنااااااااااااااااااابىٞف، 

ٗرؾغاااااااااااااااااااااِٞ 

األٗظاااااااااااااااااااب  

اىزْبفغاااااااااااااااااااٞخ. 

 وانهدف انثداوٍ:

اىزعاااااشف عياااااٚ 

َّػ ٕزا اىغي٘ك 

خاااااااله فزااااااشاد 

االعاااااااااااااااااازقشاس 

ٗاألصٍااااااااااااااااابد 

 اىَبىٞاااااااااااااااااااااااااااخ

ٗاىغٞبعاااٞخ عاااِ 

غشٝااااااس رقغااااااٌٞ 

فزاااااااشح اىجؾاااااااش 

ألسثاااا  فزااااشاد: 

األٗىااااااااٚ ٍااااااااِ 

ؽزااااااااااااٚ  1999

، ٗاىضبّٞاااخ 2007

ؽزاٚ  2008ٍاِ 

، ٗاىضبىضاااخ 2010

ؽزاٚ  2011ٍاِ 

2013 ،

ٗاىشاثعاااااااااااااااااااااخ 

ٗاألخٞاااااشح ٍاااااِ 

ؽزااااااااااااٚ  2014

، ٗقااااااااااااذ 2017

رَضاااااااو اخزجااااااابس 

اىضقااااااااااااااااااااااااااااااااخ 

اىَفشغخ/اىضا اااذح 

مَؾااااذد ىغااااي٘ك 

اىزناااابىٞف عيااااٚ 

اعزجبسٕاااااب أؽاااااذ 

اىزؾٞاااااااااااااااااااضاد 

خ اىٖبٍااخ اىغااي٘مٞ

اىزاااااااٜ ٝؾزَاااااااو 

اّعنبعااااٖب عيااااٚ 

اىعذٝاااااااااذ ٍاااااااااِ 

قاااااااااااااااااااااااشاساد 

 اىششمخ.

ٍعْ٘ٝاااخ اىزنيفاااخ ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

ىنو ٍاِ رنيفاخ اىجعابعخ اىَجبعاخ، 

ٗاىَصاااااشٗفبد اىزشااااا ٞيٞخ أصْااااابء 

فزاشاد االعازقشاس. ٗارغابً اىزنيفااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك ىناااو ٍاااِ رنيفاااخ 

اىجعاابعخ اىَجبعااخ ٗاىَصاااشٗفبد 

زااااشح اىزشاااا ٞيٞخ ثبىعااااعف أصْاااابء ف

األصٍاااخ اىَبىٞااااخ. ٗارغاااابً اىزنيفااااخ 

ٍزجبْٝاخ اىغااي٘ك اىجعاابعخ اىَجبعااخ 

ثبىَعْ٘ٝااااخ خاااااله فزااااشح األصٍااااخ 

اىغٞبعٞخ. ٗريصش قشاساد اىَذٝشِٝ 

اىخبصخ ثزعذٝو اىَ٘اسد ٍ  ر ٞٞاش 

ؽغاااٌ اىْشااابغ ثبألصٍااابد اىَبىٞاااخ 

ٗاىغٞبعاااٞخ. ٗٗعااا٘د رااايصٞش ىيضقاااخ 

اىَفشغخ/اىضا اااااذح عياااااٚ اىزنيفاااااخ 

ىيجعبعخ اىَجبعاخ، ٍزجبْٝخ اىغي٘ك 

ٗاىَصاااااشٗفبد اىزشااااا ٞيٞخ أصْااااابء 

فزشراااٜ االعااازقشاس ٗعاااذً دالىزٖاااب 

 فٜ فزشرٜ األصٍخ.

ٍغيخ 

اإلعنْذسٝخ 

ىيجؾ٘س 

 اىَؾبعجٞخ

عبٍعخ 

 اإلعنْذسٝخ
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2020عىض،   .10

2015 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

ٍزجبْٝخ 

اىغي٘ك، مضبفخ 

األص٘ه، 

ٍعذه َّ٘ 

 اىَجٞعبد

اىزْج   تابع:

 ثبألسثبػ

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

ٗاإلداسٝخ، 

رنيفخ 

اىجعبعخ 

 اىَجبعخ

ٍعشفاااخ اىع٘اٍاااو 

اىَؾاااذدح ىيزنيفاااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

ٗأصشٕااااااب عيااااااٚ 

 اىزْج  ثبألسثبػ.

ٗعا٘د اىزنيفاخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك فاٜ 

رنيفخ اىجعابعخ اىَجبعاخ، ؽٞاش أُ 

االّخفااابض فاااٜ اىَجٞعااابد ثْغاااجخ 

رنيفااااخ  % ْٝااازظ عْااأ اّخفااابض1

اىجعاااااااااابعخ اىَجبعااااااااااخ ثْغااااااااااجخ 

%، ٗأُ اىضٝااااااابدح فاااااااٜ 0.0467

% ْٝااازظ عْٖاااب 1اىَجٞعاابد ثْغاااجخ 

صٝاااابدح رنيفااااخ اىجعاااابعخ اىَجبعااااخ 

%، ٕٗ٘ ٍب ٝشٞش نىٚ 0.57ثْغجخ 

اصجااااابد ٗعااااا٘د اىزنيفاااااخ ٍزجبْٝاااااخ 

اىغااااي٘ك ىيجعاااابعخ اىَجبعااااخ فااااٜ 

اىجٞئخ اىَصاشٝخ. ٗىاٌ ٝزجاِٞ ٗعا٘د 

اىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك ىيزناابىٞف 

 جٞعٞاااااخ ٗاىعٍَ٘ٞاااااخ ٗاإلداسٝاااااخ.اى

ٗٝ٘عاااذ رااايصٞش ٍعْااا٘ٛ ىناااو ٍاااِ 

مضبفاااااخ األصااااا٘ه، ٗاىَْااااا٘ فاااااٜ 

اىَجٞعاااابد عيااااٚ ؽااااذٗس اىزنيفااااخ 

ٍزجبْٝخ اىغي٘ك ىيجعابعخ اىَجبعاخ. 

ٗٝ٘عااااذ راااايصٞش عاااايجٜ ىَز ٞااااشاد 

رجااااااابِٝ اىزنيفااااااااخ عيااااااااٚ قااااااااذسح 

 اىَغزضَشِٝ عيٚ اىزْج  ثبألسثبػ.

سعبىخ 

 ٍبعغزٞش

عبٍعخ 

 اىَْص٘سح

 2020محفىظ،   .11

2013 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

اىغٞ٘ىخ اىَبىٞخ، 

 مضبفخ األص٘ه

اىزنيفخ تابع: 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

ّ٘   وسُط:

 اىقطب 

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

اخزجاااااابس راااااايصٞش 

اىغاااٞ٘ىخ اىَبىٞاااخ 

ٗمضبفااخ األصاا٘ه 

عياااااااٚ اىزنيفاااااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

فاااااااااااااٜ ماااااااااااااو 

اىقطبعاااااااااااااااااابد 

ثبىج٘سصاااااااااااااااااخ 

مَااااب اىَصااااشٝخ. 

اعاااااااااااااااااااازٖذفذ 

اىذساعااخ اخزجااابس 

رااااايصٞش ٍغاااااز٘ٙ 

مضبفاااخ األصاااا٘ه 

فاااااٜ اىشاااااشمبد 

ؽاااااااابه ٗعاااااااا٘د 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

 اىغي٘ك.

نُ اىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك ٍ٘ع٘دح 

فاااٜ اىشاااشمبد اىَصاااشٝخ اىَقٞاااذح 

ثبىج٘سصااخ اىَصااشٝخ. ٝ٘عااذ أصااش 

عااايجٜ ىَغاااز٘ٙ اىغاااٞ٘ىخ اىَبىٞاااخ 

عيٚ اىزنيفخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك ؽٞاش 

غااااز٘ٙ اىغااااٞ٘ىخ أّاااأ ميَااااب صاد ٍ

اىَبىٞااااخ اّخفااااط ٍغااااز٘ٙ رجاااابِٝ 

اىزنيفااااخ. ٗال ٝ٘عااااذ أصااااش ىنضبفااااخ 

األصاااا٘ه عيااااٚ ٍغااااز٘ٙ اىزنيفااااخ 

ٍزجبْٝاااااخ اىغاااااي٘ك. ٗأخٞاااااشا  فقاااااذ 

ر٘صاايذ اىذساعااخ أّاأ عْااذ ندخاابه 

ّااااا٘  اىقطاااااب  مَز ٞاااااش ٗعاااااٞػ 

رفااااابعيٜ ثاااااِٞ مضبفاااااخ األصااااا٘ه 

ٗاىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك فقااذ أصااش 

ّااا٘  اىقطاااب  عياااٚ قااا٘ح اىعالقاااخ 

ىنِ ىٞظ ثذسعاخ مجٞاشح ىزاْعنظ ٗ

عيااٚ اىعالقااخ ٗرصااجؼ راد دالىااخ 

نؽصاااب ٞخ. ٗقاااذ أٗدد اىْزاااب ظ أُ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك رشرفاااا  

ثشنو ٍيؾ٘ظ فٜ ششمبد اىقطاب  

اىصاااااْبعٜ أمضاااااش ٍاااااِ اىقطاااااب  

 اىخذٍٜ.

سعبىخ 

 ٍبعغزٞش

 عبٍعخ دٍْٖ٘س

12.  
Wahdan& 

Alsayed, 2020 

2007 

ؽزٜ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

االرغبٓ دساعخ 

اىعبً ىيششمبد 

 اىَصشٝخ

نعَبىٜ 

 اىزنيفخ

ٍعشفاااااااخ ٍاااااااذٛ 

اعااازغبثخ اىزنيفاااخ 

ىز ٞااشاد اىطياات 

فااااااااااٜ ظاااااااااا٘ء 

اىظااااااااااااااااااااشٗف 

اىغٞبعاااااااااااااااااااااٞخ 

اىخبصااخ أٛ قجااو 

ٗأصْااااااابء ٗثعاااااااذ 

 اىض٘سرِٞ.

أُ اىزنيفاااااخ االعَبىٞاااااخ أظٖاااااشد 

عاااي٘مب  ٍعااابدا  ىالىزصاااب  ؽٞاااش 

% ٗاّخفعااذ 0.56صادد ثْغااجخ 

% عْااااااااذ صٝاااااااابدح 0.88ثْغااااااااجخ 

% 1اىَجٞعااابد ثْغاااجخ ٗاّخفااابض 

ٍَاااب ٝ ماااذ ٗعااا٘د اعااازغبثخ غٞاااش 

ٍزنبفئااخ ىغااي٘ك اىزنيفااخ فااٜ اىجٞئااخ 

اىَصاااشٝخ. فقجاااو اىضااا٘سح ٗعاااذد 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝاااااخ اىغاااااي٘ك ؽٞاااااش 

% ٗاّخفعاذ 0.8اسرفعذ ثْغاجخ 

%، أٍاااااااب خااااااااله 0.68ثْغاااااااجخ 

اىضااا٘سرِٞ مااابُ اىزااايصٞش ظاااعٞف. 

ٗأخٞااااشا  ثعااااذ اىضاااا٘سرِٞ اسرفعااااذ 

َقااااذاس اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك ث

% عْااااذ اسرفااااب  اىَجٞعاااابد 0.36

% ىنْٖاب اّخفعاذ ثْغاجخ 1ثْغجخ 

% عْاااااااااااذٍب اّخفعاااااااااااذ 0.98

 %.1اىَجٞعبد ثْغجخ 

ٍغيخ 

اىذساعبد 

ٗاىجؾ٘س 

 اىزغبسٝخ

 عبٍعخ ثْٖب



 التكلفة متباينة السلوك: دراسة مرجعية باألدب......     حنفي زكي عيد حممـد؛ أ/ رحاب عادل صالح الدين امنيد/  أ.   
 

  
 

 
 

  58  

 

 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2020عرفاث،   .13

2014 

ؽزٚ 

2018 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

ؽ٘مَخ 

اىششمبد، 

ٕٞنو اىَينٞخ، 

مضبفخ األص٘ه، 

 مضبفخ اىعَبىخ

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

رنيفخ 

اىَجٞعبد، 

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

اخزجاااابس اىعالقااااخ 

ثاااااااااِٞ  ىٞاااااااااابد 

اىؾ٘مَاااااااااااااااااااااخ 

ٗرشمٞجااااخ ٕٞنااااو 

اىَينٞااااااااخ ٍااااااااِ 

ّبؽٞااااخ ٗاىزنيفااااخ 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك.

أُ رنيفاااااخ اىَجٞعااااابد ٗاىزنااااابىٞف 

اىجٞعٞاخ ٗاىعٍَ٘ٞاخ ٗاإلداسٝاخ رزجاا  

اىزنيفاااااااخ ٍزجبْٝاااااااخ اىغاااااااي٘ك ٗأُ 

ز ٞاااشاد اىَغااازقيخ ٍزَضياااخ فاااٜ اىَ

 ىٞااابد اىؾ٘مَاااخ ٕٗٞناااو اىَينٞاااخ 

ٍ عغاااااٞخ، ٗنداسٝاااااخ راااااذف  ٕااااازا 

 اىغي٘ك ّؾ٘ اّذصبسٓ.

ٍغيخ 

اىذساعبد 

اىزغبسٝخ 

 اىَعبصشح

عبٍعخ مفش 

 اىشٞخ

 2020عبد انرحمه،   .14

2014 

ؽزٚ 

2018 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

اعزشارٞغٞخ 

اىزَٞض، 

اعزشارٞغٞخ 

 سٝبدح اىزنيفخ

اىزنيفخ  تابع:

ٍزجبْٝخ 

اىغي٘ك، أداء 

 اىششمخ

اىؾبىخ  وسُط:

االقزصبدٝخ 

ىيذٗىخ، ٍغز٘ٙ 

اىَْبفغخ 

ثبىصْبعخ، 

ر٘قعبد 

اىَذٝشِٝ 

اىَزفب يخ 

 ٗاىَزشب َخ

ؽغٌ  رقابٍ:

اىَْشيح، 

اىشافعخ اىَبىٞخ، 

َّ٘ اىششمخ، 

 عَش اىششمخ

 د. اىزش ٞو

ٍؾبٗىااااخ رششااااٞذ 

اىقاااااااااااااااااااشاساد 

اإلداسٝااااخ ٗرىاااال 

عااااااااِ غشٝااااااااس 

ش دساعااااااخ األصاااااا

اىْاابرظ ٍااِ ارجااب  

اىشااااااااااااااااااااااااشمخ 

العاااااااااااازشارٞغٞخ 

رْبفغااٞخ ٍؾاااذدح. 

ٗريصٞش رىل عياٚ 

قاااشاساد اإلداسح 

اىزااااااااٜ رزعيااااااااس 

ثبىَفبظيخ عا٘اء 

ماااابُ ثبالؽزفاااابظ 

أٗ رعاااااااااااااااااااااذٝو 

اىَاااااا٘اسد غٞااااااش 

اىَغااااااز يخ فااااااٜ 

ؽبالد اّخفابض 

ؽغااااااٌ اىْشاااااابغ 

ٗثبىزجعٞاخ ٍعشفااخ 

أصش ٍب عجس عيٚ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

 اىغي٘ك.

أُ اىشااااااااااشمبد اىزااااااااااٜ رزجاااااااااا  

عاازشارٞغٞخ اىزَٞااض رزغااٌ ثبىزنيفااخ ا

ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك )اىيضعااااخ(، أٍااااب 

اىشاااشمبد اىزاااٜ رزجااا  اعااازشارٞغٞخ 

سٝاااابدح اىزنيفااااخ ال رزغااااٌ ثبىزنيفااااخ 

ٍزجبْٝخ اىغي٘ك )غٞش ىضعاخ(. مَاب 

أشاااابسد اىْزااااب ظ نىااااٚ راااايصش رياااال 

اىعالقاااااخ ثعاااااذح ٍز ٞاااااشاد ٕٗاااااٜ 

اىز٘قعاااابد اىَزفب يااااخ ٗاىَزشاااااب َخ 

زقجيٞخ، اىَزعيقااااخ ثبىَجٞعاااابد اىَغاااا

ٍٗغااااااااز٘ٙ اىَْبفغااااااااخ، ٗعااااااااذً 

 االعزقشاس االقزصبدٛ ىيذٗىخ.

 سعبىخ دمز٘سآ

 عبٍعخ اىقبٕشح
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

15.  Hegazy, 2020 
غٞش 

 ٍؾذد

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

سٝبدح  مستقم:

 اىزنيفخ، اىزَٞض

أداء  تابع:

اىششمخ، اىزنيفخ 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

اىشافعخ  رقابٍ:

اىَبىٞخ، ؽغٌ 

اىششمخ، عَش 

اىششمخ، َّ٘ 

 اىششمخ

رنبىٞف 

اىزش ٞو، 

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

ر٘عٞاااأ اىعاااا٘ء 

ّؾ٘ أُ اعازخذاً 

َّاااا٘رط اىزنيفااااخ 

اىزقيٞااااااذٛ عْااااااذ 

نعااااااااشاء رْجاااااااا  

ثبألسثبػ عٞ دٙ 

نىااااااٚ صٝاااااابدح أٗ 

رقيٞااااو اعااااازغبثخ 

اىزنااااااااااااااااااااابىٞف 

ىيز ٞااااااشاد فااااااٜ 

ٍغاااز٘ٙ اىْشااابغ 

ٍَااب عااْٞزظ عْاأ 

صٝااااااابدح فغاااااااا٘ح 

ر٘قعااااااااااااااااااااااابد 

 األسثبػ.

اىغاي٘ك رخزياف أُ اىزنيفخ ٍزجبْٝاخ 

عاااااِ اىزنااااابىٞف اىَز ٞاااااشح ؽٞاااااش 

رااشرجػ اىزناابىٞف اىَز ٞااشح ثعالقااخ 

خطٞااخ ٍاا  اىْشاابغ ثَْٞااب رصااْف 

اىزنيفاااخ عياااٚ اعزجااابس أّٖاااب رنيفاااخ 

ٍزجبْٝاااااخ اىغاااااي٘ك عْاااااذٍب راااااضداد 

اىزناااابىٞف اىزااااٜ رصاااابؽت صٝاااابدح 

اىْشبغ ثشنو أمجاش ٍاِ اّخفبظاٖب 

عْااااذٍب ٝااااْخفط اىْشاااابغ ثشاااانو 

نىاٚ  ٍزغبٗٛ. مَب أشابسد اىْزاب ظ

نُ اىزنيفاااخ ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك رزااايصش 

ثؾغاااٌ اىشاااشمخ فٞضٝاااذ ٍاااِ رجااابِٝ 

اىزنيفااخ فااٜ اىَشااشٗعبد اىنجٞاااشح 

أمضااش ٍااِ اىَشااشٗعبد اىصاا ٞشح 

ٍٗز٘عاااااطخ اىؾغاااااٌ. مَاااااب رااااا صش 

اىزنيفاااااخ ٍزجبْٝاااااخ اىغاااااي٘ك عياااااٚ 

قاااشاساد اىَاااذٝشِٝ ٗاىَغااازضَشِٝ 

ثشااااايُ اىشاااااشمخ. مَاااااب أُ اىفٖاااااٌ 

اىصااؾٞؼ ىيزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك 

بٌٕ فااٜ اىزْجاا  ثبألسثاابػ ثشاانو ٝغاا

صاااؾٞؼ. مَاااب أُ اىشاااشمبد اىزاااٜ 

رزغاااٌ ثبّخفااابض اىزنيفاااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغاااااي٘ك ىاااااذٖٝب رغااااازطٞ  اىزْجااااا  

ثبألسثااابػ ثشااانو أمضاااش دقاااخ ٍاااِ 

اىشااااشمبد اىزااااٜ رزغااااٌ ثبسرفااااب  

اىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغاي٘ك ىاذٖٝب. ٗأٝاب 

مبُ عي٘ك اىزنيفخ ع٘اء مبُ ٝزغٌ 

فيّااأ  ثبىزجاابِٝ أٗ ال ٝزغاااٌ ثبىزجااابِٝ

ٝااا صش فاااٜ سمٝاااخ اىَغااازضَش ؽااا٘ه 

قَٞااخ اىشااشمخ فبالعاازغبثخ اىْبرغااخ 

ٍااااِ اىَغاااازضَش ثغااااجت ٍفبعاااا د 

أسثبػ اىششمبد اىزاٜ رزغاٌ ثزنيفاخ 

ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك عبىٞااخ رنااُ٘ أقااو 

ٍااااِ اعاااازغبثزٔ ىَفبعاااا د أسثاااابػ 

اىششمبد اىزٜ رزغٌ ثزنيفخ ٍزجبْٝاخ 

اىغااي٘ك ٍااْخفط ٍَااب ٝزغااجت فااٜ 

ثذسعخ ععو اىَغزضَشِٝ ٝعزَذُٗ 

ٍْخفعااااااااخ عيااااااااٚ اىَعيٍ٘اااااااابد 

اىَغزَذح ٍاِ األسثابػ اىَعيْاخ فاٜ 

رؾذٝذ قَٞخ اىششمخ ثغاجت ظاعف 

 اىقَٞخ اىزْج ٝخ ىزيل اىَعيٍ٘بد.

ٍغيخ اىجؾ٘س 

اىَبىٞخ 

 ٗاىزغبسٝخ

عبٍعخ 

 ث٘سععٞذ

 2020محمد،   .16

2015 

ؽزٚ 

2018 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

اىز٘قعبد 

اإلداسٝخ 

اىَغزقجيٞخ، 

دسعخ اىَ٘اسد 

غٞش اىَغز يخ، 

رنبىٞف اىزعذٝو 

)اىزنٞف(، 

اىقَٞخ اىغ٘قٞخ 

نىٚ اىقَٞخ 

اىذفزشٝخ 

ىالعٌٖ، 

اىَجٞعبد 

ٗدسعخ اىز ٞش 

فٜ اىَجٞعبد، 

ؽغٌ اىششمخ، 

ٍذّٝ٘ٞخ 

 اىششمخ

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

دساعاااخ اىغاااي٘ك 

اىعشااااااااااااااااااا٘ا ٜ 

ىيزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغاااااااااااااااااااااي٘ك، 

ثبإلظاابفخ ىقٞاابط 

رااااايصٞش ر٘قعااااابد 

اإلداسح عيااااااااااااٚ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغاااي٘ك، ٗرىااال 

ثٖااااااذف صٝاااااابدح 

ع٘دح اىَعيٍ٘بد 

اىزااااااٜ ر٘فشٕااااااب 

اىَؾبعااااااااااااااااااااجخ 

 اإلداسٝخ.

ظااشٗسح ندساك اىَااذٝشِٝ ىيزنيفااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغااااي٘ك ىزؾغاااِٞ عاااا٘دح 

ٍؾزاااااا٘ٙ ٍخشعاااااابد اىَؾبعااااااجخ 

ٝخ. ٗر٘صيذ أٝعب اىذساعخ اإلداس

نىااااااااٚ أُ اىز٘قعاااااااابد اإلداسٝااااااااخ 

اىَغزقجيٞخ اىَزفب يخ ٝنُ٘ ىٖب ريصٞش 

ق٘ٙ أصْبء ٗع٘د دسعخ عبىٞاخ ٍاِ 

اىَااا٘اسد غٞاااش اىَغاااز يخ ٗدسعاااخ 

عبىٞااخ ٍااِ رناابىٞف اىزعااذٝو عيااٚ 

دسعخ اىزنيفخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك ىجْاذ 

اىزنااااااابىٞف اىجٞعٞاااااااخ ٗاىعٍَ٘ٞاااااااخ 

ٗاإلداسٝاااااخ أٍاااااب عْاااااذ اّخفااااابض 

َاا٘اسد غٞااش اىَغااز يخ، ٗرناابىٞف اى

اىزعذٝو ٝنُ٘ ريصٞشٕب ظعٞف نىاٚ 

ٍز٘عااػ خبصااخ فااٜ ظااو اىْظااشح 

اىَزشاااااب َخ ىيَجٞعااااابد )ر٘قعااااابد 

اإلداسح( عيااااااٚ دسعااااااخ اىزنيفااااااخ 

ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك ىجْااااذ اىزناااابىٞف 

 اىجٞعٞخ ٗاىعٍَ٘ٞخ ٗاإلداسٝخ.

ٍغيخ اىفنش 

 اىَؾبعجٜ

عبٍعخ عِٞ 

 شَظ
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2020فىدة واالسداوي،   .17

1999 

ؽزٚ 

2016 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

ؽغٌ  مستقم:

ٍنزت 

اىَشاععخ، 

اىزخصص 

اىقطبعٚ فٜ 

اىَشاععخ 

 اىَشزشمخ

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

 رقابً:

اىزذفقبد اىْقذٝخ 

اىؾشح، مضبفخ 

األص٘ه، ؽغٌ 

اىششمخ، عذد 

عْ٘اد ر٘ىٚ 

 اىَذٝش اىزْفٞزٛ

 د. اىزش ٞو

ٍعشفخ أصش ع٘دح 

اىَشاععاااخ عياااٚ 

 اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ

اىغااي٘ك. ٗقااذ رااٌ 

رىااال ٍاااِ خااااله 

قٞااااااابط عااااااا٘دح 

اىَشاععاخ )ؽغاٌ 

ٍنزاااااااااااااااااااااااااااات 

أصاااش  -اىَشاععاااخ

اىزخصااااااااااااااااص 

اىقطااااااااااااااااااااابعٜ 

أصاااااش  -ىيَشاعااااا 

اىَشاععاااااااااااااااااااخ 

 اىَشزشمخ(.

ٗعاااا٘د راااايصٞش نٝغاااابثٜ ٍٗعْاااا٘ٛ 

ىيَشاععااخ اىَشاازشمخ عيااٚ اىزنيفااخ 

ٍزجبْٝااااااخ اىغااااااي٘ك ىَصااااااشٗفبد 

% ٗعذً 10اىزش ٞو عْذ ٍغز٘ٙ 

ٗعااا٘د رااايصٞش ٍعْااا٘ٛ ىيزخصاااص 

ىيَشاعااا  عياااٚ اىزنيفاااخ  اىقطااابعٜ

ٍزجبْٝاااخ اىغااااي٘ك. ٗٗعاااا٘د راااايصٞش 

عاايجٜ ٍٗعْاا٘ٛ ثااِٞ ؽغااٌ ٍنزاات 

اىَشاععخ ٗاىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغاي٘ك 

ىَصشٗفبد اىزش ٞو عْاذ ٍغاز٘ٙ 

5.% 

اىَغيخ اىعيَٞخ 

ىيذساعبد 

 اىَؾبعجٞخ

عبٍعخ قْبح 

 اىغ٘ٝظ

 0202اإلسداوي وبالل،   .18

2009 

ؽزٚ 

2016 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىقذسح  مستقم:

 اإلداسٝخ

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

ؽغٌ  رقابٍ:

اىششمخ، مضبفخ 

األص٘ه، 

اىزذفقبد اىْقذٝخ 

اىؾشح، عذد 

عْ٘اد ر٘ىٚ 

اىَذٝش 

اىزْفٞزٛ، 

اىَينٞخ 

اىَ عغٞخ، 

 رشمض اىَينٞخ

ٍصشٗفبد 

اىجٞ  

ٗاىز٘صٝ ، 

اىزنبىٞف 

اىعٍَ٘ٞخ 

ٗاإلداسٝخ، 

د. اىزش ٞو، 

رنيفخ 

اىجعبعخ 

 اىَجبعخ

اخزجاااابس اىعالقااااخ 

ثاااااااااِٞ اىقاااااااااذسح 

اإلداسٝااااااااااااااااااااااخ 

ٗاىزنيفااخ ٍزجبْٝاااخ 

اىغااااااااااااااااااااااااي٘ك 

ىَصاااااااااااااشٗفبد 

اىجٞاا  ٗاىز٘صٝاا ، 

ٗاىَصاااااااشٗفبد 

اىعٍَ٘ٞااااااااااااااااااااخ 

ٗاإلداسٝااااااااااااااااخ، 

ٍٗصاااااااااااشٗفبد 

اىزشااا ٞو ٗرنيفاااخ 

اىجعاااااااااااااااااااابعخ 

 اىَجبعخ.

ٗعا٘د عالقاخ ٍ٘عجااخ ٍعْ٘ٝاخ ثااِٞ 

اىقاااذسح اإلداسٝاااخ ٗاىزنيفاااخ ٍزجبْٝاااخ 

اىغااااااااي٘ك ىَصااااااااشٗفبد اىجٞاااااااا  

بد اىعٍَ٘ٞاخ ٗاىز٘صٝ  ٗاىَصشٗف

ٗاإلداسٝخ. ٗٗعا٘د عالقاخ ٍ٘عجاخ 

ٍعْ٘ٝاااااخ ثاااااِٞ اىقاااااذسح اإلداسٝاااااخ 

ٗاىزنيفاااااااااخ ٍزجبْٝااااااااااخ اىغااااااااااي٘ك 

ىَصااااااشٗفبد اىزشاااااا ٞو. ٗعااااااذً 

ٗع٘د عالقاخ ثاِٞ اىقاذسح اإلداسٝاخ 

ٗاىزنيفخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك ىيجعابعخ 

 اىَجبعخ.

اىَغيخ اىعيَٞخ 

ىيذساعبد 

ٗاىجؾ٘س 

 اىزغبسٝخ

 عبٍعخ دٍٞبغ

19.  Hassouna, 2020 

2011 

ؽزٚ 

2017. 

 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

اىؾ٘افض 

اإلداسٝخ، 

اىزذفقبد 

اىْقذٝخ، أعبط 

 االعزؾقب 

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

 د. اىزش ٞو

ٍعشفااااخ اىعالقااااخ 

ثااااااِٞ اىؾاااااا٘افض 

اإلداسٝاااااخ إلداسح 

األسثبػ ٗاىزنيفاخ 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك.

أّاأ عْااذٍب ٝناااُ٘ ىااذٙ اىَاااذٝشِٝ 

اىزنبىٞف ؽبفض إلداسح األسثبػ فإُ 

 رظٖش عي٘مب  ٍعبدا  ىالىزصب .

ٍغيخ اىجؾ٘س 

 اىزغبسٝخ

عبٍعخ 

 اىضقبصٝس

 2020حجازي،   .20
غٞش 

 ٍؾذد

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

اىزْج   تابع:

 ثبالسثبػ

اىزنيفخ 

اإلعَبىٞخ، 

رنيفخ 

اىجعبعخ 

اىَجبعخ، 

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

عاااااااااااااااااااااااااشض 

اىَصااااااااااطيؾبد 

اىَزعيقااخ ثبىزنيفااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

ٗر٘عٞاأ اىعاا٘ء 

عياااااٚ اىع٘اٍاااااو 

اىش ٞغاااااااااااااااااااااااخ 

اىَزغاااااااججخ فاااااااٜ 

ٗعااااااا٘د خطااااااااي 

ثز٘قعااابد أسثااابػ 

اىَؾيياِٞ، ٗثٞاابُ 

راااااايصٞش اىزنيفاااااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

عياااااٚ ر٘قعااااابد 

 أسثبػ اىَؾييِٞ.

أُ اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك ىٖااااب 

راايصٞش مجٞااش عيااٚ ر٘قعاابد أسثاابػ 

اىَؾيياااااِٞ ٍاااااِ ؽٞاااااش نعَااااابىٜ 

زناااااااابىٞف ٗرنيفااااااااخ اىجعاااااااابعخ اى

اىَجبعاااخ، ٗىٖاااب رااايصٞش أقاااو عياااٚ 

اىزنااااااابىٞف اىجٞعٞاااااااخ ٗاىعٍَ٘ٞاااااااخ 

ٗاإلداسٝاااااخ. ٗأٗصاااااذ اىذساعاااااخ 

ثعشٗسح رجْٚ اىَؾيياُ٘ اىَابىُٞ٘ 

َّاابرط ريخااز فااٜ االعزجاابس اىزنيفااخ 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك.

ٍغيخ اىجؾ٘س 

اىَبىٞخ 

 ٗاىزغبسٝخ

عبٍعخ 

 ث٘سععٞذ
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

21.  
Abdulhamied & 

Abulezz, 2020 

2001 

ؽزٚ 

2007. 

 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

ٕٞنو  مستقم:

اىزنيفخ، عذً 

 ريمذ اىطيت

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

ٍعشفاااااااخ ٍاااااااذٙ 

ٗعااااا٘د اىزنيفاااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

فااااااااااااٜ ثٞئااااااااااااخ 

اىشاااااااااااااااااااشمبد 

اىَصشٝخ. ٗرىال 

ٍااااااااااِ خاااااااااااله 

اىنشاااااااف عاااااااِ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااااااااااااااااااااي٘ك 

ىيَصاااااااااااشٗفبد 

خ اىجٞعٞاااااااااااااااااااااااااا

 ٗاإلداسٝخ.

أُ ْٕاااابك راااايصٞش ىٖٞنااااو اىزنيفااااخ 

ٗرااااايصٞش ىعاااااذً اىزيماااااذ اىَاااااشرجػ 

ثبىطيااات. مَاااب أماااذد اىذساعاااخ أُ 

اسرفب  اىزنابىٞف اىضبثزاخ فاٜ ٕٞناو 

رنيفااخ اىشااشمخ ٝاا دٙ ثبىفعااو نىااٚ 

صٝااااابدح دسعاااااخ اىزنيفاااااخ ٍزجبْٝاااااخ 

اىغاي٘ك. ٗأمااذد اىْزااب ظ عيااٚ أّاأ 

ميَااب اسرفاا  ٍغاااز٘ٙ عااذً اىٞقاااِٞ 

ىشاااااشمخ صادد ثشااااايُ اٝاااااشاداد ا

دسعااااخ اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك 

ثَعْٚ أٗظؼ أّٔ ميَاب مابُ ْٕابك 

رنيفخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك ٝناُ٘ ْٕابك 

عذً ريمذ اىطيت ثشنو ٍشرف ، أٍب 

فااااٜ ؽبىااااخ اّخفاااابض عااااذً ريمااااذ 

اىطياات، ٗال ٝ٘عااذ عالقااخ ٍعْ٘ٝااخ 

 نؽصب ٞخ.

ٍغيخ اىجؾ٘س 

 اىزغبسٝخ

عبٍعخ 

 اىضقبصٝس

 2020انفداوي،   .22

2014 

ؽزٚ 

2018 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

قَٞخ  تابع:

 اىششمخ

َّ٘  رقابٍ:

اىزنيفخ، 

اىزذفقبد 

اىْقذٝخ، 

اىَْبفغخ، 

اىشثؾٞخ، ؽغٌ 

 اىششمخ

رنيفخ 

اىجعبعخ 

 اىَجبعخ

اىزعاااااشف عياااااٚ 

ٍاااااااذٙ ٗعااااااا٘د 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغاااي٘ك ألّااا٘ا  

ٍزعااااااااذدح ٍااااااااِ 

اىزناااااابىٞف فااااااٜ 

عاااااااي٘ك رنيفاااااااخ 

أّشااااطخ عيغااااايخ 

 اىقَٞخ.

ٗعا٘د اىزنيفاخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك فاٜ 

أّشاااطخ اىقَٞاااخ، ٗرىااال ثاااذسعبد 

ٍخزيفاخ. ٗرشراات عياٚ رىاال ٗعاا٘د 

عالقااخ عنغااٞخ ثااِٞ ٕاازا اىغااي٘ك 

 ٗقَٞخ اىششمخ.

ٍغيخ 

اىذساعبد 

ٗاىجؾ٘س 

 اىزغبسٝخ

 عبٍعخ ثْٖب

23.  Ali, 2019 

2015 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

األداء  تابع:

 اىَبىٜ

ؽغٌ  وسُط:

اىششمخ، ٕٞنو 

 اىَينٞخ

 رنيفخ اىزش ٞو

ٍعشفخ أصش رجابِٝ 

اىزناااااابىٞف فااااااٜ 

اىشاااشمبد عياااٚ 

 األداء اىَبىٜ.

رزَٞض اىْغجخ اىنجاشٙ ٍاِ شاشمبد 

اىزعاااذِٝ ثبىزنيفاااخ ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

ٗأٝعااااب  أشاااابسد اىْزااااب ظ ى٘عاااا٘د 

عالقااخ غٞااش ٍعْ٘ٝااخ ثااِٞ اىزنيفااخ 

اىَاااابىٜ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك ٗاألداء 

ىيشاااااشمبد فااااااٜ رىااااال اىقطااااااب . 

ٗر٘صاااايذ أٝعااااب  اىذساعااااخ نىااااٚ 

ارغاااابً شااااشمبد قطااااب  اىااااذٗاعِ 

أٝعااااب  ثبىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك 

ّٗفظ اىعالقخ غٞش اىَعْ٘ٝاخ ثْٖٞاب 

ٗثاااااِٞ األداء اىَااااابىٜ ىيشاااااشمبد. 

ٗأخٞااشا  أشاابسد اىذساعااخ ى٘عاا٘د 

عالقخ عنغاٞخ ثاِٞ اىزنيفاخ ٍزجبْٝاخ 

مبد اىغااي٘ك ٗاألداء اىَاابىٜ ىيشااش

ثقطاااب  األدٗٝاااخ. ٗقاااذ أٗظااااؾذ 

اىذساعخ عذً ٗعا٘د رايصٞش ٗاظاؼ 

ىؾغااٌ اىشااشمبد، أٗ شاانو ٕٞنااو 

اىَينٞاااااخ عياااااٚ اىزنيفاااااخ ٍزجبْٝاااااخ 

 اىغي٘ك ٗعالقزٖب ثبألداء اىَبىٜ.

ٍغيخ 

اىذساعبد 

ٗاىجؾ٘س 

 اىَؾبعجٞخ

 عبٍعخ ثْٖب

 - 2019انسكٍ،   .24
دساعخ 

 ّظشٝخ

 ىٞبد  مستقم:

 اىؾ٘مَخ

دٗاف   تابع:

اىَذٝشِٝ 

االّزٖبصٝخ 

)نداسح 

 األسثبػ(

- 

ر٘ظاااااااااااٞؼ دٗس 

 ىٞااابد اىؾ٘مَاااخ 

فااااٜ اىؾااااذ ٍااااِ 

رااااااايصٞش دٗافااااااا  

اىَااااذٝشِٝ عيااااٚ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

 اىغي٘ك.

أُ اىاااذٗاف  االّزٖبصٝاااخ ىيَاااذٝشِٝ 

ر صش عيٚ قاشاساد اىَاذٝشِٝ فَٞاب 

ٝزعيس ثز ٞٞش ٍغز٘ٙ اىَا٘اسد فاٜ 

ؽبىخ ر ٞش ؽغٌ اىْشبغ. ٗقذ رزغاٌ 

رٌٖ ثيّٖااااب قااااشاساد غٞااااش قااااشاسا

سشٞذح ريخز فاٜ اعزجبسٕاب اىَْفعاخ 

اىشخصااٞخ ىيَااذٝشِٝ ٗىااٞظ قَٞااخ 

اىشاشمخ، ثبإلظاابفخ نىاٚ أُ فعبىٞااخ 

 ىٞااااابد اىؾ٘مَاااااخ رز٘قاااااف عياااااٚ 

ٍغااااابَٕزٖب فاااااٜ رقٞٞاااااذ اىغاااااي٘ك 

االّزٖااابصٛ ىيَاااذٝشِٝ، ٗاعاااز اله 

اىفااشل ىزؾقٞااس اىَصاابىؼ اىزارٞااخ 

ٗاىزاٜ را دٙ نىاٚ ارخابر اىقااشاساد 

فٜ صابىؼ اىشاشمخ ثَاب  اىزٜ رعَو

ٝااْعنظ نٝغبثٞااب  عيااٚ رعظااٌٞ قَٞااخ 

 اىششمخ.

اىَغيخ اىعيَٞخ 

ىيذساعبد 

اىزغبسٝخ 

 ٗاىجٞئٞخ

عبٍعخ قْبح 

 اىغ٘ٝظ
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

25.  Eid, 2019 

2015 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

اىزْج   تابع:

 ثبألسثبػ

رنيفخ 

اىجعبعخ 

اىَجبعخ، 

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

ٍعشفااااخ اىعالقااااخ 

ثااااااااِٞ اىزنيفااااااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

ٗاىقااااااذسح عيااااااٚ 

اىزْجااا  ثبألسثااابػ 

ىزنيفااخ اىجعاابعخ 

اىَجبعاااااااااااااااااااااخ، 

ٗاىزنبىٞف اىعبٍخ 

ٗاإلداسٝاااااااااااااااااخ. 

ٍٗعشفاااااخ رااااايصٞش 

اىَؾااااااااااااااااااذداد 

اىَزَضياااااااخ فاااااااٜ 

مضبفاااخ األصاااا٘ه 

ٗاىَْاااااااااااااااااااااااااا٘ 

االقزصبدٛ عياٚ 

ٍغاااز٘ٙ اىزنيفاااخ 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك.

ٍزجبْٝاااااخ اىغاااااي٘ك ٗعااااا٘د رنيفاااااخ 

ىيجعبعخ اىَجبعخ. ٗال ٝ٘عذ رجابِٝ 

ىيزنااااااابىٞف اىجٞعٞاااااااخ ٗاىعٍَ٘ٞاااااااخ 

ٗاإلداسٝخ، نىٚ عبّت ٗعا٘د دٗسا  

فعاابال  ىيَؾااذداد اىخبصااخ ثنضبفااخ 

األصاا٘ه، ٗاىَْاا٘ االقزصاابدٛ فااٜ 

صٝاااابدح اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك 

ىيجعبعخ اىَجبعخ، ٗىنِ ىاٞظ ىٖاٌ 

أٛ رااايصٞش عياااٚ اىزنااابىٞف اىجٞعٞاااخ 

ٍَ٘ٞاااخ ٗاإلداسٝاااخ. ٗأشااابسد ٗاىع

اىْزااب ظ ى٘عاا٘د عالقااخ عاايجٞخ ثااِٞ 

اىزنيفاااخ ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك ٗاىزْجاااا  

 ثبألسثبػ فٜ اىجٞئخ اىَصشٝخ.

اىَغيخ اىعيَٞخ 

ىيذساعبد 

 اىَؾبعجٞخ

عبٍعخ قْبح 

 اىغ٘ٝظ

26.  Hussein, 2019 

2014 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىَْ٘  مستقم:

االقزصبدٛ، 

ر ٞشاد 

اىطيت، دٗسح 

 رؾ٘ه األص٘ه

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

ٗاإلداسٝخ، 

د. اىزش ٞو، 

رنيفخ 

اىجعبعخ 

 اىَجبعخ

اخزجااااااابس ٍاااااااذٙ 

ٗعااااا٘د ظااااابٕشح 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااااااااااااااااااااي٘ك 

ثبعاااااااااااااااااااازخذاً 

عْبصااش رناابىٞف 

ٍخزيفااااااخ ٍضااااااو: 

اىزنيفااااخ اىجٞعٞاااااخ 

ٗاإلداسٝااااااااااااااااخ، 

ٗرنيفخ اىزشا ٞو، 

ٗرنيفاخ اىجعابعخ 

اىَجبعاااااااخ ٍاااااااِ 

خااااااله اخزٞاااااابس 

اىعذٝاااااااااذ ٍاااااااااِ 

اىع٘اٍو اىزاٜ قاذ 

رااااااااا صش عياااااااااٚ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغاااااي٘ك ٕٗاااااٜ 

اىَْاااااااااااااااااااااااااااااا٘ 

االقزصاااااااااااابدٛ، 

ٗر ٞااااااااااااااااااااشاد 

اىطيااااات، ٗدٗسح 

رؾاا٘ه األصاا٘ه. 

ٗقااذ رااٌ اىزشمٞااض 

عياااٚ اىشاااشمبد 

اىصاااااااااااااااااااا ٞشح 

ٗاىَز٘عااااااااااااااطخ 

ّظاااشا  ىطجٞعزٖااااب 

اىخبصاااخ ٗألّٖاااب 

رعزجااااااش اىقاااااا٘ٙ 

 ٞغاااااااااٞخ ألٛ اىش

 اقزصبد.

أُ ْٕبك عي٘مب  ٍعابدا  ىالىزصاب  

فااااٜ اىفااااشٗض اىخبصااااخ ثاااابىَْ٘ 

االقزصااابدٛ، ٗر ٞٞاااشاد اىطيااات، 

ٗدٗسح رؾ٘ه األص٘ه عياٚ ٍاذٙ 

ٗع٘د اىزنيفاخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك، نال 

أُ اىْزااب ظ أظٖااشد ٗعاا٘د اىزنيفااخ 

ٍزجبْٝخ اىغي٘ك فٜ ثعط اىفزاشاد 

ثبىشااشمبد اىصاا ٞشح ٗاىَز٘عااطخ. 

ععزاأ اىجبؽضااخ نىااٚ أُ ٕٗاا٘ ٍااب اس

ثٞبّااابد اىشاااشمبد ىٞغاااذ ٍْظَاااخ 

ثشااانو عٞاااذ ألّٖاااب شاااشمبد راد 

غجٞعااخ خبصااخ فااال ٝشاازشغ ارفااب  

ّزب ظ اىذساعخ ٍ  ّزب ظ اىذساعابد 

اىزاااااٜ أعشٝاااااذ عياااااٚ اىشاااااشمبد 

 اىنجشٙ.

سعبىخ 

 ٍبعغزٞش

 عبٍعخ اىقبٕشح

 2019جاب هللا،   .27

2008 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

رَٖٞذ  تابع:

 اىذخو

اىزنبىٞف 

 اإلعَبىٞخ

راا٘فٞش دىٞااو ٍااِ 

اى٘اقااااا  اىعَياااااٜ 

عياااااااٚ غجٞعاااااااخ 

ٗؽغاااااٌ اىزنيفاااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

ىجْااااااذ اىزناااااابىٞف 

اإلعَبىٞااااااااااااااااااااخ 

ثبىشاااااااااااااااااشمبد 

اىَغااااااااااااااااااابَٕخ 

اىصااااااااااااااااااْبعٞخ 

اىَقٞاااااااااذح فاااااااااٜ 

اىج٘سصاااااااااااااااااااخ 

اىَصاااااااااااااااااشٝخ، 

ٗاىعالقاااااخ ثْٞااااأ 

ٗثااااااااِٞ رَٖٞااااااااذ 

 اىذخو.

اىزناابىٞف ٝزغااٌ أُ عااي٘ك نعَاابىٜ 

ثبىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك ٗرىل ىعذد 

ششمخ ٗقذ ثيغ عاذد اىشاشمبد  22

اىزااااٜ رزغااااٌ ثعااااذً ٗعاااا٘د رنيفااااخ 

ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك )رَبصااااو عااااي٘ك 

شاااااشمخ. ٗقاااااذ  17اىزنيفاااااخ( فاااااٜ 

ر٘صاايذ أٝعااب  ىْزااب ظ نىااٚ عالقااخ 

ٍعْ٘ٝااخ عاابىجخ ثااِٞ اىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ 

اىغاااااي٘ك ىجْاااااذ أعَااااابىٜ اىزنيفاااااخ 

مَااب صجااذ ٗعاا٘د  ٗرَٖٞااذ اىااذخو.

عالقاخ ٍعْ٘ٝاخ ٍ٘عجاخ ثاِٞ عاي٘ك 

عااذً رجاابِٝ اىزنيفااخ )رَبصااو عااي٘ك 

اىزنيفااخ( إلعَاابىٜ اىزنيفااخ ٗرَٖٞااذ 

 اىذخو.

ٍغيخ اىَؾبعجخ 

 ٗاىَشاععخ

عبٍعخ ثْٚ 

 ع٘ٝف



 التكلفة متباينة السلوك: دراسة مرجعية باألدب......     حنفي زكي عيد حممـد؛ أ/ رحاب عادل صالح الدين امنيد/  أ.   
 

  
 

 
 

  63  

 

 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2019حراز،   .28

2011 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىغَ   مستقم:

ثِٞ ٗظٞفزٚ 

س ٞظ ٍغيظ 

اإلداسح 

ٗاىعع٘ 

اىَْزذة، 

صبفٚ نٝشاد 

اىَجٞعبد، 

اىزذفس اىْقذٙ 

اىؾش، ر٘قعبد 

اىَذٝشِٝ 

ثضٝبدح/اّخفبض 

اىَجٞعبد 

اىَغزقجيٞخ، 

اىزفبمه/ 

اىزشبمً 

اإلداسٛ، 

دٗاف  اىَذٝشِٝ 

 ىزؾقٞس اىشثؾٞخ

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

ٗاإلداسٝخ، 

رنيفخ 

اىجعبعخ 

اىَجبعخ، د. 

 اىزش ٞو

رؾيٞو عي٘ك ماو 

ٍااااااِ اىزناااااابىٞف 

اىجٞعٞخ ٗاإلداسٝخ 

ٗرنيفاخ اىجعابعخ 

اىَجبعاااخ ٗرنيفاااخ 

اىزشاااا ٞو ٗرىاااال 

ىياااااااازَنِ ٍااااااااِ 

ٍعشفاااخ أمضااااشٌٕ 

اعااازغبثخ ىيزنيفاااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

)اىز ٞااااااااش فااااااااٜ 

اٝااااااااااااااااااااااشاداد 

اىَجٞعاااااااااااااااابد(. 

رؾذٝااااذ اىفااااشٗ  

فاااااااااٜ اىزنيفاااااااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

يضالصخ أّ٘ا  ٍِ ى

ثْااااا٘د اىزنااااابىٞف 

اىغاااااااابثقخ فااااااااٜ 

اىغاااااااااااااااااااااااااا٘  

اىَصاااااااااااااااااشٝخ. 

ٍٗعشفااااخ ٍااااب نرا 

مبّاااذ اىز٘قعااابد 

اإلداسٝاااخ رغااابٌٕ 

فااٜ اىزاايصٞش عيااٚ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغاي٘ك. ٗأخٞاشا  

فقاااااذ اعااااازٖذفذ 

رياااااال اىذساعااااااخ 

اىزؾقس ٍِ رايصٞش 

دٗافاا  اىَااذٝشِٝ 

عياااااااٚ غجٞعاااااااخ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

 اىغي٘ك.

خ اىجٞعٞااخ ٝ٘عااذ  صٝاابدح فااٜ اىزنيفاا

ٗاىعٍَ٘ٞااااااخ ٗاإلداسٝاااااااخ ثْغاااااااجخ 

% ٗاّخفااااااااااابض ثْغاااااااااااجخ 0.13

% ٕٗاااا٘ ٍااااب ٝعْااااٚ ٗعاااا٘د 0.06

رنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك. ٗٗعذ صٝبدح 

فٜ رنيفخ اىجعابعخ اىَجبعاخ ثْغاجخ 

% ٗاّخفعااااااااااذ ثْغااااااااااجخ 0.96

% ٕٗاااا٘ ٍااااب ٝعْااااٚ ٗعاااا٘د 0.39

رنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك. ٗٗعذ صٝبدح 

% 0.81فٜ رنيفخ اىزشا ٞو ثْغاجخ 

% ٕٗ٘ ٍب 0.31ثْغجخ ٗاّخفبض 

ٝعْٚ ٗع٘د رنيفخ ٍزجبْٝخ اىغاي٘ك. 

مَااااااب رعااااااذ ر٘قعاااااابد اىَااااااذٝشِٝ 

ثبؽزَاااابه صٝاااابدح اىَجٞعاااابد ىيعاااابً 

اىقبدً ٍا صشح فاٜ اىزنابىٞف ٍزجبْٝاخ 

اىغي٘ك ىيزنيفاخ اىجٞعٞاخ ٗاىعٍَ٘ٞاخ 

ٗاإلداسٝااااااخ، ٗرنيفااااااخ اىجعاااااابعخ 

اىَجبعاااخ، ٗر٘قعااابرٌٖ ثبالّخفااابض 

رااااا صش عياااااٚ عاااااي٘ك االىزصاااااب  

زنيفخ اىجعابعخ اىَجبعاخ، اىعنغٜ ى

ٗاىزشااااا ٞو. مَاااااب راااااضداد دسعاااااخ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك ثضٝاااابدح 

دسعااخ رفاابمه اىَااذٝشِٝ ثبىَجٞعاابد 

اىَغااااااااازقجيٞخ ٗراااااااااضداد دسعاااااااااخ 

االىزصااااب  اىعنغااااٜ ىيزنيفااااخ ٍاااا  

 صٝبدح اىزشبمً.

 سعبىخ دمز٘سآ

 عبٍعخ دٍْٖ٘س

 2019انبراشً،   .29

2012 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 -اسشٞفٞخ

 رطجٞقٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

اىزؾفع  تابع:

 اىَؾبعجٜ

مضبفخ  وسُط:

 األص٘ه

اىشافعخ  رقابٍ:

اىَبىٞخ، ٍ شش 

اىخغبسح، 

اىز ٞش فٜ  

 اىَجٞعبد

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

رقااااااذٌٝ َّاااااا٘رط 

ٍقزااااشػ ىياااازَنِ 

ٍاااِ قٞااابط أصااااش 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااي٘ك عيااااااٚ 

ٍغاااز٘ٙ اىااازؾفع 

اىَؾبعاااااجٜ فاااااٜ 

 اىق٘ا ٌ اىَبىٞخ.

أُ ْٕبك عالقخ عنغٞخ ثِٞ 

اىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك ٗاىزؾفع 

اىَؾبعجٜ غٞش اىششغٜ. ٗعذً 

ٍعْ٘ٝخ ٍ شش اىزنيفخ اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ ٗاإلداسٝخ مَقٞبط 

 ىيزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك.

 سعبىخ دمز٘سآ

عبٍعخ 

 اىَْص٘سح
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2019محمد وبغدادٌ،   .30

2010 

ؽزٚ 

2018 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىضقخ  مستقم:

 اإلداسٝخ

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

ؽ٘مَخ  وسُط:

 اىششمبد

مضبفخ رقابٍ: 

األص٘ه، 

اىزذفقبد اىْقذٝخ 

اىؾشح، صٝبدح 

 اىَجٞعبد

 د. اىزش ٞو

ٍعشفااااخ اىعالقااااخ 

ثاااااااااااِٞ اىضقاااااااااااخ 

اإلداسٝااااااااااااااااااااااخ 

اىَفشغخ/اىضا اااذح 

ٗاىزنيفااخ ٍزجبْٝاااخ 

اىغااااي٘ك، ٗأصااااش 

ؽ٘مَاااااااااااااااااااااااااخ 

اىشاااشمبد عياااٚ 

 ٕزٓ اىعالقخ.

عالقاخ ٍعْ٘ٝااخ ٍ٘عجاخ ثااِٞ  ٗعا٘د

اىضقااااخ اإلداسٝااااخ اىَفشغخ/اىضا ااااذح 

ٗاىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك ٍِ خااله 

رقغااٌٞ ٍغَاا٘عزِٞ ىعْٞااخ اىذساعااخ 

ٗرىل ثبالعزَبد عيٚ ٍ شش ىزقٞاٌٞ 

ٍغااز٘ٙ اىؾ٘مَااخ ثبىشااشمبد ثعااذ 

ثْب ٔ ٍاِ قجاو اىجابؽضِٞ ٗرياٜ رىال 

اىْزااااااااب ظ اىزبىٞااااااااخ: أُ ؽ٘مَااااااااخ 

اىشاااااشمبد رغااااابٌٕ فاااااٜ رعظاااااٌٞ 

عالقااااااخ ثااااااِٞ اىضقااااااخ اإلداسٝااااااخ اى

اىَفشغخ/اىضا ااذح ٗاىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ 

اىغاااااي٘ك. مَاااااب ر٘صااااايذ أٝعاااااب  

اىذساعاااخ ى٘عااا٘د عالقاااخ ٍعْ٘ٝاااخ 

ٍ٘عجااااااخ ثااااااِٞ اىضقااااااخ اإلداسٝااااااخ 

اىَفشغخ/اىضا ااذح ٗاىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ 

اىغااي٘ك فااٜ اىشااشمبد اىزااٜ رزغااٌ 

ثؾ٘مَااخ ظااعٞفخ. ٗعيااٚ اىصااعٞذ 

اٟخااش فقااذ أشاابسد اىذساعااخ ىعااذً 

القااخ ثااِٞ اىضقااخ اإلداسٝااخ ٗعاا٘د ع

اىَفشغخ/اىضا ااذح ٗاىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ 

اىغااي٘ك فااٜ اىشااشمبد اىزااٜ رزغااٌ 

 ثؾ٘مَخ ق٘ٝخ.

ٍغيخ اىَؾبعجخ 

ٗاىَشاععخ 

الرؾبد 

اىغبٍعبد 

 اىعشثٞخ

 2019محمد وبغدادٌ،   .31

2009 

ؽزٚ 

2018. 

 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

رغْت  مستقم:

 ظشٝجٜ

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

مضبفخ  رقابٍ:

األص٘ه، 

اىزذفقبد اىْقذٝخ 

 اىؾشح

اىجعبعخ 

اىَجبعخ، 

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

ٍعشفااااخ اىعالقااااخ 

ثاااااااِٞ اىزغْااااااات 

اىعاااااااااااااااااااشٝجٜ 

ٗاىزنيفااخ ٍزجبْٝاااخ 

اىغااااااااي٘ك فقااااااااذ 

غشؽذ اىذساعخ 

اىزغااابمه اىزااابىٜ: 

ٕاااااااااو راااااااااا دٙ 

ٍَبسعااااااااااااااااااااااخ 

اىشاشمبد ثغا٘  

األٗسا  اىَبىٞااااخ 

اىَصاااااااااااااااااااشٛ 

ىيزغْااااااااااااااااااااااااات 

اىعااااشٝجٜ نىاااااٚ 

يفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىزن

 اىغي٘ك؟.

ٝ٘عااذ عالقااخ غشدٝااخ ثااِٞ اىزغْاات 

اىعااااااااشٝجٜ ٗاىزنيفااااااااخ ٍزجبْٝااااااااخ 

اىغااااي٘ك. ٗرغيااااذ اىعالقااااخ ثااااِٞ 

اىزغْت اىعشٝجٜ ٗاىزنيفاخ ٍزجبْٝاخ 

اىغي٘ك ثشنو أٗظاؼ عْاذ أدخابه 

ٍز ٞااشِٝ َٕٗااب: اىزااذفقبد اىْقذٝااخ 

اىزشا ٞيٞخ، ٗاالؽزفابظ ثبىْقذٝاخ فااٜ 

اىشااشمبد اىزااٜ ر٘اعاأ ٍغااز٘ٝبد 

شرفا  فاٜ اىزاذفقبد اىْقذٝاخ رشزذ ٍ

اىزشاا ٞيٞخ ٗماازىل ثبىشااشمبد اىزااٜ 

رزجااا  اعااازشارٞغٞخ اؽزفااابظ ٍشرفااا  

 ثبىْقذٝخ.

ٍغيخ اىفنش 

 اىَؾبعجٚ

عبٍعخ عِٞ 

 شَظ

 2019 2019انسكٍ،   .32
دساعخ 

 ٍٞذاّٞخ

 مستقم:

ٍخبغش اىزنيفخ 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

قَٞخ  تابع:

 اىششمخ

ىٌ رزْبٗه ثْذ 

رنيفخ ٍؾذد 

ٗىنِ رْبٗىذ 

اىَخبغش 

اىَزعيقخ 

ثبىزنيفخ 

ٍزجبْٝخ 

 اىغي٘ك

دساعاااخ ٍخااابغش 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغاااي٘ك اىْبشااائخ 

عاااااااااِ ارخااااااااابر 

اىَااااااااااااااااااااذٝشِٝ 

ىيقاااااااااااااااااااشاساد 

اىَزعَذح، ٗرايصٞش 

ٕااااازٓ اىَخااااابغش 

عياااااااااٚ قَٞاااااااااخ 

 اىششمخ.

أُ ٍخبغش اىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغاي٘ك 

راااْعنظ عياااٚ قَٞاااخ اىشاااشمخ ٍاااِ 

خاااااله ريصٞشٕااااب عيااااٚ اّخفاااابض 

رقيجاااااابد ر٘صٝعاااااابد األسثاااااابػ، ٗ

األسثاااااابػ، ٗاىزااااااذفقبد اىْقذٝااااااخ، 

ٗاسرفاااب  رنيفاااخ اىزَ٘ٝاااو ثبىاااذِٝ، 

 ٗرقيت أععبس األعٌٖ.

اىَغيخ اىعيَٞخ 

ىيذساعبد 

اىزغبسٝخ 

 ٗاىجٞئٞخ

عبٍعخ قْبح 

 اىغ٘ٝظ
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2018 2018شاهُه،   .33
دساعخ 

 ؽبىخ

غٞش ٍؾذد 

 ارغبٓ

اىزنبىٞف 

اىصْبعٞخ 

 غٞش اىَجبششح

دساعااااخ اىعالقااااخ 

ثااااااِٞ عْبصااااااش 

اىزنااااااااااااااااااااابىٞف 

اىصاااْبعٞخ غٞاااش 

اىَجبشاااااااااااااااااااااشح 

اىَصااااااْفخ فااااااٜ 

ٍغَ٘عاااااخ ٍاااااِ 

ٍغَعابد اىزنيفاخ 

اىَزْ٘عااااااااااااااااااااخ 

ٍٗؾشماااااااااااااااابد 

اىزنيفاخ اىَزْ٘عااخ 

اىَزعيقااااااخ ثٖاااااازٓ 

اىَغَعااااااااااااااااابد 

ىَعشفاااااااخ ٕااااااااو 

ر٘عااااااذ اىزنيفااااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

فااااااٜ اىزناااااابىٞف 

اىصاااْبعٞخ غٞاااش 

اىَجبشااااشح. مَااااب 

اعااااازٖذفذ ٕااااازٓ 

اىذساعاااااخ رقاااااذٌٝ 

نغاااابس ٍؾبعااااجٜ 

ٝغااااااااابٌٕ فاااااااااٜ 

اخزٞبس ٍؾشمبد 

نيفااااخ ىياااازَنِ اىز

ٍِ صٝابدح دسعاخ 

دقااااااااااخ قٞاااااااااابط 

رنااااااااااااااااااااااااابىٞف 

اىَْزغاااااابد دُٗ 

صٝااااابدح رنااااابىٞف 

رطجٞاااااس اىْظااااابً 

ثبالعزَااابد عياااٚ 

اخزٞااااااابس أٍضاااااااو 

ٍؾااااشك ٝغااااابٌٕ 

فٜ رقيٞاو اىزنيفاخ 

ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك. 

ٗأخٞاااشا  ؽبٗىاااذ 

ٕاااااازٓ اىذساعااااااخ 

ر٘ظاااااااااااااااااااااااٞؼ 

اىزاااايصٞشاد اىزااااٜ 

ٝخيفٖاااااب ٗعااااا٘د 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااااي٘ك فااااااااٜ 

عْبصاااااااااااااااااااااااش 

اىزناااابىٞف عيااااٚ 

ؾياااااااااااااااااااااٞالد ر

اىزنبىٞف ٗثصفخ 

خبصاااااخ رؾيٞاااااو 

 اىزعبده.

رَناااااِ اىجبؽاااااش ٍاااااِ اىزيصااااااٞو 

اىفناااشٛ ىَْااا٘رط اىزنيفاااخ ٍزجبْٝاااخ 

اىغااااااااي٘ك ىعْبصااااااااش اىزناااااااابىٞف 

اىصْبعٞخ غٞاش اىَجبشاشح. ٗٗظا  

ٍؾاذداد راا صش عياٚ رىاال اىغااي٘ك 

مَاااب قااابً اىجبؽاااش ث٘ظااا  َّااا٘رط 

مَٜ ٍقزشػ ىقٞبط اىزنيفاخ ٍزجبْٝاخ 

ٞخ اىغاااي٘ك فاااٜ اىزنااابىٞف اىصاااْبع

غٞااااش اىَجبشااااشح إلفاااابدح ٍزخاااازٛ 

 اىقشاساد.

ٍغيخ اىفنش 

 اىَؾبعجٜ

عبٍعخ عِٞ 

 شَظ

 2018عبد انمتعال،   .34

2008 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىعب ذ  مستقم:

اىَؾبعجٜ 

ىيغٌٖ، اىقَٞخ 

اىذفزشٝخ ىيغٌٖ، 

اىزذفقبد اىْقذٝخ 

 ىيغٌٖ

اىقَٞخ  تابع:

 اىغ٘قٞخ ىيغٌٖ

اىزنيفخ  وسُط:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

رنيفخ 

اىَجٞعبد، 

 د. اىزش ٞو

رقٞااااااٌٞ ٍال َااااااخ 

اىَعيٍ٘اااااااااااااااابد 

اىَؾبعااااااااااااااااااجٞخ 

ٍزَضيخ فٜ اىعب اذ 

اىَؾبعااااااااااااااااااجٜ 

ٗاىقَٞااخ اىذفزشٝااخ 

ٗاىزذفقبد اىْقذٝخ 

ىيغاااااااٌٖ ٗثاااااااِٞ 

اىقَٞااااخ اىغاااا٘قٞخ 

ىيغٌٖ فاٜ رابسٝخ 

ّشاااااااش ىيقااااااا٘ا ٌ 

اىَبىٞاااااااخ ٗأصاااااااش 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغي٘ك عيٚ ق٘ح 

 اىعالقخ.

إَٔٞاااااااااخ ٗقاااااااااذسح اىَعيٍ٘ااااااااابد 

ٞخ عيااااٚ عَيٞااااخ رفغااااٞش اىَؾبعااااج

اىقَٞاااخ اىغااا٘قٞخ ىألعاااٌٖ. ٗأماااذد 

عيااااٚ عااااذً ٗعاااا٘د راااايصٞش عاااايجٜ 

ىيزنيفخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك عياٚ قاذسح 

اىَعيٍ٘بد اىَؾبعجٞخ عياٚ رفغاٞش 

 اىقَٞخ اىغ٘قٞخ ىألعٌٖ.

 

ٍغيخ اىَؾبعجخ 

ٗاىَشاععخ 

 اىَصشٝخ

 عبٍعخ اىقبٕشح
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2018محمد،   .35

2008 

ؽزٚ 

2016 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

ؽ٘مَخ 

 اىششمبد

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

د. اىزش ٞو، 

رنيفخ 

اىجعبعخ 

 اىَجبعخ

دساعااااخ اىعالقااااخ 

ثاااااِٞ ماااااو ٍاااااِ 

ظاااااااااااااااااااااااااابٕشح 

االعاااااااااااااااازٖالك 

اىزشفااااااااااااااااااااااااااٜ 

)اىَظٖاااااااااااااشٛ( 

ىيَااااذٝشِٝ عيااااٚ 

اعزجاااااااابس أّٖااااااااب 

نؽااذٙ ٍشاانالد 

اى٘مبىااخ ٗاىزنيفااخ 

ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك. 

مَاااااب اعااااازٖذفذ 

اىذساعااخ ٍعشفاااخ 

اىعالقاااااااخ ثااااااااِٞ 

ؽ٘مَاااااااااااااااااااااااااخ 

 اىشاااااااااااااااااااشمبد

ٗاىزنيفااخ ٍزجبْٝاااخ 

 اىغي٘ك.

عااذً ٗعاا٘د عالقااخ ثااِٞ اىزااذفقبد 

اىْقذٝاااااخ اىؾاااااشح ٗرجااااابِٝ عاااااي٘ك 

ٗٗعااا٘د  اىَصاااشٗفبد اىزشااا ٞيٞخ.

عالقاااااخ ٍعْ٘ٝاااااخ ٗغشدٝاااااخ ثاااااِٞ 

اىزاااذفقبد اىْقذٝاااخ اىؾاااشح ٗاىزنيفاااخ 

ٍزجبْٝخ اىغي٘ك ىيجعابعخ اىَجبعاخ. 

ٗٗعاا٘د عالقاااخ ٍعْ٘ٝااخ ٗغشدٝاااخ 

ثااِٞ فزااشح راا٘ىٚ اىَااذٝش ٗمااو ٍااِ 

ٍزجبْٝاااااااااااخ اىغاااااااااااي٘ك  اىزنيفاااااااااااخ

ىيَصشٗفبد اىزشا ٞيٞخ ٗاىجعابعخ 

اىَجبعااخ. ٗٗعااا٘د عالقاااخ ٍعْ٘ٝاااخ 

ٗغشدٝااخ ثااِٞ األفااس اىضٍْااٚ ىجقاابء 

اىَااذٝش ٗماااو ٍااِ اىزنيفاااخ ٍزجبْٝاااخ 

اىغااااي٘ك ىيَصااااشٗفبد اىزشاااا ٞيٞخ 

ٗاىزنيفخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك ىيجعابعخ 

اىَجبعااخ. ٗٗعااا٘د عالقاااخ ٍعْ٘ٝاااخ 

ٗعنغاااٞخ ثاااِٞ اعااازقالىٞخ ٍغياااظ 

و ٍااااِ رجاااابِٝ عااااي٘ك اإلداسح ٗماااا

اىَصاااشٗفبد اىزشااا ٞيٞخ ٗاىزنيفاااخ 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك ىيجعابعخ اىَجبعاخ.

ٗعااذً ٗعاا٘د عالقااخ ٍعْ٘ٝااخ ثااِٞ 

اصدٗاعٞااخ اىَااذٝش اىزْفٞااازٛ األٗه 

ٗرجااااااابِٝ عاااااااي٘ك اىَصاااااااشٗفبد 

اىزش ٞيٞخ ٗاىزنيفاخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك 

ىيجعااابعخ اىَجبعاااخ. ٗعاااذً ٗعااا٘د 

عالقااااااخ ٍعْ٘ٝااااااخ ثااااااِٞ اىَينٞااااااخ 

ٍااااااِ رجاااااابِٝ اىَ عغااااااٞخ ٗمااااااو 

اىَصااااشٗفبد اىزشاااا ٞيٞخ ٗرجاااابِٝ 

رنيفاااخ اىجعااابعخ اىَجبعاااخ. ٗعااا٘د 

عالقاااااخ ٍعْ٘ٝاااااخ ٗعنغاااااٞخ ثاااااِٞ 

اىَينٞااخ اإلداسٝااخ ٗمااو ٍااِ رجاابِٝ 

عاااااي٘ك اىَصاااااشٗفبد اىزشااااا ٞيٞخ 

ٗرنيفااخ اىجعاابعخ اىَجبعااخ. ٗعااذً 

ٗعاا٘د عالقااخ ٍعْ٘ٝااخ ثااِٞ ؽغااٌ 

ٍغياااظ اإلداسح ٗمااااو ٍاااِ رجاااابِٝ 

عاااااي٘ك اىَصاااااشٗفبد اىزشااااا ٞيٞخ 

عااااي٘ك رنيفااااخ اىجعاااابعخ ٗرجاااابِٝ 

ٗعااا٘د عالقاااخ ٍعْ٘ٝاااخ  اىَجبعاااخ.

عنغٞخ ثِٞ رشمض اىَينٞخ ٗمو ٍِ 

رجاااااااابِٝ عااااااااي٘ك اىَصااااااااشٗفبد 

اىزشاااا ٞيٞخ ٗرجاااابِٝ عااااي٘ك رنيفااااخ 

 اىجعبعخ اىَجبعخ.

 سعبىخ دمز٘سآ

عبٍعخ 

 اىضقبصٝس
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2018عبُد هللا وآخرون،   .36

2014 

ؽزٚ 

2017 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

ؽ٘مَخ 

 اىششمبد

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

رنيفخ 

اىجعبعخ 

اىَجبعخ، 

اىزنيفخ اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

فؾاااااص ٗعااااا٘د 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااااي٘ك فااااااااٜ 

اىشاااااااااااااااااااشمبد 

اىَصاااااشٝخ ٍااااا  

رؾذٝذ ٍاذٙ رايصش 

ٕااااااازا اىغاااااااي٘ك 

ىيزنيفااخ فااٜ ؽبىااخ 

رطجٞس ٍز ٞاشاد 

ؽ٘مَاااااااااااااااااااااااااخ 

اىشااشمبد عاا٘اء 

مبّذ اىَز ٞاشاد 

اىَشرجطااااااااااااااااااااخ 

ثخصااااااااااااااااب ص 

ٍغياااااااظ اإلداسح 

)ؽغاااااٌ ٍغياااااظ 

اإلداسح، 

ٗاعااااااااااااااااااازقاله 

أععاااااااااااااااااااب ٔ، 

ٗاىفصااااااو ثااااااِٞ 

س اااااٞظ ٍغياااااظ 

اإلداسح ٗاىععاا٘ 

اىَْزااذة، ٗعااذد 

ٍااااشاد اعزَااااب  

ٍغيااااظ اإلداسح( 

أٗ ثزيصٞش اىَينٞاخ 

اىَ عغااااااااٞخ، أٗ 

ثخصب ص ىغبُ 

اىَشاععاخ )ؽغاٌ 

ىغْااخ اىَشاععااخ، 

ٗاعااااااااااااااااااازقاله 

اىيغْاااااخ، ٗعاااااذد 

ٍااااشاد اعزَااااب  

 اىيغْخ(.

 اّخفاابض اىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك

فٜ اىششمبد اىزٜ ٝنُ٘ ثٖاب ؽغاٌ 

ٍغيااااظ اإلداسح صاااا ٞش، ّٗغااااجخ 

اعزقالىٞخ ٍغياظ اإلداسح ٍشرفعاخ، 

ٗعْاااذٍب ٝناااُ٘ ْٕااابك فصاااو ثاااِٞ 

اىَااذٝش اىزْفٞاازٛ، ٗس ااٞظ ٍغيااظ 

اإلداسح، ٗعْااااااذٍب ٝااااااضداد عااااااذد 

اعزَبعاااابد ٍغيااااظ اإلداسح. فااااٜ 

ؽِٞ رضداد اىزنيفخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك 

عنغااٞب  فااٜ اىشااشمبد اىزااٜ ٝنااُ٘ 

ّغاااااجخ اىَينٞاااااخ اىَ عغاااااٞخ  فٖٞاااااب

مجٞااااااشح، ٗرشرفاااااا  فٖٞااااااب ّغاااااااجخ 

اعزقالىٞخ ىغبُ اىَشاععخ، ٗٝناُ٘ 

 فٖٞب ؽغٌ ىغْخ اىَشاععخ مجٞش.

 

ٍغيخ اىزغبسح 

 ٗاىزَ٘ٝو

 عبٍعخ غْطب

 2018 2018خهُم وآخرون،   .37
دساعخ 

 اىؾبىخ

اىزنيفخ مستقم: 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

صٝبدح  تابع:

فعبىٞخ نعذاد 

اىَ٘اصّبد 

 اىغبسٝخ

رنيفخ 

اىجعبعخ 

اىَجبعخ، 

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

اعااااااااااااااااااااازٖذف 

اىجاااااااااااااااااااااابؽضِٞ 

اعاازخذاً َّاا٘رط 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااي٘ك خاااااله 

نعاااااشاء عَيٞاااااخ 

نعذاد اىَ٘اصّبد 

اىغبسٝاااااخ ىٞضٝاااااذ 

ٍاااِ دقاااخ عَيٞاااخ 

رقاااذٝش اىزنااابىٞف 

أصْاااابء األعااااذاد، 

ٗصٝاااابدح فبعيٞااااخ 

عَيٞااااااااااااااااااااااابد 

اىزخطاااااااااااااااااااااٞػ 

ٗاىشقبثااخ ٗارخاابر 

 .اىقشاساد

أُ اىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغاي٘ك ٍ٘عا٘د 

فاااٜ ثْااا٘د اىزنااابىٞف عااا٘اء مبّاااذ 

رنيفاااااااخ اىجعااااااابعخ اىَجبعاااااااخ، أٗ 

اىزناااابىٞف اىجٞعٞااااخ اإلداسٝااااخ فااااٜ 

اىشااااااشمخ ٍؾااااااو اىزطجٞااااااس. ٗأُ 

اىشااشمخ ال رعزَاااذ اىزنيفاااخ ٍزجبْٝاااخ 

اىغااااااي٘ك، ىاااااازىل ّاااااا٘ٓ اىجبؽااااااش 

ىعاااشٗسح اعزَااابد اىشاااشمخ عياااٚ 

دساعااااخ اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك 

ٍِ صٝبدح دقخ عَيٞخ رقاذٝش  ىيزَنِ

اىزنااابىٞف أصْااابء األعاااذاد، ٗصٝااابدح 

فبعيٞخ عَيٞبد اىزخطاٞػ ٗاىشقبثاخ 

 ٗارخبر اىقشاساد.

ٍغيخ اىفنش 

 اىَؾبعجٜ

عبٍعخ عِٞ 

 شَظ
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2018خهُم وآخرون،   .38

2007 

ٗؽزٚ 

2015 

دساعخ 

 ٍٞذاّٞخ

ال ٝ٘عذ ارغبٓ 

 عبً

رنيفخ 

اىجعبعخ 

اىَجبعخ، 

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

ٗاإلداسٝخ، 

 د. اىزش ٞو

ٍؾبٗىاااااخ صٝااااابدح 

فبعيٞااخ اىعَيٞاابد 

اىَشرجطااااااااااااااااااااخ 

ثااااااااااااااااااابىزخطٞػ 

ٗاىشقبثااخ ٗارخاابر 

اىقااااشاساد عااااِ 

غشٝس األخز فاٜ 

اىؾغااجبُ ظاابٕشح 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااي٘ك خاااااله 

نعاااذاد رقاااذٝشاد 

اىزنااااااااااااااااااااابىٞف 

ىألغااااااااااااااااشاض 

اىَخزيفخ ٕٗ٘ ٍاب 

ٝغبٌٕ فٜ رؾقٞس 

إٔااااااااااااااااااااااااااذاف 

ٍشاااااااااااااااشٗعبد 

األعَااااابه اىزاااااٜ 

 رْص عيٚ اىجقبء

ٗاىَْااااااا٘ أصْااااااابء 

اىزْبفغٞخ اىشذٝذح 

اىزاااٜ رَٞاااض ثٞئاااخ 

 األعَبه اىؾبىٞخ.

ٗعاااا٘د اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك 

ٗرىل ثبرغبٕٖٞب اىصبعذ، ٗاىٖابثػ 

فاااٜ اىجٞئاااخ اىصاااْبعٞخ اىَصاااشٝخ. 

ٗأُ ْٕااااابك دسعاااااخ ٍاااااِ اىزنيفاااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك ثاااِٞ اىقطبعااابد 

 اىَخزيفخ.

 

ٍغيخ اىفنش 

 اىَؾبعجٜ

عبٍعخ عِٞ 

 شَظ

 2017مىدور،   .39

2006 

ؽزٚ 

2015 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىخطش مستقم: 

اىَبىٜ، ر ٞش 

 اىَجٞعبد

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

رنيفخ 

اىجعبعخ 

 اىَجبعخ

رؾذٝااااااذ غجٞعااااااخ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااااااااااااااااااااااي٘ك 

ىيجعاااااااااااااااااااابعخ 

اىَجبعاااخ ٍزجبْٝاااخ 

أً ال؟ ٕٗاااو ٕااا٘ 

عااااااااي٘مب  غٞااااااااش 

ٍزَبصاااااااو ىاااااااضط 

ألعيااٚ أً عااي٘مب  

غٞااااااش ٍزَاااااابصال  

ألعاااااافو؟ ىااااااضط 

ثبإلظااااابفخ نىاااااٚ 

ٍعشفااااااخ راااااايصٞش 

اىخطااااش اىَاااابىٜ 

عياااااااٚ اىزنيفاااااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

ىيجعاااااااااااااااااااابعخ 

اىَجبعاخ. ٗأخٞاشا  

ٕاااذفذ اىذساعاااخ 

ىَعشفااااااااخ أصااااااااش 

ارغاااااااابٓ ر ٞاااااااااش 

ٍجٞعاااابد اىفزااااشح 

اىغاااااابثقخ عيااااااٚ 

اعزجااااااااابس أّااااااااأ 

ٍ شااشا  ىَغااز٘ٙ 

اعااز اله اىطبقااخ 

خااااااااله اىفزاااااااشح 

اىغااابثقخ ٗٝعزجاااش 

ٍؾااااذدا  ىفااااب ط 

اىَااااااااااااااااااااااا٘اسد 

يفزااشح اىَشؽيٞااخ ى

اىؾبىٞاااااااخ ٕٗااااااا٘ 

نؽاااذٙ اىع٘اٍاااو 

اىَااااااا صشح فاااااااٜ 

رشااانٞو ر٘قعااابد 

اإلداسح عااااااااااااااِ 

اىَجٞعااااااااااااااااااااابد 

 اىَغزقجيٞخ.

أُ رنيفااخ اىجعاابعخ اىَجبعااخ رضٝااذ 

فااٜ ؽبىااخ صٝاابدح اىَجٞعاابد ثْغاااجخ 

أمجااش ٍااِ اّخفبظااٖب ٍاا  ؽااذٗس 

اّخفااابض ٍنااابف  فاااٜ اىَجٞعااابد، 

ٕٗ٘ ٍب ٝذه عياٚ أُ عاي٘ك رنيفاخ 

اىجعااابعخ اىَجبعاااخ عاااي٘ك ٍزجااابِٝ 

ط ألعيااااٚ مَااااب رضٝااااذ دسعااااخ ىااااض

اىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك ٍاا  صٝاابدح 

دسعااخ اىخطااش اىَاابىٜ. ٗثاابىشع٘  

ىَْااااا٘رط اىفزاااااشرِٞ اىااااازٛ قذٍااااأ 

(Banker, 2014 مَااااااااب .)

ر٘صيذ اىذساعاخ عْاذ رطجٞقأ أّأ 

فااٜ ؽبىااخ اسرفااب  ٍجٞعاابد اىفزااشح 

اىغاااااابثقخ ٝنااااااُ٘ عااااااي٘ك رنيفااااااخ 

اىجعااابعخ اىَجبعاااخ خااااله اىفزاااشح 

ِ ىاضط ألعياٚ اىؾبىٞخ عي٘ك ٍزجابٝ

ثَْٞااااب ىااااٌ ٝاااازٌ اىز٘صااااو ى٘عاااا٘د 

اىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك ىيجعاابعخ 

اىَجبعااخ خاااله اىفزااشح اىؾبىٞااخ فااٜ 

ؽبىخ ؽذٗس اّخفبض فاٜ ٍجٞعابد 

اىفزااااااشح اىغاااااابثقخ. ٗأخٞااااااشا  فقااااااذ 

ر٘صاااااايذ اىذساعااااااخ أُ اىخطااااااش 

اىَااابىٜ ث٘عااأ عااابً ٝخفاااط ٍاااِ 

دسعااااخ اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك 

يااٚ ىيجعاابعخ اىَجبعااخ اىيضعااخ ألع

فٜ ؽبىخ ؽذٗس صٝبدح فٜ ٍجٞعابد 

اىفزشح اىغبثقخ. ٗىاٌ رشاٞش اىذساعاخ 

ى٘عااااا٘د رااااايصٞش ٍعْااااا٘ٛ ىيخطاااااش 

اىَبىٜ عيٚ اىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك 

ىيجعبعخ اىَجبعخ فٜ ؽبىخ ؽاذٗس 

اّخفااااابض فاااااٜ ٍجٞعااااابد اىفزاااااشح 

 اىغبثقخ.

ٍغيخ اىفنش 

 اىَؾبعجٜ

عبٍعخ عِٞ 

 شَظ
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2017 2017مؤمه،   .40
دساعخ 

 ٍٞذاّٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

اىزْج اد  تابع:

 اإلداسٝخ

اىزنيفخ 

اىصْبعٞخ 

 غٞش اىَجبششح

ٍْبقشاااخ ٗرؾيٞاااو 

اىَااااااااااااااااااااااااذخو 

اىَغاااااااااااااااازؾذس 

ىزؾيٞااااو اىزنيفااااخ 

ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك، 

ٗراااااايصٞشٓ عيااااااٚ 

اىزْجاااااااااااااااااااااا اد 

اإلداسٝااااااخ ٍااااااِ 

خااااله األسثااابػ، 

ٍٗعاااااااااااااااااااذالد 

اىجطبىاااااااااااااااااااااااااخ 

اىَغاااااااااااااااااازقجيٞخ 

ىفزشاد اّخفبض 

ؽغااااااٌ اىْشاااااابغ 

ٗاىَجٞعاااااااااااااابد، 

ٗماازىل عٞبعاابد 

اىاااااااازؾفع فااااااااٜ 

اىزقابسٝش اىَبىٞااخ، 

ٍٗعشفخ أصش رىل 

عياااااٚ قاااااشاساد 

اىَؾبعااااااااااااااااااات 

 اإلداسٛ.

أُ اىَاااذخو اىزقيٞاااذٛ فاااٜ دساعاااخ 

ٗرؾيٞاااااو عاااااي٘ك اىزنيفاااااخ غٞااااااش 

اىَجبشاااشح قاااذ صجاااذ عاااذً صاااؾزٔ. 

ٗأُ ارغبٓ اىز ٞش فٜ ؽغاٌ اىْشابغ 

ٝنااُ٘ ثبىضٝاابدح أٗ اىْقصاابُ، ففااٜ 

ؽبىاااخ اسرفاااب  ؽغاااٌ اىْشااابغ فااايُ 

ٞف غٞااااش اىَجبشااااشح رااااضداد اىزناااابى

ثقَٞخ ٍعْٞاخ، ٗفاٚ ؽبىاخ اّخفابض 

ؽغااااااٌ اىْشاااااابغ فاااااايُ اىزناااااابىٞف 

رااااْخفط ثْغااااجخ أقااااو ٍااااِ ّغااااجخ 

صٝبدرٖب فٜ اىؾبىاخ اىعنغاٞخ، ىازىل 

ٝغاات ٍشاعاابح اىعالقااخ ثااِٞ ؽغااٌ 

اىْشبغ ٗعي٘ك اىزنيفخ ىيزَنِ ٍاِ 

اىزْجاا  ثبألسثاابػ، أٗ ؽغاابة ؽغااٌ 

اىزعاابده، ٍاا  األخااز فااٜ االعزجاابس 

ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك عْااذ ر ٞااش اىزنيفااخ 

 ؽغٌ اىْشبغ.

ٍغيخ اىفنش 

 اىَؾبعجٜ

عبٍعخ عِٞ 

 شَظ

 2017 2017سعُد،   .41
دساعخ 

 ٍٞذاّٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

ر٘قعبد  تابع:

اىَؾييِٞ 

 اىَبىِٞٞ

اىزنيفخ 

 اإلعَبىٞخ

دساعاااااخ ٍاااااذخو 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااي٘ك ٗنعااشاء 

ريصاااااٞو عيَاااااٚ 

ىيَز ٞااااااااااااااااااااااااش 

ٗر٘ظااٞؼ أصشٕااب 

عياااااٚ ر٘قعااااابد 

األسثااااااااااااااااااااااابػ 

ىيَؾيياااااااااااااااااااااِٞ 

 اىَبىِٞٞ.

إَٔٞااخ رؾيٞااو عااي٘ك اىزنيفااخ ٗفقااب  

ىؾغااٌ ٗارغاابٓ اىز ٞااش فااٜ اىْشاابغ 

ٗمزىل أصش اىَ٘اسد غٞش اىَغاز يخ 

عياااااٚ اىزنيفاااااخ ٍزجبْٝاااااخ اىغاااااي٘ك 

ٗخبصاااااخ عْاااااذ اّخفااااابض ؽغاااااٌ 

اىْشبغ ثبإلظبفخ نىٚ ريصٞش اىزنيفاخ 

ٍزجبْٝااااااااخ اىغااااااااي٘ك الّخفاااااااابض 

 االعاااااااازضَبس فااااااااٜ سأط اىَاااااااابه

اىجششٛ، ٗخبصاخ عْاذ اىازخالل 

ٍاِ اىعَبىااخ اىضا اذح. ٗرجااِٞ ٗعاا٘د 

أصااش عاايجٚ ىيزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك 

عياااٚ ر٘قعااابد األسثااابػ ىيَؾيياااِٞ 

اىَابىِٞٞ فااٜ اىج٘سصاخ اىَصااشٝخ، 

ؽٞااااش أُ اىشااااشمبد راد دسعااااخ 

ٍشرفعخ ٍِ اىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك 

ىذٖٝب ر٘قعابد أسثابػ أقاو دقاخ ٍاِ 

خ اىشاااشمبد راد دسعاااخ ٍْخفعاااا

ٍااِ اىزنيقااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك. ٗقااذ 

رجااااااِٞ أُ اىَؾييااااااِٞ اىَاااااابىِٞٞ ال 

ٝااذسعُ٘ عااي٘ك اىزنيفااخ ٗخبصااخ 

اىزنيفخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك فاٜ عَيٞاخ 

ر٘قعاابرٌٖ ىألسثاابػ ٍَااب ٝاا دٙ نىااٚ 

 ر٘قعبد أقو دقخ ىألسثبػ.

ٍغيخ 

اىذساعبد 

ٗاىجؾ٘س 

 اىزغبسٝخ

 عبٍعخ ثْٖب
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 2015مىطاش،   .42

2006 

ؽزٚ 

2013 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

االّخفبض 

اىَززبىٜ 

ىيَجٞعبد، 

رفبمه 

اىَذٝشِٝ، 

رشبمً 

اىَذٝشِٝ، 

ٍعذه َّ٘ 

االقزصبد 

اىقٍٜ٘، 

اىشثؾٞخ، 

ق٘اِّٞٞ ؽَبٝخ 

اىعَبىخ ثبىذٗىخ، 

رذاعٞبد 

االصٍخ اىَبىٞخ 

اىعبىَٞخ 

2008 ،

االعزقشاس 

اىغٞبعٜ 

ىيذٗىخ، اىعب ذ 

اىغْ٘ٛ ىغٌٖ 

اىششمخ، ٍعذه 

َّ٘ اىصْبعخ، 

َْبفغخ ؽذح اى

اىخبسعٞخ، 

اىزذفس اىْقذٙ 

اىؾش، ٍغز٘ٛ 

اعز اله 

اىطبقخ، مضبفخ 

سأط اىَبه، 

اىشافعخ اىَبىٞخ، 

اىشافعخ 

اىزش ٞيٞخ، 

ّغجخ اىزنبىٞف 

االخزٞبسٝخ، 

ٍصشٗفبد 

اىف٘ا ذ، 

ٍصشٗفبد 

 اىعشا ت

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

رنيفخ 

اىجعبعخ 

اىَجبعخ، 

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

ٗاإلداسٝخ، 

 د. اىزش ٞو

ٍؾبٗىاااااخ صٝااااابدح 

اىَْفعاااخ اىْبرغاااخ 

عاااااِ اىَؾزااااا٘ٙ 

اىَعيٍ٘ااااااااااااااابرٜ 

ىااااااااااااااااااااااااااجعط 

ٍخشعااابد ّظااابً 

اىَؾبعااااااااااااااااااااجخ 

اإلداسٝااااخ ٗرىاااال 

ٍِ خاله ٍفٖاً٘ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغاااااااي٘ك عاااااااِ 

غشٝااااااس غااااااشػ 

َّاااا٘رط ٍقزااااشػ 

ٝؾااااذد ٍغاااابَٕخ 

اىاااااااااااااااااااااااااذٗاف  

االقزصااااااااااااااابدٝخ 

ٗاإلداسٝاااااخ فاااااٜ 

رشااااانٞو دسعاااااخ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

ف اىغااي٘ك. ٗمٞاا

ٝااااازٌ اعااااازخذأٍ 

ىضٝبدح دقخ نعذاد 

اىَ٘اصّااااااااااااااااابد 

ٗرششاااااااااااااااااااااااٞذ 

اىقاااااااااااااااااااشاساد 

 اإلداسٝخ؟.

ٗعا٘د اىزنيفاخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك فاٜ 

اىجٞئاخ اىَصااشٝخ ثااذسعبد ٍزفبٗرااخ 

ؽغاات غجٞعااخ ٗخصااب ص ّشاابغ 

مااو قطااب  مَااب أُ ندساك ٗقٞاابط 

ٕزا اىغي٘ك ٝغابعذ فاٜ صٝابدح دقاخ 

ٗعذاىااااااخ اىَعاااااابٝٞش ٗاّؾشافاااااابد 

 رنبىٞف اىششمخ.

 

 دمز٘سآ سعبىخ

 عبٍعخ اىقبٕشح

43.  
Ibrahim& Ezat, 

2015 

2004 

ؽزٚ 

2011 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

ال ٝ٘عذ ارغبٓ 

عبً فؾص 

 مبفخ اىششمبد

رنيفخ 

اىجعبعخ 

اىَجبعخ، 

رنيفخ 

اىزش ٞو، 

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

ٍعشفااخ نرا مبّااذ 

اىزنيفااخ رغاازغٞت 

ثشاااااانو ٍزجاااااابِٝ 

ىيز ٞاااااااااش فاااااااااٜ 

اىطياااااااااااااااااااااااات، 

ثبإلظااااابفخ نىاااااٚ 

اعزٖذافٖب فؾص 

أصااااااااااش اىَْاااااااااا٘ 

االقزصبدٛ عياٚ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغاااااي٘ك ٗرىااااال 

خااااااله فزاااااشرِٞ 

قجو ٗثعذ األصٍخ 

اىَبىٞاااخ اىعبىَٞاااخ 

2008. 

ىضٗعااااااااااخ اىزناااااااااابىٞف اىجٞعٞااااااااااخ 

ٗاىعٍَ٘ٞااخ ٗاإلداسٝااخ خاااله فزااشح 

اىَْاااااا٘ االقزصاااااابدٛ ٍاااااا  عااااااذً 

ىضٗعزٖاااااب خااااااله فزاااااشح اىنغااااابد 

االقزصااااااابدٛ. ٗىضٗعاااااااخ رنيفاااااااخ 

خ خاااله مااو ٍااِ اىجعاابعخ اىَجٞعاا

اىفزشرِٞ )اىَْ٘ ٗاىنغابد( ىناِ ٍا  

صٝبدح دسعاخ اىيضٗعاخ خااله فزاشح 

اىَْاا٘ ٍقبسّااخ ثقزااشح اىنغاابد. ٗقااذ 

أظٖااااشد رنيفااااخ اىزشاااا ٞو عالقااااخ 

اسرجاااااابغ غٞااااااش ٍعْ٘ٝااااااخ خاااااااله 

 اىفزشرِٞ.

Journal of 

Accounting 

in 

Emerging 

Economics 
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

44.  Mohamed, 2014 

2005 

ؽزٜ 

2010 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

ٍزجبْٝخ 

اىغي٘ك، ٕٞنو 

 اىَينٞخ

نداسح  تابع:

 األسثبػ

 

رنيفخ 

اىجعبعخ 

 اىَجبعخ

اىزؾقٞاااااااس فاااااااٜ 

راااااايصٞش اىزنيفاااااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

عياااااااااااااااااٚ نداسح 

األسثااابػ ٗرااايصٞش 

ٕٞناااااو اىَينٞاااااخ 

عياااااااٚ عاااااااي٘ك 

رجاااااابِٝ اىزنيفااااااخ 

ٗنداسح األسثااااابػ 

)اىَينٞاااااااااااااااااااااااخ 

اىَينٞخ  -اىذاخيٞخ

 اىَ عغٞخ(.

يجٞخ راد دالىااخ أُ ْٕاابك عالقااخ عاا

نؽصاااب ٞخ ثاااِٞ اىَينٞاااخ اىذاخيٞااااخ 

ٗاىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك. ْٕٗاابك 

اسرجبغ نٝغبثٜ ٍعْ٘ٛ ثِٞ اىَينٞخ 

اىَ عغاااااااٞخ ٗاىزنيفاااااااخ ٍزجبْٝااااااااخ 

اىغاااي٘ك. ٗر٘عاااذ عالقاااخ ٍعْ٘ٝاااخ 

عاااايجٞخ ثااااِٞ اىَينٞااااخ اىَ عغااااٞخ 

ٗنداسح األسثاااابػ. ٗر٘عااااذ عالقااااخ 

نٝغبثٞاااااخ ٍعْ٘ٝاااااخ ثاااااِٞ اىَينٞاااااخ 

ح األسثاابػ. ٗر٘عااذ اىذاخيٞااخ ٗنداس

عالقخ عايجٞخ راد دالىاخ نؽصاب ٞخ 

ثِٞ اىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغاي٘ك ٗنداسح 

 األسثبػ.

سعبىخ 

 ٍبعغزٞش

 عبٍعخ اىقبٕشح

45.  Ezat, 2014 

2009 

ؽزٚ 

2013 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

ٕٞنو  مستقم:

اىَينٞخ، 

ؽ٘مَخ 

 اىششمبد

اىزنيفخ تابع: 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

رنيفخ 

اىجعبعخ 

 اىَجبعخ

 ٍعشفااااااخ راااااايصٞش

ٍز ٞااااااااااااااااااااشاد 

ؽ٘مَاااااااااااااااااااااااااخ 

اىشاااااااااااااااااشمبد، 

ٕٗٞناااو اىَينٞااااخ 

عياااااااٚ اىزنيفاااااااخ 

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك.

أُ رنبىٞف اىجعبعخ اىَجبعاخ رضٝاذ 

% عْاااااااااذ صٝااااااااابدح 1.1ثْغاااااااااجخ 

% ثَْٞاااااااب 1االٝاااااااشاداد ثْغاااااااجخ 

% عْااااااذ 0.95رااااااْخفط ّغااااااجخ 

% 1اّخفااابض االٝاااشاداد ثْغاااجخ 

األٍاااش اىااازٛ ٝشاااٞش نىاااٚ اىزنيفااااخ 

ٍزجبْٝاخ اىغااي٘ك ىيجعاابعخ اىَجبعااخ 

ئااااخ اىَصااااشٝخ. ٗأشاااابسد فااااٜ اىجٞ

أٝعاااب  اىْزاااب ظ أُ اّخفااابض عاااذد 

أععااااااااااااااابء ٍغياااااااااااااااظ اإلداسح 

ٗاعااازقالىٞزٌٖ )فاااٜ ؽبىاااخ قٞبعاااٖب 

ثَقٞاابط عااذً اىغَاا  ثااِٞ ٍْصااجٜ 

س ااااٞظ ٍغيااااظ اإلداسح ٗاىَااااذٝش 

اىزْفٞاااازٛ( راااا دٙ نىااااٚ رخفااااٞط 

اىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك ىيجعاابعخ 

اىَجبعاااااخ. ثَْٞاااااب ٝااااا دٙ ٍز ٞاااااش 

سح اعاازقالىٞخ أععاابء ٍغيااظ اإلدا

)فااٜ ؽبىااخ قٞبعاأ ثبألععاابء غٞااش 

اىزْفٞاااازِٝٞ( نىاااااٚ صٝاااابدح اىزنيفاااااخ 

ٍزجبْٝخ اىغي٘ك ىيجعابعخ اىَجبعاخ. 

مَاااب أشااابسد اىْزاااب ظ أُ ماااو ٍاااِ 

ٕٞبمو ٍينٞاخ اإلداسح ٗاىَ عغابد 

ٗاىؾ٘مَااااخ رخفااااط ٍااااِ اىزنيفااااخ 

ٍزجبْٝاخ اىغااي٘ك ىيجعاابعخ اىَجبعااخ 

 فٜ اىجٞئخ اىَصشٝخ.

اىَغيخ 

اىَصشٝخ 

ىيذساعبد 

 خاىزغبسٝ

عبٍعخ 

 اىَْص٘سح

46.  
Abdel Hamied, 

2014 

2001 

ؽزٜ 

2007 

دساعخ 

 رطجٞقٞخ

 مستقم:

اّخفبض 

اىَجٞعبد، 

ر٘قعبد 

اىَذٝشِٝ، 

ٍغَو اىْبرظ 

اىَؾيٜ، عذً 

اىزيمذ اىَشرجػ 

ثبىطيت 

اىَغزقجيٜ، 

ٕٞنو اىزنيفخ، 

 مضبفخ األص٘ه

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

اىزنبىٞف 

اىجٞعٞخ 

ٗاىعٍَ٘ٞخ 

 ٗاإلداسٝخ

اخزجااااااابس ٍاااااااذٙ 

ٗعااااا٘د اىزنيفاااااخ 

ٍزجبْٝاااخ اىغاااي٘ك 

فااااااااااٜ اىجٞئااااااااااخ 

 اىَصشٝخ.

أّٔ ميَب صاد نٝشاد اىَجٞعبد ثْغاجخ 

% صاد ٍز٘عاااااااػ اىَصااااااابسٝف 1

اىجٞعٞخ ٗاىعٍَ٘ٞخ ٗاإلداسٝخ ثْغجخ 

% ٗىنِ فٜ ؽبىاخ اّخفابض 0.91

% ٝضٝااذ 1اٝااشاد اىَجٞعاابد ثْغااجخ 

ٍز٘عاااااااػ اىَصااااااابسٝف اىجٞعٞاااااااخ 

ٜ % ٗثبىزبى0.35ٗاإلداسٝخ ثْغجخ 

فٖٜ رزغٌ ثبىزنيفخ ٍزجبْٝخ اىغي٘ك. 

مَااب ٗعااذ أُ رجاابِٝ اىَصااشٗفبد 

فٜ اىششمبد اى ٞش صاْبعٞخ أمجاش 

ٍِ اىششمبد اىصْبعٞخ ٗأّٔ ميَاب 

صادد دسعااخ مضبفااخ األصاا٘ه فااٜ 

اىشاااشمبد مبّاااذ اىزنيفاااخ ٍزجبْٝاااخ 

اىغي٘ك أمجش ٗأّٔ ميَب مبّذ ّغجخ 

اىزناااااااااابىٞف اىضبثزااااااااااخ )ٍقبعااااااااااخ 

فاٜ ثَصشٗف االٕاالك اىغاْ٘ٛ( 

ٕٞناااو اىزنيفاااخ أعياااٚ ميَاااب مبّاااذ 

دسعااااخ اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك 

أعيٚ ٗأّٔ ميَب صادد دسعاخ عاذً 

اىزيمااااذ اىَشرجطااااخ ثؾغااااٌ اىطياااات 

 مبّذ دسعخ رجبِٝ اىزنيفخ أعيٚ.

سعبىخ 

 ٍبعغزٞش

عبٍعخ 

 اىضقبصٝس
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 انباحج انرقم
انفترة 

 وانعُىت
 مكان انىشر انىتُجت انهدف بىد انتكهفت انمتغُراث انمىهجُت

 - 2010رزق،   .47
دساعخ 

 ّظشٝخ

اىزذفس  مستقم:

اىزقٖقشٙ 

 ىيزنيفخ

اىزنيفخ  تابع:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

 د. اىزش ٞو

دساعاااااااخ رقْٞاااااااخ 

اإلّزاااااااابط فااااااااٜ 

اى٘قااااذ اىَؾااااذد 

ٗعالقزٖااااااااااااااااااااب 

ثيعاااي٘ة اىزاااذفس 

اىزقٖقشٛ ىيزنيفاخ 

Backflush 

Costing مَااااب .

اعااااااااااااااااااااازٖذف 

اىذساعخ ر٘ظاٞؼ 

اىعالقااخ ثااِٞ نصااش 

اىزاذفس اىزقٖقاشٛ 

ىيزنيفاااااااااااااااااااااااااااخ 

Backflush 

Costing  ٚعياااا

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

 اىغي٘ك.

شااااااا ٞيٞخ رزغاااااااٌ أُ اىزنااااااابىٞف اىز

ثبىزنيفااااااخ ٍزجبْٝاااااااخ اىغاااااااي٘ك. أُ 

اىزنيفاخ ٍزجبْٝاخ اىغاي٘ك رناُ٘ أقااو 

فٜ ؽبىخ غ٘ه اىفزشح اىضٍْٞخ. مَاب 

أُ اىزنيفااخ ٍزجبْٝااخ اىغااي٘ك رعزجااش 

عااااااااَخ ٍااااااااِ عااااااااَبد ثعااااااااط 

اىصاااْبعبد. ٗرزااايصش أٝعاااب  ثْظااابً 

األشااااااااااشاف اإلداسٛ ٗاىْظاااااااااابً 

اىشقاااابثٜ ثنااااو شااااشمخ. أُ ٕااااذف 

اىشاااااشمخ اىزاااااٜ رخعااااا  ىشقبثاااااخ 

سعٞااااخ ٍشااااذدح ٝنااااُ٘ رؾقٞااااس خب

أقصٚ اعزفبدح ىؾَيخ األعٌٖ ٕٗا٘ 

ٍب ٝزشرات عيٞأ أُ ٝناُ٘ ٍغاز٘ٙ 

 رجبِٝ اىزنيفخ ٍْخفعب  

اىَغيخ 

اىَصشٝخ 

ىيذساعبد 

 اىزغبسٝخ

عبٍعخ 

 اىَْص٘سح

 1994 1994نطفٍ،   .48
دساعخ 

 رطجٞقٞخ

اىزنيفخ  مستقم:

 ٍزجبْٝخ اىغي٘ك

رششٞذ  تابع:

قشاساد رغعٞش 

 ريَْزغبد

اىزنبىٞف 

اىَز ٞشح فٜ 

األعو 

اىقصٞش، 

اىزنبىٞف 

اىضبثزخ اىقبثيخ 

ىيزقغٌٞ، 

اىزنبىٞف 

اىضبثزخ غٞش 

 اىقبثيخ ىيزقغٌٞ

رؾيٞااااااو ٍفٖااااااً٘ 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

اىغااااي٘ك ٗأصااااشٓ 

عياااااااااٚ قاااااااااشاس 

اىزغعٞش ٗرششاٞذ 

قااااااشاس رغااااااعٞش 

اىَْزغااااابد ٍاااااِ 

خاااااااله ٍااااااذخو 

اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ 

 اىغي٘ك.

أّٔ َٝنِ ىيشاشمخ أُ رؾقاس ٍضاٝاب 

ٍااااااِ خاااااااله ارجبعٖااااااب  رْبفغااااااٞخ

)قااااشاساد رغااااعٞش فبعيااااخ رااااذعٌ 

ٍشمضٕااااب اىزْبفغااااٜ عااااِ غشٝااااس 

رطجٞااااس اىزنيفااااخ ٍزجبْٝااااخ اىغااااي٘ك 

)أخزٓ فٜ االعزجابس( ٍٗاب ٝصابؽجٔ 

ٍِ رؾذٝذ دقٞس ىشقٌ اىزنيفخ َٝناِ 

االعزَبد عيٞٔ عْاذ اؽزغابة عاعش 

 اىجٞ .

اىَغيخ اىعيَٞخ 

ىالقزصبد 

 ٗاىزغبسح

عبٍعخ عِٞ 

 شَظ

 التعميق عمى الدراسات السابقة 6-4
(للنلااد  لدرتسد والدراولجوانالظوهستلدراكلفيللااو جيلدر لاكل ولل دسل4441اعا سلتسد يل رطفو ل

 لااسند ترحلااندوسال دولجاو  ىدولقررار التسرعيرااتلد اىت اللعس يلالي سلدراكلفيللااو جديلدر دلاكلاايسهدولنلد ل
يللنل الللدااونىولاسدسدالا ع سل ونليلاتنمللسمدهولدراجو  دولندنلاجال إلمونلدرنسموالار  قللدد.ولاجو  .

طس قلا دلااو نلدراكلفيل دولدرر داونلاهداللدول جداىلنجدالارت دتلتا دقلردساملدراكلفديل.لمدنلد نالدوتلنل.دالنجدتل
لر وال عسلدر .إح

الاديل  جدال  تلاريالتسد والدرعحوكمة الشركات ااجوارالنتتلتسد والا س ال ولدر   يلدرل س يللاي سل
ل؛8543ابدد نلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلاالي سهددوحل دددمسللددنلالددكلدرتسد ددوالا ددولرددتاتلنلددملدراوريدديل ن ددتل  

(لااتل  الم لتسد يلل لانيللنلنجو سلEzat, 2014ل؛8585نس والل؛8543دمحم لل؛8544دردمو ل
الاه.مدد لدرللك.دديلنلدد ل(لدرعالادديل دد نلراملدديلدرندسموEzat, 2014راملديلدرنددسمواحلااددتلجواندالتسد دديل 

دراكلفيللااو جيلدر لاكحلااعا سلالكلدرتسد يللنلااد  لدرتسد والدراولا س ال ولدر   يلدرل س يحلااتلا ىال
 د داالفلطس  ديللتدجااورلدرتسد والجرالج طيلهولديلاهدولانلد داالفلل .دوسلد دا الر.يلانادو لل لدسلداتدسل

عرد لانلدر .دوسلال .دوسلندتملدر لدإل د نللج د ولس د.سللا.و ا(ل افل جاىلنجالجاو ىلل الفيحل  دتلاا دلا
ل لددسلداتدستلادرلددت سلدراجف ددد ل جدداىلنجددالا فدد.ضلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلرلااددونيلدرلاوندديحلالددولدر .ددوسل
اوئناددو لا ددسلدراجف ددد  نل جدداىلنجددالد ددوتتلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلرلااددونيلدرلاوندديحلان ددالالددكلدرتسد دديل

(لاد دداكللالهددددلدرل ددوسلدراريددولارواردداللعس دديلدرعالادديل دد نلراملدديلدرنددسموال8543ل ددو التسد دديل دمحم 
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ادراكلفيللااو جديلدر دلاكحلاادتلادملا.دوسلدرراملديلادلكيسللدنللاي دسحلاادتل  جدالدرجادو ىلندتملا داتلنالاديل د نل
لانالادديللعجا.دديلاطست.دديل دد نلدراددت  ولتدرج ت.دديلدررددستلاااددو نل ددلاكلدرل ددسا والدرانددي ل.يحلاا دداللادراددت  و

نالايللعجا.يلاطست.ديل د نل ادستلادار لدرلدت سللتدرج ت.يلدررستلادراكلفيللااو جيلدر لاكلرلااونيلدرلاونيحلاا ال
نالادديللعجا.دديلاطست.دديللتامدد للددنلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلرلل ددسا والدرانددي ل.يلادرااددونيلدرلاوندديحلاا ددال

ت سلام للنلااو نل لاكلدرل سا والدراني ل.يلادراكلفيللااو جيلدر لاكلرلااونيل  نلدئ قلدردلج لرا و لدرل
نالاددديللعجا.ددديلنم ددد.يل ددد نلد دددا الر.يلل لدددسلداتدستلامددد للدددنلاادددو نل دددلاكلدرل دددسا واللتدرلاونددديحلاا دددال

سلدراندددي ل.يلادراكلفددديلدرلااو جددديلر دددلاكلدراادددونيلدرلاونددديحلاندددتملا ددداتلنالاددديللعجا.ددديل ددد نلددتاد .ددديلدرلدددت 
دراجف د لدئاللاااو نل لاكلدرل سا والدراني ل.يلادراكلفيلدرلااو جيلدر لاكلرلاادونيلدرلاونديحلاندتملا داتل
نالايللعجا.يل د نلدرللك.ديلدرلؤ  د.يلامد للدنلاادو نلدرل دسا والدراندي ل.يلااادو نلاكلفديلدراادونيحلاا داتل

درل ددسا والدرانددي ل.يلااكلفدديلدرااددونيلنالادديللعجا.دديلانم دد.يل دد نلدرللك.دديلداتدس دديلامدد للددنلااددو نل ددلاكل
درلاوندديحلانددتملا دداتلنالادديللعجا.دديل دد نلر ددملل لددسلداتدستلامدد للددنلااددو نل ددلاكلدرل ددسا والدرانددي ل.يل
ادراكلفيللااو جيلدر لاكلرلااونيلدرلاونديحلاا داتلنالاديللعجا.ديلانم د.يل د نلاسمددلدرللك.ديلامد للدنلاادو نل

(ل8543لااو جيلدر لاكلرلااونيلدرلاونيحلااا لالتسد يل ن  تل  لل لاكلدرل سا والدراني ل.يلادراكلفي
عر لدج فوضلدراكلفيللااو جيلدر لاكلاورنسموالدراولاراا لنل لر ملل لسلعتدستل ي س لالت لد دا الر.يل
ل لددسلداتدستللسافعدديلااددج فضلا.اددول ددولروردديلدرف دد ل دد نلدرلددت سلدراجف ددد لاس دد.سلل لددسلداتدستلانجددتل

تلد الونوالدرل لسحلالوللدنلجور.ديل  دس ل  دتلاندوسالعرد لد دوتتلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلانالااىدولد وتتلنت
درعم ددد.يل دددولدرندددسموالدرادددول.مدددانل  ىدددولج دددايلدرللك.ددديلدرلؤ  ددد.يلم  دددستلااسافدددإل  ىدددولج دددايلد دددا الر.يلر دددونل

 ولاو.يلدئهل.يلر رلل(لعر لج طي8544درلسد عي لار ملر جيلدرلسد عيلم  سحلااتلانوسالتسد يل دردمو ل
اااددرالانل عور.دديل ر.ددوالدرراملدديللااافدديلنلدد لل ددوهلاىول ددولا   ددتلدر ددلاكلد جاىددود لرللددت س نلاد دداياللل
درفددسصلرار  ددقلل ددوريلددا.دديلاهدداللددول جدداىلنجددال ددولروردديلدرفونل.دديلدا ددودلاددسدسدالاعلدد ل ددول ددوريلدرنددسميل

(لاد داكللالدرل د ستلر درلاريدال دول8585لا جعمسلدردكلنلد لا.لديلدرندسميحلاادتل دو التسد ديل نس دوا 
نددتتللاي ددسداللددنللاي ددسدالراملدديلدرنددسموالاالي سهددولنلدد لدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكحلاانددوسالرا دداتلنالادديل

ل  جىلوحل

(ل8585ارعدد لارددتلا ددسدلدرتسد ددوالدررت يدديلدراددولا س ددال ددولدر   دديلدرل ددس يلتسد دديل د  ددتدا لااددالل ل
االي سهولنل لدراكلفيللااو جيلدر لاكحل  دتلد داىت الالدكلدرتسد ديلجور.ديللدنلليةالقدرة اإلدار راللدرعالايل  نل

درجادرولدر لام.يلاالدرت لدرلرتتدالدر لام.يلرللت س نحلااتلاا لالعر لا اتلنالايللا ايلالعجا.يل  نل
تدس دديحلاا دداتلدر ددتستلداتدس دديلادراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلرل ددسا والدر .ددإلادرااد ددإلادرل ددسا والدرعلال.دديلادا
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نالايللا ايللعجا.يل  نلدر تستلداتدس يلادراكلفيللااو جيلدر لاكلرل سا والدراني  لانتملا اتلنالايل د نل
لادراكلفيللااو جيلدر لاكلرلااونيلدرلاونيحلليدر تستلداتدس 

كل دولدر   ديلنلد لدراكلفديللااو جديلدر دلاللجرودة المراجعرةادا الا.وسل  سللنلدئارورلرتسد يلدرعالايل د نل
(لر دددرلاندددوسالدرجادددو ىلاعدددتلا.دددوسل ددداتتلدرلسد عددديلاعدددتتل8585درل دددس يلاوتادددالتسد ددديل  ددداتتلادا دددتدا  ل

ايسلدرلسد عيلدرلناسمي(لعر لا اتلل-ايسلدرا  صلدر طونولرللسد إل- ر مللماالدرلسد عي لاي سدالاهو
كلرل ددسا والدرانددي  لنجددتلل دداا لاددلي سلع  ددو ولالعجددا لرللسد عدديلدرلندداسميلنلدد لدراكلفدديللااو جدديلدر ددلال

%لانددتملا دداتلاددلي سللعجددا لرلا  ددصلدر طددونولرللسد ددإلنلدد لدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكحلاا دداتلاددلي سل45
ل%ح0 ل ولالعجا ل  نلر مللماالدرلسد عيلادراكلفيللااو جيلدر لاكلرل سا والدراني  لنجتلل اا ل

يل د نلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلاالي سهدولنلد لااتلندلالل لانيل  س للنلدرتسد والنل لااا.يلدرعالاد
(ل8544دردمددو لل؛8585درفددتدا  لل؛8584  ددتلاا ددلالدراوريدديلرلتسد ددوالدراور.دديل لرلددات للقيمررة الشررركة

(لر دددرلرواردددالتسد ددديلل دددوطسلدراكلفددديللااو جددديل8544ارعددد لاالللدددنلجدددواشلالدددكلدر اددد.يلتسد ددديل دردمدددو ل
دالدرلاعلتتلاادلي سلالدكلدرل دوطسلنلد لا.لديلدرندسميحلاادتلاا دلالدر لاكلدرجون يلننلدا ورلدرلت س نلرل سدسل

جاو ىلالكلدرتسد يلعر لجاو ىلهوليلا سدهولانلل وطسلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلادجعمسلنلد لا.لديلدرندسميلندنل
نلطس قلالي سهولنل لدج فوضلااد عوالدئسبوحلاا لاوالدئسبوحلادرات  والدرج ت.يلادسافوعلاكلفيلدرالا  لاوردت 

(لادرادول دوسالنلد لجفدسلدردتسال8584اا لالا عوسلدئ ىمحلاا  سد لاتلاا لالدراورييلرتسد ديل لرلدات ل
لنلر رلتسد يلايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنل لا.ليلدرندسميحلاادتلاا دلالا دسدلجادو ىلالدكلدرتسد ديلرا داتل

نالاديل دل .يلالعجا.ديل د نلدراكلفديللنالايلع  و .يلالعجا.ديل د نلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلاا.لديلدرندسميلاا دات
لااو جددديلدر دددلاكلاا.لددديلدرندددسميحلاادددتلجاهدددالالدددكلدرتسد ددديلعرددد لانلدراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكلاجددداىللدددنلدردددتاد إل

لد اا وت.يلاد  الون.يلاالمجا  يلاتدستلدئسبوححل

ألنشررطة  ددلاكل(لدراددولروارددالع.اددوحلدرعالادديل دد نلدراكلفدديللااو جدديلدر8585يددمل ددو التسد دديل درفددتدا  ل
لولاعتلداجاو (لاالي سهولنل لا.ليلدرندسميحلاادتلاظىدسالل-داجاو ل-السدرلىول لولا  لداجاو لسمسمة القيمة

درجاو ىلا اتلدراكلفيللااو جيلدر لاكل ولاجنطيلدر .ليلادركل دتس واللافوااديلااسادالنلد لدردكلا داتلنالاديل
لنم .يل  نلهددلدر لاكلاا.ليلدرنسميحل

ادراكلفديللااو جديلدر دلاكلر درللاألربراح ةإدار لانديل  دس للدنلدئاردورلتسد ديلدرعالاديل د نلااتلا جالل 
(ل  ددتلد دداىت اللعس دديلايددسلدراكلفدديلMohamed, 2014موجددال تد.دديلد ا ددورلدراريددول ددولل ددسلتسد دديل 

دراكلفددديللااو جدديلدر دددلاكلنلدد لعتدستلدئسبدددوححلاادددتلاا ددلالاهدددملجاددو ىلدرتسد ددديلعرددد لا دداتلنالاددديل ددل .يل ددد نل
تدستلدئسبدوححلاااعدالالدكلدرتسد ديلاعدتلدرددكلتسد ديل  (لر درلد دداىتفلHassoun, 2020لااو جديلدر دلاكلادة
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تسد دديلدرعالادديل دد نلدرردداد دلداتدس دديلدرجوا دديللددنلعتدستلدئسبددوحلادراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكحلااددتلاا ددلالا ددسدل
نلدراكددور الاظىددسل ددلامو للاددوتد لرالرا ددوقحلدرجاددو ىلاجددالنجددتلول.مددانلرددت لدرلددت س نلرددو دلاتدستلدئسبددوحل ددإ

(ل  ددتلد دداىت الدرتسد دديل عدد للاي ددسلعتدستلدئسبددوحللددستلل ددا ال ل8585 دردلددس ل اد دداكللالدرل دد ستلتسد ددي
رلعس يلالي سرلنل لل داا.والاادو نلدراكلفديلالدستل  دس لملاي دسلا د.لل د نلدرعالاديلرل داا.والدراكلفديللااو جديل

درلرو  .يحلااتلاا لالاهملجاو ىلهدرلدرتسد يل جعمدوسلللوس دوالعتدستلدئسبدوحلدر لاكلنلول اتتلدئسبوحل
االي سهولنل لد وتتلل داا لدراكلفديللااو جديلدر دلاكلدر و ديل اكدور الدراندي  حلاادتلاندوسالا.ادو لدرجادو ىلانل

بددوحلاوئجنددطيلهجددوكلايددسلافددونلول دد نلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلئنلدد لراكددور الدرانددي  لاللوس ددوالعتدستلدئسل
 Abdel)درر . .دديل ددسااللاعالادديلنم دد.يللعجا.دديللددإل دداتتلدئسبددوحلدرلرو دد .يحلاا  ددسد ل  ددتل ر ددالتسد دديل

Megeid & EL-Deeb, 2021)درعالايل د نلعتدستلدئسبدوحلادراكلفديللااو جديلدر دلاكللدنلادلنلدرعالادوالل
يلرلنددسموال.لمددنلانلا فددضللدددنلدراددول ر دداىوحل  ددتلاا ددلالدرجادددو ىلانددم لنددوملعرددولانلدرراملدديلدرفعورددد

لدراكلفيللااو جيلدر لاكلدر ونتت لامدركلرىولالي سلنل لعتدستلدئسبوحح

(لنلددد لد اادددوسلدرعالاددديل ددد نلدراكلفددديللااو جددديل8585انلددد لدر دددع تلدد دددسل  دددتلرس دددالتسد ددديل دردلدددس ل
ل ددس يحلااددتل ل ددالامددونلرالددكلدرتسد دديلدر دد قل ددولد ا.ددوسلالددكلدرعالادديلاور   دديلدرجررودة األربرراح در ددلاكلا

جاو ىلالكلدرتسد ديلرا داتلنالاديلنم د.يللعجا.ديلرلاكلفديللااو جديلدر دلاكلنلد ل داتتلدئسبدوحلدرلرو د .يحلاادتل
(لد ااددوسلجفددسلدرعالادديلدر ددوا يحلااا ددلالعردد لجفددسلدرجاددو ىلر ددرلAl-Sayed, 2021د دداكللالتسد دديل 

سبددوح لاانلدرنددسموالدراددولاا ددملاور ددلاكلاااددرالانلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلاددؤيسلاور ددلالنلدد ل دداتتلدئ
درلاوتلرلدا يلاظىسل اتتلانل لرألسبدوحللدنلدرندسموالدرادولاظىدسل دلامو لرد دو لرددركل  دالنلد لدرلدت س نل

لادرل ايلس نلالرو  ولدراكور الانل.ل دادل ولدنااوسهمل لاكلدراكلفيلدرلد لنجتلا.ولىملاوا ودلدر سدسداح

ادراكلفديللااو جديلل(Porterاالسرتراتيجيات التنافسرية ل ) ديلدرعالاديل د نلااتلدا الاوري نل  س نلجرالتسد
(لتسد دديلدرعالادديل دد نلد  دداسدا  .والدراجو  دد.يلارت ددتد ل8585در ددلاكحل  ددتلد دداىت التسد دديل ن ددتلدرددسرلن ل

والدرادولس وتتلدراكلفي(لادراكلفيللااو جيلدر لاكحلااتلاا لالاهملجاو ىلالدكلدرتسد ديلعرد لانلدرندسمل– درال دل
اااددإلد دداسدا  .يلدرال دددلاا ددملاوراكلفدديللااو جدديلدر ددلاك لالددولدرنددسموالدراددولاااددإلد دداسدا  .يلس ددوتتلدراكلفدديل ل
اا ملاوراكلفيللااو جيلدر لاكحلانل لدرعمسللنلدرعالايلدر وا يلدراولداايللجىولا داتلادلي سلرال داسدا  .وال

(لانل8584سلادواإحل  ددتل ل ددالتسد ديل  ددورملا  ددسان لملاي دسلل ددا  لنلد لدراكلفدديللااو جدديلدر دلاكلملاي دد
هجددوكلنالادديل دد نلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلملاي ددسلل ددا  لنلدد لد ا.ددوسلد  دداسدا  .يلدراجو  دد.يحلملددولانددوسال
درجاو ىلعر لا اتلالي سلع  و وللعجا لرادا  سللعلالدوالندنلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلنلد لاط  دقلد داسدا  .يل

اندددوسالا.ادددو لرا ددداتلادددلي سلع  دددو وللعجدددا لرادددا  سللعلالدددوالندددنلدراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكلس دددوتتلدراكلفددديحلال
درلاليلدديل ددولدرفاد ددتلادرل ددسا والنلدد لاط  ددقلد دداسدا  .يلس ددوتتلدراكلفدديحلاا  ددسد لا دداتلاددلي سللعجددا لراددا  سل
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ندددديلنلدددد لاط  ددددقلدرلعلالددددوالنددددنلدراكلفدددديللااو جدددديلدر ددددلاكلدرلاليلدددديل ددددولدئناددددو لادر  ددددو سلدرلور.دددديلدرلاجال
لد اسدا  .يلس وتتلدراكلفيحل

ادراكلفيللااو جديلدر دلاكحللالثقة الزائدة/ المفرطةالنلجور.يل  س ل  تلاادرالتسد ا نلرفرصلدرعالايل  نل
(ل ردددصلدرعالاددديل ددد نلدري ددديلدردد دددتتالدرلفسطددديلملاي دددسلل دددا  ل8544  دددتلد ددداىت التسد ددديل دمحملاايدددتدت  ل

يلدر ددلاكلملاي ددسلاددواإحلر ددرلاا ددلالرا دداتلنالادديللعجا.دديللا ادديل دد نلدري دديلاالي سهددولنلددولدراكلفدديللااو جدد
(ل8585داتدس يلدرلفسطيالدردد تتلادراكلفيللااو جيلدر لاكحلان الالكلدرتسد يل و التسد يل  لعونلاارلت ل
يلملاي ددسلاركددجىملد دداىت ادل رددصلدرعالادديل دد نلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلملاي ددسلل ددا  لادري دديلدردد ددتتالدرلفسطدد

اددواإلنمددسلدرعالادديلدر ددوا يل  ددتلاا ددلادلرا دداتلاددلي سلرلي دديلدردد ددتتالدرلفسطدديلنلدد لدراكلفدديلدرلااو جدديلر ددلاكل
ايجدددو ل اسادددولد  دددا سدسلاندددتملت راىدددول دددول اسادددولدئدلددديلدردددد نلليدراادددونيلدرلاونددديلادرل دددسا والدراندددي ل.

لد اىتد ىلولدرتسد يحل

رل دولل دوللدرالا د لدر دلامولجردالتسد ديلدرعالاديل د نلاردتلا ددسدلانلد لجفدسلدرلجدادلل  دتلدا ىدالدئاردو
ادراكلفديللااو جديلدر دلاكحل  دتلد داىت التسد ديل ن دتلدردسرلن للتوقعات اإلدارةلاي سدالدرالا  لدر لامولاهدال

(لتسد ددديلدرعالاددديل ددد نللاي دددسلد  ددداسدا  .والدراجو  ددد.يلملاي دددسلل دددا  لاالي سهدددولنلددد لدراكلفددديللااو جددديل8585
اكلملاي ددسلاددواإل اا ددطىمللاي ددسلا دد.للاهددالاااعددوالداتدستحلر ددرلانددوسلعردد لاددليسلدرعالادديلاوراااعددوالدر ددل

درلافو ليلادرلاندو ليلدرلاعل ديلاورل .عدوالدرل دا  ل.يلادرادول  دتلانلال ددل دولد ناادوسحلاا دتلدردكلدردسا لتسد ديل
 ديلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلملاي دسل(لر رلد اىتفلتسد ديلاااعدوالداتدستلملاي دسلل دا  لاتسد8585 دمحم ل

اددواإحلااددتلاا ددلالا ددسدلدرجاددو ىلانلدراااعددوالداتدس دديلدرل ددا  ل.يلدرلافو لدديل.مددانلرىددولاددلي سلاددا لايجددو لا دداتل
تس يلنور.يللنلدرلادستلا سلدرل ايليلاتس يلنور.ديللدنلاكدور الدراعدت  لنلد لتس ديلدراكلفديللااو جديلدر دلاكل

علال.ديلاداتدس دي لالدولنجدتلدج فدوضلدرلدادستلا دسلدرل دايلي لااكدور الدراعدت  ل.مدانلر جتلدراكور الدر .ع.يلادر
الي سهولاع العر للاا لل و يل ولظ لدرجظستلدرلانو ليلرلل .عوال اااعوالداتدست(لنل لدراكلفيللااو جديل

لدر لاكلر جتلدراكور الدر .ع.يلادرعلال.يلاداتدس يحل

تسال  ددددسللددددنلتساالدرارددددرلنددددنلدرعالادددديل دددد نلدرلاي ددددسدالادجاى ددددالل لاندددديل  ددددس للددددنلدرتسد ددددوال
حل8585د   لددد  لل؛8585درلرو ددد .يلادراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكلدرل دددارتييل  دددتلمس دددالتسد دددوال نددداض ل

Eid, 2021 لHegazy, 2020;ل ىاتهمل ولااا.يلدرعالايل  نلدراكلفيللااو جيلدر لاكلملاي سلل دا  ل)
(للعس دديلدرعادلدد لدرلرددتتتل8585ملاي ددسلاددواإحل  ددتلد دداىت التسد دديل ندداض للالتنبررب باألربرراحاايددسلنلدد ل

رااو نل لاكلدراكلفديلادثيدسرلنلد لدراج دؤلاوئسبدوحلر درلاندوسالاهدملدرجادو ىلرا داتلادلي سل دل ولرلاي دسدالاادو نل
راددا ل(لاا ىددالد8585دراكلفدديلنلدد لاددتستلدرل ددايلس نلنلدد لدراج ددؤلاوئسبددوححلااددتلجوانددالتسد دديل د   لدد  ل

جرالد دا تدملجلداد لدراكلفديلدرا ل دت لراد لددنلنجدتلع دسد لدراج دؤلاوئسبدوحلللدول د ؤت لعرد لد دوتتلاالا ل د ل
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د ددا وايلدراكددور الرلاي ددسدال ددولل دداا لدرجنددوىلاهدداللددول ددؤت لعردد لد ددوتتل  دداتلاااعددوالدئسبددوححلاد دداكللال
او جديلدر دلاكلادر دتستلنلد لدراج دؤلاوئسبدوحل(لدرل د ستلجردالتسد ديلدرعالاديل د نلدراكلفديللاEid, 2109تسد ديل 

راكلفيلدرااونيلدرلاونيلادراكور الدرعوليلاداتدس يحلااا لالدرجاو ىلرا اتلنالايل ل .يل  نلدراكلفيللااو جيل
(لنل لجفسلدرتسالHegazy, 2020در لاكلادراج ؤلاوئسبوحل ولدر   يلدرل س يحلاا  سد ل  تل وسالتسد يل 

ا لاركنلهدرلدرلستلا ىالدراا لجرالدرعادل لدرس . .يلدرل  ايل ولا اتل طلل اااعوالاروارالاا .الدرا
اسبوحلدرلرلل نلاب.ونلالي سلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنل لاااعوالاسبوحلدرلرلل نحلااتلانوسالاهملدرجاو ىلهددرل

لدنلر درلع لدورولدراكدور الدرتسد يلانلدراكلفيللااو جيلدر دلاكلرىدولادلي سلم  دسلنلد لاااعدوالاسبدوحلدرلرللد نل
ااكلفدديلدرااددونيلدرلاوندديلارىددولاددلي سلاادد لنلدد لدراكددور الدر .ع.دديلادرعلال.دديلاداتدس دديحلااا ددالالددكلدرتسد دديل

لااساستلا ج لدرلرللانلدرلور انلجلود لال دل ولد نااوسلدراكلفيللااو جيلدر لاكحل

لالويليل ولدرعو دتلدرلرو د ولللمحاسبيةتقييم مالئمة المعمومات ا(ل8544اروارالتسد يل ن تلدرلاعول ل
ادر .ليلدرت اس يلادرات  والدرج ت.يلرل ىملاب نلدر .ليلدر اا.يلرل ىمل ولاوس خلجنسلدر اد ملدرلور.يلاايدسلدراكلفديل
لااو جدديلدر ددلاكلنلدد لادداتلدرعالادديحلااددتلاا ددلالاهددملجاددو ىلدرتسد دديلئهل.دديلاددتستلدرلعلالددوالدرلرو دد .يلنلدد ل

.لدديلدر دداا.يلرأل ددىملااكددتالنلدد لنددتملا دداتلاددلي سل ددل ولرلاكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلنلدد لاددتستلنلل.دديلا  دد.ملدر 
لدرلعلالوالدرلرو  .يلنل لاف  سلدر .ليلدر اا.يلرأل ىمح

ملاي سلل ا  لنلد لدراكلفديللالخطر المالي(لرلعس يلالي سل8542النل وجال  سل و التسد يل لجتاس ل
و ىلدرتسد دديلاجددال ل ا ددتلاددلي سللعجددا لرل طددسلدرلددورولنلدد لدراكلفددديللااو جدديلدر ددلاكحلااددتلاا ددلالا ددسدلجادد

للااو جيلدر لاكلرلااونيلدرلاونيل ولروريلرتارلدج فوضل ولل .عوالدرفاستلدر وا يحل

(ل8545سدق لل؛Abdelhamid, 2014ل؛8585اادتلدا ىدالل لانديل  ددس للدنلدرتسد دوال لرفداب ل
(ل ول تد.يلدئلسلرتسد يل8545 لاكحل  تلدجطل التسد يل سدق لجرالتسد يلا سدللرتتدالدراكلفيللااو جيلدر

اادتلاا دلالا دسدلدرجادو ىلانلدراكلفديللااو جديللكثافرة األصرولد سااوىلال اا لدراكلفديللااو جديلدر دلاكلالدت ل
دئ ددالحليدملالدالدرتسد دديلليدر دلاكلاعا دسلعرددت لدر دلوالدرلاعل ديل دداعضلدر دجونوالدرادول سافددإل  ىدولميو د

تسد دددددوال  دددددس لالدددددال دددددولدر   ددددديلدرل دددددس يل ددددددمسللجىدددددولا ددددد لردددددتاتللدددددولاا دددددلالعر.دددددالدراوريددددديلتسد ددددديل
 Abdelhamid, 2014لر دددرلردددواللد اادددوسلدرعالاددديل ددد نلد دددوتتلتس ددديلدراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكلاميو ددديل)

لمجالدراكلفيللااو جيلدر دلاكلاك دسحليددئ الحلاانوسالدرجاو ىلاجالمللولددتالميو يلدئ الل ولدرنسموالمو
(لر ددرلد اددسضلانلميو دديلدئ ددالل دداؤيسلنلدد لدراكلفدديللااو جدديل8585ن  ددالالددكلدرتسد دديلتسد دديل لرفدداب ل

در ددلاكحلااا ددلالدرجاددو ىلرجا  دديلل ورفدديل  ددتلانددوسلاجددال ل ا ددتلايددسلركيو دديلدئ دداللنلدد لل دداا لدراكلفدديل
للااو جيلدر لاكحل
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جوانددالتسد ددوال  ددس للرددتتل  ددسللددنلدرلرددتتدالدئكيددسلندد انو لرلاكلفدديللااو جدديلانلدد لجفددسلدرلجددادلل  ددتل
(للعس يل8585(لر رلد اىت التسد يل لرفاب ل8544حلرسدد ل8585 لرفاب لنوع القطاع در لاكلاهال

ايدسلميو ديلدئ داللنلدد لدراكلفديللااو جديلدر دلاكلاددو االفلجداعلدر طدوعل  دجونو ل ددتلو(لدردد لاجالدولعر.ددال
درلتس يلاور اس يلدرل س يحلااتل  جالدرجادو ىلاجدالنجدتلدت دوللجداعلدر طدوعلملاي دسلا د.للافدونلولدرنسموال

 دد نلميو دديلدئ دداللادراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكل  ددتلايددسلجدداعلدر طددوعلنلدد لادداتلدرعالادديلاركددنلردد.سل تس دديلم  ددستل
دراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلاددجعمسلنلدد لدرعالادديلاا ددايلددالت ردديلعر ددو .يحلاا  ددسد ل  ددتلانددوسالدرجاددو ىلانل

اسافإلانم لللرابل ولنسموالدر طوعلدر جونولارت تد لاكيسللنلدر طوعلدر تلوحلارواردالتسد ديل ردسدد ل
(للعس دديلهددد لا الدددالتس ددديلدراكلفدديللااو جددديلدر دددلاكلادددو االفلجدداعلدر دددجونيل دددولدرندددسموالدرلتس ددديل8544

ليلاا  نلا اتلد االفحاور اس يلدرل س يللنل الللعتسد ل سا.يل و يل جاعلدر جون

(لتسد ديلدرعالاديل د نللاي دسلMohamed, 2014ل؛8585ا د لدا دورل  دسل  دتلرواردالتسد ديل نس دوا ل
 ملاي دددسلل دددا  (لاايدددسرلنلددد لدراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكل دددول   ددديلدئنلدددوللدرل دددس يحلر دددرللهيكرررل الممكيرررة

اا دلالعر ىدولاجدالمللدولموجدال(لدردكحلاادتلاندوسالاهدملدرجادو ىلدرادولMohamed, 2014د داىت التسد ديل 
ج ايلدراكور الدريو ايل ل و يلال سافلد هدالكلدر دجا (ل دوله.مد لدراكلفديلانلد لمللدولموجدالتس ديلدراكلفديل

(لر درلاا دلالانلاكدا نله.مد ل دت إلهدددلدر دلاكل8585لااو جيلدر لاكلانل حلااد لالتسد ديل نس دوا ل
تدس دديلجظددسد ل  افددو للنددوك للجرددالنددتملا دداتلاكلفدديللااو جدديلدر ددلاكل ددولروردديلا ددات ه.مدد لللك.دديللؤ  دد.يلادة

لدراموريح

االي سهددوللالسرريولة الماليررة(للعس دديلدرعالادديل دد نل8585الددنل ىدديل  ددس ل  ددتلد دداىت التسد دديل لرفدداب ل
نل لدراكلفيللااو جيلدر لاكحلااتلاا لالعر لا اتلايسل دل ولرل داا لدر د اريلدرلور.ديلنلد لدراكلفديللااو جديل

لالمللولددتلل اا لدر  اريلدرلور.يلدج فضلل اا لااو نلدراكلفيحلدر لاكلر رلاج

نلد لدراكلفديللااو جديلدر دلاكل  دتلد داىت اللتأثير الحالة االقتصادية )فترة النمرو(اجوانالتسد وال  دس ل
(لدردكحلااا دلالاهدملدرجادو ىلانلهجدوكل دلامو للادوتد لرالرا دوقل دولدرفساد.يلHusseiny, 2019تسد ديل 

(لاد ا ددسالدرعالاديل دد نلد  دداسدا  .وال8585لالد اا دوت حليددمل دو التسد دديل ن ددتلدردسرلن لدر و ديلاددورج
دراجو  ددد.يلملاي دددسلل دددا  لادررورددديلد اا دددوت.يلملاي دددسلا ددد.للادراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكلملاي دددسلادددواإحلاادددتل

لاا لالانلدرعالايلااليسلاورفع لاورروريلد اا وت.يلرلتاريلانتملد  ا سدسح

ادراكلفديللااو جديللمسرتو  عردم اليقرين براإليرادات(لدرعالاديل د نلAbdel hamid, 2014سد ديل اجوانالت
در دلاكحلااا دلالاجدالمللددولددتالتس ديلندتملدرالكدتلدرلسااطدديلار دملدرطلدالمللدولموجددالتس ديلاادو نلدراكلفدديل

مل(لدراردرلااا دلالانلهجدوكلادلي سلرعدتAbdul hamied & Abulezz, 2020انلد حلااد دلالتسد ديل 
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درالكدتلدرلددسااللاورطلددالاانلدسافددوعلل دداا لنددتملدر. دد نلاندلنلع ددسدتدالدرنددسميل د ددتللددنلتس دديلدرااددو نلالعجدد ل
لسافدإلالدول دولرورديلدج فدوضلندتمل ااايلاجالمللولمونلهجوكلاكلفيللااو جيلدر لاكلظىدسلندتملدرالكدتلاندم 

لالكتلدرطلال ل ا تلااو نللعجا ح

(لدا دورلAbdal hamied, 2014حلAbdul hamied & Abuless, 2020ا دلكالتسد دوال  دس ل 
ملاي دسلل دا  لاالي سهدولنلد لدراكلفديللالتكاليف الثابتة في هيكل التكمفرةاري لا سلجرال رصلدرعالايل  نل

(لهدددلد ا دورلااكدتال دولAbdulhamied & Abuless, 2020لااو جديلدر دلاكحل  دتلد داىت التسد ديل 
دريو ادديل ددوله.مدد لدراكلفدديل ددؤت لعردد لد ددوتتلتس دديلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكحلجاو  ىددولنلدد لانلدسافددوعلدراكددور ال

(لردددركلاانددوسالاجددالمللددولموجددالج ددايلدراكددور الدريو ادديل ل و دديلAbdalhamied, 2014اانددوسالتسد دديل 
لال سافلد هالكلدر جا (ل وله.م لدراكلفيلانل لمللولموجالتس يلدراكلفيللااو جيلدر لاكلانل حل

ادراكلفددديللااو جددديللدورة تحويرررل األصرررول(للعس ددديلدرعالاددديل ددد نلHusseiny, 2019د ددديل اد ددداىت التسل
لدر لاكحلااتلاظىسالدرجاو ىلاجال ل ا تلاكلفيللااو جيلدر لاكل ولدر   يلدرل س يح

نلدد لدرااددو نلنل ىددولااددتللنرروع التكمفررة(لعردد للعس دديلدرعالادديلاالهد ل ددؤيسل8544اادتل ددعالتسد دديل رددسدد ل
اا لالدرجاو ىلعر لاجدال ل ا دتل دسقل مد لاجدادعلدراكلفديلدرادولادملد ااوسهدول دولدرتسد ديلاظىدسالدراادو نل داد ل

تدس ي لاالاكلفيلدرااونيلدرلاوني لاالاكلفيلدراني  (ح ل اكلفيل .ع.الانلال.يلادة

لااو جيلدر دلاكلملاي دسلل دا  لاادلي سرلل(للعس يلدرعالايل  نلدراكلفي8544ااتلد اىت التسد يل در سدن  ل
ملاي سلاواإحلااتلاا لالا سدلجاو ىلهدرلدرتسد يلعر لانلهجوكلنالايلنم .يل د نللالتحفظ المحاسبينل ل

لااو نل لاكلدراكلفيلادرارفظلدرلرو  ولا سلدرنسطوحل

لاي ددسلل ددا  لملالتجنررب اليررريبي(للعس ديلدرعالادديل دد نلمد للددنل8544اد داىت التسد دديل دمحملاايددتدت  ل
االي سرلنل لدراكلفيللااو جيلدر لاكلملاي دسلادواإحلاادتلاا دلالا دسدلجادو ىلدرتسد ديلعرد لا داتلنالاديلطست.ديل

ل  جىمحل

(لتسد ددديلدرعالاددديل ددد نلدراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكل لاي دددسلل دددا  (ل8544اادددتلد ددداىت التسد ددديل  دددوال  ل
ا دسدلدرجادو ىلرا داتلنالاديللعجا.ديل دورايل د نلدراكلفديل لاي دسلادواإ(حلاادتلاا دلاللتمهيد الدخلاالي سرلنل ل

للااو جيلدر لاكلاالى تلدرت  ح

لالطمرررب المسرررتقبمي(لاااعدددوالدرلدددت س نل دددولادددا ل8544الدددنل ىددديل  دددس ل  دددتلاريدددالتسد ددديل دردمدددو ل
لد لادر سدسدالدراول ا داجىوحلااتلانوسالاهملجاو  ىولعر لانلهجوكلل وطسلرل لاكلدرلااو نلرلاكلفديلاااادالن

لدر سدسدالدراول.رتتهولدرلت سانلمجا  يلرلطلالاهاللول ؤيسلنل لا.ليلدرنسميحل
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(لادساستلدئ ددل دولد ناادوسلدراكلفديللااو جديل8543النل وجالا سل  دتلجواندالتسد ديل  ل د لا  دسان ل
لر د تللنلتايلنلل.يلا ت سلدراكور احللالموازنات الجاريةدر لاكلنجتلع سد لنلل.يلعنتدتل

(لاادد.يلهولدديلااليدد ل ددولتسد دديلدرعالادديل دد نلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلملاي ددسل8540جطددوش لااا دد ل ل
ااتل  جالدرجادو ىلانلهجدوكلد دوتتل دولتاديلانتدرديلا دت سللدقة معايير وتحميل االنحرافاتل ا  لاالي سهولنل ل

لدراكور الاد جرسد وال ولروريلدئ دل ولدرر اونلدراكلفيللااو جيلدر لاكح

ملاي ددسلل ددا  للالنرراتج المحمررى(لارددرلدرعالادديل دد نلAbdel Hamied, 2014التسد دديل ااددتلرواردد
االي سهددولنلدد لدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلملاي ددسلاددواإحل  ددتلانددوسالدرجاددو ىلاجددالمللددولددتلدرجددواىلدرلرلدد لدسافعددال

لج ايلدراكلفيللااو جيلدر لاكح

ادراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلع لانللالمحرردداإلنترراج فرري الوقررت (لدرعالادديل دد نل8545اجوانددالتسد دديل سدق ل
جاو ىلالكلدرتسد يلرملاكنللف ليلرفسااىول  تلد داىتفلدراوردرلتسد ديلدرعالاديل د نلدراكلفديللااو جديلدر دلاكل
اميو يلدئ اللاميو يلدرعلورديلادنالدوتلدرندسموالنلد لدرالا د لاوردت نحلاا  دسد لد داىتفللجوانديلدرعالاديل د نل

لفيلنل لدنااوسلاجالا ج.يلداجاو ل ولدرااالدرلرتتلنل لااو نل لاكلدراكلفيحدرات قلدرا ى س لرلاكل

درادددولاادددمل دددولط.واىدددوللحوكمرررة المراجعرررة الداخميرررةاادددتلد ددداىتفلدا دددورل  دددسلاريدددولرددداللدرعالاددديل ددد نل
ادديل دركفددو تلدرلىج.ددي لد  ددا الر.يلدراجظ.ل.ددي لدرلااددان.يلدرفست.ددي ل دددللدرعجو.دديلدرلىج.دديلدراد اددي لل دداا للسدا

ل اتتلدرلسد عيلدرتد ل.ي(حلاب جالدرجاو ىلا اتلالي سللعجا لنل لدراكلفيللااو جيلدر لاكح

(لد ااوسلدراكولد ل د نلدراكلفديللااو جديلدر دلاكل دولجلداد لجادىلAbdelalim, 2021ااتلروارالتسد يل 
و ىلرا داتلنالاديلاا ف.ضلدراكلفيللااو جديلدر دلاكحلااندوسالدرجادلالتحسين المستمردر تسدالدرلاكول ل ىتفل

لموج.يلا ف.ضلدراكلفيللااو جيلدر لاكلاورفع لاار  قلدرار  نلدرل السح لادة

انجددتلدرجظددسل تادديلرلفاددسدالدردلج.دديلدراددولد دداىت اىولدرتسد ددوالدر ددوا يل رظددالدراوريدديلانلاالددالدرتسد ددوال
ال ددتدا اىولع لانللا دااعتلدر ددجادالدراددولرددترل ىددول لدد للددؤيسلنلدد لدر دداد ملدرلور.دديلراددلونلا ددوجسلدرجاددو ى

دراورييلاتلا تالاعضلدرتسد والدراولا داللجرج ل  سل  الفلدر و قلرعسضلالكلد رتدرلاراللظليل
درل ددوطسلدرجظول.دديلرلعس دديللستاتهددولنلدد ل ددلاكلااددو نلدراكلفدديلادرل وسجدديل دد نل اددسدالد  ددا سدسلا ددجادالنددتمل

دئيددسلنلدد لدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلااليسهددول(للعس دديل8585د  ددا سدسل  ددتلد دداىت التسد دديل ن ددتلدرددسرلن ل
عردد لارس ددسل ددعسلل8542اورروردديلد اا ددوت.يلرلتاردديلااددتلاس ددإلدراورددرلد ددوتتلاكلفدديلدرانددي  لاورنددسموالنددومل

در سفلااعا سلهدرلدرتسد يلهولدرتسد يلدرار دتتلدرادولجاهدالرلعالاديلدر دوا يحلالدنل ىديل  دس ل  دتلاجواردال
 جددو سلنلدد لدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلاهددوللددنلااد دد لدرتسد ددوالل80ايددسليدداستل(ل8585تسد دديل  ددلعونلاارلددت ل

دراولاجوارالهدرلدرعالايحلانل لاسدسلدرل وطسلدرجظول.يلدر وا يل  تلد اىت الل لانيللنلدرتسد والتسد يل
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 Zonatto) ل8585ا رصلدراكلفيللااو جيلدر لاكلايجو لدئدليلدرلور.يلدرعورل.يل دمسللجىول دلعونلاارلدت ل
et al, 2018. Ibrahim, 2015. Banker et al, 2013. Zalillen, 2012. Trinh, 2012)حلع ل

لحCOVID-19دجالرملاالرظلدراورييلع سد لتسد والراللدرفاستلدر و يل  و ريل

للل

ل
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ل
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ل

ل

 انتكهفت متباَىت انسهىك

قشاساد اىزغعٞش 

ؽ٘مَخ اىششمبد 

اىقذسح اإلداسٝخ 

ع٘دح اىَشاععخ 

 قَٞخ اىششمخ 

أّشطخ عيغيخ اىقَٞخ 

نداسح األسثبػ 

ع٘دح األسثبػ 

االعزشارٞغٞبد اىزْبفغٞخ ه Porter 

اىضقخ اىضا ذح 

ر٘قعبد اإلداسح 

اىزْج  ثبألسثبػ 

رقٌٞٞ ٍال َخ اىَعيٍ٘بد اىَؾبعجٞخ 

ٜاىخطش اىَبى 

مضبفخ األص٘ه 

 اىقطب  ّ٘ 

ٕٞنو اىَينٞخ 

اىغٞ٘ىخ اىَبىٞخ 

)َْ٘ريصٞش اىؾبىخ االقزصبدٝخ )فزشح اى 

ٞثبإلٝشاداد ٍغز٘ٙ عذً اىٞق ِ 

اىزنبىٞف اىضبثزخ فٜ ٕٞنو اىزنيفخ 

دٗسح رؾ٘ٝو األص٘ه 

اىزنيفخ  ّ٘ 

ٜاىزؾفع اىَؾبعج 

ٜاىزغْت اىعشٝج 

ٜاىطيت اىَغزقجي 

 اىَ٘اصّبد اىغبسٝخ 

دقخ ٍعبٝٞش ٗرؾيٞو االّؾشافبد 

ٚاىْبرظ اىَؾي 

اإلّزبط فٜ اى٘قذ اىَؾذد 

 ؽ٘مَخ اىَشاععخ اىذاخيٞخ 

اىزؾغِٞ اىَغزَش 
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 التحميالت اإلحصائية الوصفية لمدراسات السابقة 6-0
س ددوريلالددال ددولل13س ددوريلنلل.دديللددنلا دد لل41ااددتلا دد نللددنلدرعددسضلدر ددو قلرلتسد ددوالدر ددوا يلا دداتل

دراور.دديلاوراسا ددال%للددنلع لددورولدرتسد ددواحلموجددالدر ددتدستلرل ولعددوال8ح84در   دديلدرل ددس يلاهدداللددول.ليدد ل
س دوري لل8س دوري ل ولعديلدردادود قلل8س دوري ل ولعديلتلجىداسلل8س و   ل ولعيلدرلج استلل0  ولعيلدر وهستل

س دو  لل2(حلااتل لغلنتتلس دو  لدرلو  دا سل4 ل ولعيلدرلجا .يل4 ل ولعيلمفسلدرن خل4 ولعيل ج ل ا ال
ولدرتسد ددواحلموجددالدر ددتدستلرل ولعددوال%للددنلع لددور1ح41نلل.دديلنلددولل دداا لدر ولعددوالدرل ددس يل اداددإل

 ل4 ل ولعيلدرلج استل4 ل ولعيلمفسلدرن خل4س وري ل ولعيل جول ا الل8دراور.يلاوراسا ال ل ولعيلدر وهست
س دددو  لنلل.ددديلنلدددولل ددداا لدر ولعدددوالل2(حلاندددتتلس دددو  لدردددتمااسدرل4 ل ولعددديلدردادددود قل4 ولعددديلتلجىددداسل
ل3احلموجالدر تدستلرل ولعوالدراور.يلاوراسا ال  ولعديلدر دوهستل%للنلع لورولدرتسد و1ح41درل س يل اداإل

ل(ح4 ل ولعيلدرداود قل4 ل ولعيلدرلج استل4 ل ولعيلتلجىاسل4س و   ل ولعيلدرلجا .يل

ااتل لغلنتتلدئارورلدرعلل.يلدراولالالاوراط  قلنل لدر   ديلدرل دس يلادرادولجواندال داد لموجدالعاردورل
اردرلاهداللدول.ليد لل31ادرتمااسدرلاالااردورلاسا.ديللجنداستلال دالالنلل.ديللل ا س يللنلس و  لدرلو  ا س

اردرلادملجندسهملال دالالدر ولعدوالدرل دس يلاهدالل33%للنلع لدورولدرتسد دواحلل  دليلعرد ل3ح25ج ايلل
%للنلع لورولدرتسد والااررلادرتل  لللجنداسلال لديلا ج .ديلاهداللدول.ليد لج دايلل20ح13لول.لي لج ايلل

اارددددورلاددددملجنددددسهملاورليدددديلل1رولدرتسد ددددواحلااددددتلد ددددارادالدرل ددددالالدرل ددددس يلنلدددد ل%للددددنلع لددددو53ح8
%للدددنلع لدددورول11ح42%للدددنلع لدددورولندددتتلدرتسد دددوا لابادادددإلج دددايلل0ح48دئج ل د ددديلا ل ادادددإلج دددايلل

لدرتسد والدرلجناستلاورل الالدرل س يح

              رية: يويح عدد األبحاث المنشورة بالدوريات التابعة لمجامعات المص0جدول 
 )بالمغة العربية واالنجميزية(

 األبحاث بانهغت األوجهُسَت األبحاث انعربُت إجمانٍ عدد األبحاث بانمجهت انجامعت

 1 1 2 عبٍعخ اإلعنْذسٝخ

 - 3 3 عبٍعخ مفش اىشٞخ

 - 9 9 عبٍعخ عِٞ شَظ

 2 2 4 عبٍعخ ثْٖب

 1 1 2 عبٍعخ ث٘سععٞذ

 - 4 4 عبٍعخ قْبح اىغ٘ٝظ

 - 1 1 عبٍعخ دٍٞبغ

 2 - 2 عبٍعخ اىضقبصٝس

 - 1 1 عبٍعخ ثْٜ ع٘ٝف

 - 1 1 ارؾبد اىغبٍعبد اىعشثٞخ

 - 1 1 عبٍعخ اىقبٕشح

 - 1 1 عبٍعخ غْطب

 - 2 2 عبٍعخ اىَْص٘سح
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  تلا  نلا تملاعضلدرل الال دردتاس وا(لرل ولعدوالدرل دس يلجردالتسد ديلظدوهستلدراكلفديللااو جديلدر دلاكل
ااردور لل1اارور ل ولعيل جىدولل4دئارورلدرعلل.يلهملنل لدراسا الملول ل ل  ولعيلن نلنلسللنل اللل

اردر ل ولعديل اس دع تلل8ااردور ل ولعديلدا دمجتس يلل3اارور ل ولعديلمفدسلدرند خلل1 ولعيلاجوتلدر ا.سل
الاردر ل ولعديل جدول دا ل4اردر ل ولعديلتل.دوىلل8اردر ل ولعديلدرلج داستلل8ارر ل ولعيلدردادود قلل8
ارددر(حلالددولاورج ددايلل4ارددر لدارددوتلدر ولعددوالدرعسب.دديلل4ارددر ل ولعدديلطجطددولل4ارددر ل ولعدديلدر ددوهستلل4

رل تدستل ولدر ولعدوالاوئاردورلدرعسب.ديلندنلدراكلفديللااو جديلدر دلاكل  دتلا د نلدراسا دالدرادور ل  ولعديلند نل
اردددر لل8لعددديل جىدددولااردددور ل ول3ااردددور ل ولعددديلمفدددسلدرنددد خلل1ااردددور ل ولعددديلاجدددوتلدر دددا.سلل4ندددلسل

ارددر لل4اردر ل ولعدديلتل.ددوىلل4ارددر ل ولعدديل اس ددع تلل4ارددر ل ولعدديلدا دمجتس يلل8 ولعديلدرلج دداسل
ل4ارددر لدارددوتلدر ولعددوالدرعسب.دديلل4ارددر ل ولعدديلطجطددولل4ارددر ل ولعدديلدر ددوهستلل4 ولعدديل جددول ددا ال

 د ديلندنلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلارر(حلالولاورج ايلرل تدسال ولدر ولعوالاوئارورلدرلجناستلاورليديلداج ل
ارر ل ولعيلل4ارر ل ولعيلدا مجتس يلل8ارر ل ولعيلدرداود قلل8  تلا  نلدراسا الدراورول  ولعيل جىول

لارر(ل4 اس ع تل

ااددتلاددمل رددصلدرعت ددتللددنل جدداتلدراكلفدديل ددولدرتسد ددوالدر ددوا يلدراددولالددالنلددولدر   دديلدرل ددس يل  ددتلاولددال
لنل جتلاكلفيلرددركلادتلج دتلندتتللدسدال ردصلدر جداتلدك دسللدنلندتتلدرتسد دوالاعضلدرتسد والافرصلاكيسل

لدر وا يلادر تاللدراورول اايل جاتلدراكلفيلدراولامل ر ىول ولدر   يلدرل س يلانتتللسدال ر ىوح

 : يويح البنود التي تم فحصها بالدراسات التي تم تطبيقها 3جدول 
 عمى البيئة المصرية

 عدد مراث انفحص انبىد

 21 اىزنبىٞف اىجٞعٞخ ٗاىعٍَ٘ٞخ ٗاإلداسٝخ

 19 رنيفخ اىجعبعخ اىَجبعخ

 19 رنيفخ اىزش ٞو

 5 اىزنبىٞف اإلعَبىٞخ

 2 اىزنبىٞف اىَز ٞشح

 2 رنيفخ ٍصشٗفبد اىجٞ  ٗاىز٘صٝ 

 2 رنيفخ اىَجٞعبد

 2 رنبىٞف صْبعٞخ غٞش ٍجبششح

 1 رنيفخ اىخبٍبد ٗاى٘ق٘د

 1 رنيفخ قط  اى ٞبس

 1 رنيفخ األع٘س

 1 رنيفخ اىف٘ا ذ

 1 رنيفخ األعجبء ٗاىخغب ش اىشأعَبىٞخ

 1 اىزنبىٞف اىضبثزخ اىقبثيخ ىيزقغٌٞ

 1 اىزنبىٞف اىضبثزخ غٞش اىقبثيخ ىيزقغٌٞ
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ا دد نللددنلدر ددتاللدر ددو قلدئااددوللنلدد ل رددصلاعددضلدر جدداتلانددم لادادديلاجددتستلدردداعضلدد ددسحلاا ددسسل
رل .وجددوالدراكور.ف.دديلرلنددسمواللردد لدرتسد دديلردددركلاوراددو للددول.رددواللدراددوري نلدراوريدديلدرددكلر ددعاايلدرا ددالل

ل رصلدر جاتلدرظوهستلاور اد ملدرلور.يل  لح
اادددتلاعدددتتالا.ادددو لدرلج .دددوالدرلااعددديل دددولدرتسد دددوالدر دددوا يل ددداعضلدرتسد دددوالدنالدددتالنلددد لدرتسد ددديل

  دس لدا ىدالجردالتسد ديلدرروردي لاا  دسد للدراط . .ي لادراعضلدد سلدنالتلنل لدرتسد يلرل تدج.ي لال لاندي
  ددتل ددعولدردداعضلجرددالع ددسد لتسد دديلجظس دديلرال دد  لظددوهستلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلادر ددتاللدراددور ل اادديل
لنتتللسدالد نالوتلنل لم للجى .يلللول  قلدمسرل ولدرتسد والدراولالالاوراط  قلنل لدر   يلدرل س يح

 تم اتباعها بالدراسات التي تمت: يويح نوع المنهجية التي 1جدول 
 في البيئة المصرية 

 عدد مرات االعتماد المنهجية
ل32لتسد يلاط . .ي
ل2لتسد يلل تدج.ي
ل3لتسد يلروري
ل8لتسد يلجظس ي

ابجو د لنل للول  ق ل اايلدنالوتلاالالدراوري نلنل لدرتسد يلدراط . .يلرلا داللرجادو ىل.لمدنلاعل.لىدول
ادادإل .وجدوال عل.دي ل.ع دالدردكلد نالدوتلنلد لدرتسد ديلدرل تدج.ديلر لدإل سد لدر  دسد للااكانلاكيسللاياا.يللن

 ولدرندسموالدرل دس يلتانلادتن.ملدردكلادوراداإلدرعللد لادئسادوملدرفعل.دي ليدمل و دال دولدرلسااديلدريوريديلتسد ديل
لاوئتالدرلرو  وحدرروري لا   سد ل  تلظىسلجاعل  سللنلدئاررلدرجظس يلرال   لالكلدرظوهستلدرل ارتييل

 اإلطار النظري  -7
  مفهوم التكمفة متباينة السموك 7-4

.عا ددسلارل دد ل ددلاكلدراكلفدديللددنلارددتلا ددسدلدرلااددانوالدراددولطسرددالنلدد لدر ددوريلدرلرو دد .يل ددولدرفاددستل
(حل ااعدو لرللدت  لدرا ل دت لدرلاعدوسفلنل.دال دولYang, 2019دئ  ستلارت تد لاورلرو دايلداتدس ديلادراكدور ال 

اكدددانل دد لرددتاتلدرطواددديللFixed Costلرو ددايلدراكددور ال إجددال.لمدددنلا  دد.ملدراكددور العردددو5لاكددور اليو ادديل
ادرددكلل Variableدر  دا لدرلاوردديلر جاددو  لاهددولاع ددتتلنددنلدراي ددسل ددولل دداا لدرجنددوى لااكددور اللاي ددستل

ااي ددسلانددم للاجو دداللددإللجنددوىلدرنددسميل ددولدرلددت لدر  دد س لملددولاجىددولطا ددو لرال ددا واي لادراي ددسل ددولر ددمل
اوراو للولاكانللالويلديلاالطست.ديل اجو د .ي(للدإلدرد دوتتلاالدردج صل دولل داا لدراي سدال ولل اا لدرجنوى لال

درجنوىلر رلاراو لدراي دسدالدرلالويلديل دولدراكدور الانلااي دسل دجفسلدرج دايلايدضلدرجظدسلندنلدا دورلدراي دسل
%لد ددوتتل ددولدرل .عددوال4%لركدد ل4ح5درجنددوىحلا.عجدد لدرددكلانلدراكددور النلدد ل دد   لدرليددوللاد ددتل ج ددايل ددول
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%لدج فوضل ولدرل .عوالالولدراي سدالدرطست.ديلدراجو د .يل دولدراكدور ال4%لرك ل4ح5ااج فضلا.او ل ج ايل
رجنوىل جاىلنجىدول%لدج فوضل ولد4%لد وتتل ولدراكور الاانل4%لد وتتل ولدرجنوىل جاىلنجىول4اعج لانل

%لدج فوضل ولدراكور الا لاجالعددلددتلدرجنوىلاالدج فضل جفسلدر .ليل جاىلندنلدردكلد دا وايلدراكدور ال4
ادراددورولنددسحلئجددادعلدراكلفدديللددنلا ىدديلدرجظددسلدرا ل ت.ددي ل.ع اددالانددم لاجو دد .و لااد ددتلاالاددج فضل ددجفسلدر .لدديل

لنسحلرا ىيلدرجظسلدررت ييح

 من وجهة النظر التقميديةتصنيف التكاليف  7-4-4
جاهددالدرتسد ددوالدراددولانددوسالعردد لا ىدديلدرجظددسلدرا ل ت.دديلجرددالا دداتلا ددج الرلاكددور الاورلرو ددايلاهددال

لدراكلفيلدرلاي ست لدراكلفيلدريو اي لدراكلفيلدرل الطيحلادراور لنسحللف  لرك لجاعللجىم5

 التكمفة المتغيرة  -4
 ولنلل.يلا ج الدراكور العر للاي ستلايو اديحل وراكدور الل.عتلر ملدرجنوىللنلاكيسلدرلاي سدالد ا تدلو ل

درلاي ددستلهددولدراكددور الدراددولاد ددتلاالاددج صللددإلدراي ددسل ددولر ددملدرجنددوىحلادرعالادديل دد نلع لددورولدراكددور ال
درلاي ددستلار ددملدرجنددوىلر. ددال ددىليلدر .ددوسحلا ددت سلاوردددمسلانلهدددرلدرعالادديل دداملالي لىددول ددولنالادديل ط.دديل

داتدس ددديحلاهددداللدددول.عجدددولانلهجدددوكلد دددوتتلاوجاظدددومل دددولدراكدددور الادددليسد لاورد دددوتتل دددولر دددمل جظس ددديلدرلرو دددايل
درجندوى لادردكلر ددالدرجلداد لدرا ل ددت حلاهدددلنلد لدرعمددسللدنلدرجظس دديلد اا دوت.يلدرادولا ددسلادلنلدرعالادديل

 (حل8540  نلدراكور الدرلاي ستلار ملدرجنوىلهولنالايللجرج.يلار. ال ط.يحل لي.ض ل

 التكاليف الثابتة -0
عنلدرلرو ايلننلدراكلفيلدريو ايلالي للنمليلم س ل ولرتلدداىولااد تلرتتلالكلدرلنمليل ولروريلداجادو ل
 ولدراني  لا سلدركول  لملولانلالكلدراكور الااك تهولدرنسميلنجتلول.مانلر ملدرجنوىل فسد حل ىدولنادوستل

دسافددوعلاالدج فددوضلر ددملدرجنددوىلا دد لدرلددت لدر  دد سلنلددولنددنلاكلفدديل لااي ددسلاورد ددوتتلاالدرج  ددونلنجددتل
 دد   لدرليددول5لدا  ددوسلاالدرساداددالاا دد ليو ادديلايددضلدرجظددسلنددنلر ددملدرجنددوىحلااوراددورول ددإنلدراكلفدديلدريو ادديل
ندوتتللددولا دجالنلدد لاجىددولن  دو لدلج.ددو لاجاىد ل إجاىددو لدرفاددستلدردلج.ديلدراددول داملارللىددوحلا دد لهدددلدر دد.وقل إجددال

إلر ملدرجنوىلمللولدج فضلج  الدرارتتلدرادرتتللنلدراكور الدريو اديلملدولاجىدولا دوهمل دولارت دتلمللولدساف
ج طيلعاالقلدرلنساعلاه لدرج طيلدراولاا وا للعىولد  سدتداللإلدراكدور الدريو اديل دإددلدج فادالدراكدور ال

اعوتللدراكور الدرلاي ستل إنللدريو ايلننلد  سدتدالا الالقلدرلنساعلاركنلعددلمونلدرلنساعل.ر قلع سدتدا
ل(ح8540درلنساعل. السلااعسفلهدرلدرج طيل ج طيلدراعوتلل لي.ض ل

ل

ل
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 التكاليف المختمطة  -3
هددلدرجاعللنلدراكلفيل  لإللدول د نلمد للدنلدراكدور الدريو اديلادرلاي دستلر درلانلتدرديلدراكدور الااكدانللدنل

.ليدد لدراكلفدديلدرلاي ددستحلااوراددورول. دديلدر دداللالجىددوللالشررق الثرراني:.ليدد لدراكلفدديلدريو اددي للالشررق األول:ندد  نل
انل لنجو سلدراكدور الدرادول اي دسلل لانىدول دولرورديلاي دسلر دملدرجندوىلاركدنلر. دال دجفسلج دايلدراي دسل

ل(ح8540 ولر ملدرجنوىل لي.ض ل

ملاجال.لمنلع لولللول  قلاندم لندوملااعس دال دلاكلدراكلفديلنلد لاجدالنالاديلدراكلفديلار دوتر  الباحثة 
درلاعدوسفلنل.دال دوللرو دايلدراكدور احل  دتلادوملدرعت دتللدنلدرادوري نل ا  د.ملللممردخل التقميرديدرجنوى لاااعدو ل

لدراكور اللنلر رلنالااىولار ملدرجنوىلعر لدئجادعلدراور.ي5ل

 : يويح أنواع التكمفة5جدول 
لتكاليف مختمطةلتكاليف متغيرةلتكاليف ثابتة

درجندددوىلر دددرلاهدددولاكدددور ال لادددسااللار دددمل
اظددد ليو اددديللدددإلد ددداالفلر دددملدرجندددوىلاركدددنل
.نددداسىلانلاكدددانل دددولردددتاتلدرلدددت لداجادددو ول

لدرلال مح

اهددولنلدد لنمددسلدراكددور الدريو ادديلر ددرلاجىددول
اددسااللار ددملدرجنددوىلر ددرلاجىددولااي ددسلاركددنل
العدددتلليو دددال دددداد لدسافدددإلاالدج فدددضلر ددددمل

لدرجنوىح

هدددددددولدراكدددددددور الدرادددددددولادددددددتلىل ددددددد نلدرجدددددددان نل
لدر وا  نح

ل

لادراور لا ج الدراكور اللنلا ىيلدرجظسلدررت ييلدراولروارالنال لا اسلدرا ج الدرا ل ت لرلاكور اح

 تصنيف التكاليف من وجهة النظر الحديثة  7-4-0
 لي.ل دل لاكلدراكلفيل ولنالااالار ملدرجنوىلر الا ىيلدرجظسلدرا ل ت.يلدئندموللدراور.ديل لاي دست ليو اد

را ىيلدرجظسلدرا ل ت.يل لنل لاكلدراكلفيلدرلعادوتل.ليد لالويد لر دلاكلدراكلفديحلا ل ا دتلتاسلل الطي(حلاطا و ل
 عوللر سدسدالدرلت س نل ولارت ترحلع لانلدرتسد والدررت ييلاتلانوسالرا اتلظوهستلدراكلفيللااو جيلدر دلاك ل

 Banker)ااادرالتسد ديللتىوحل  دا.لمنلانل.مانلهجوكلتاسد ل عو  لرللت س نلااسدسداىمل ولد وتاىولاالج  
et al., 2011)انلاالدالدراكدور الاسافدإلجا  ديلر دسدسدالدرلدت س نلدرلاعلدتتلاو رافدوبلادورلادستلراجندللنجىدولل

نددنلدرلددادستلراجنددللنجىددولاكددور ال لاددوتتلل لااو جدديلدر ددلاكحلاالدرلاوريدديل ددولد  ددايجولدراكددور ال درللا دد ي(
(لا دداتل8585 ددولدرل .عددواحلانل.ددال  ددتلاااددرالتسد دديل ندداض للرالرا ددوق(لادرددكلد ددا وايلرالج فددوض

لجان نلر لاكلدراكور الطا و لرا ىيلدرجظس يلدرا ل ت.يلادررت ييلاهلو5

 ددلامو للالددويال لرلاكددور ال اكلفدديلا ددسللااو جدديلدر ددلاك(لادجلوطىو5 دراكددور الدرلاي ددست لدراكددور الدريو اددي ل -4
لدراكور الدرل الطي(ح

رلاكدددور ال اادددو نل دددلاكلدراكلفدددي(لادجلوطىدددو5ل  دددلاكلدرا دددوقلدراكلفدددي لدر دددلاكل دددلامو لا دددسللالويددد ل -8
 درلاوتل را وقلدراكلفي(ح
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(لانللجى .دديلاف دد سلدراكلفدديلدرلاعددوسفلنل.ددالاددورفمسلدرلرو دد ولا ددارال لاع ددسلنددنل8543ا ددس ل دمحم ل
فددقلدراوريدديللددإلدراداددإ لا  ددالانلاااددلنلاددلنلط.واىددوللرددتتدال  ددس لرل ددلاكل  ددالفلر ددملدرجنددوى لااا

ا ىدديلدرجظددسلدر ددوا يلر ددرلا ددالدرارددت رلرلجظس ددوالرلادكادديلدراداددإحلا.لمددنلا ددت.ملاف دد سل  ددسلنددنلطس ددقل
نددسضلاددلي سلاددسدسدالعنددوتتلا  دد.صلدرلددادستلدرل ددورايلرلاي ددسل ددولدرجنددوىلااددلي سدالا دداسدالدرر ددملنلدد ل

لت لملول لو5الويل.يللعوتريلدر للدرل ا .ملدرل ا تليل ولدرفمسلدرلرو  ولدرا ل 

 أواًل: تأثير قرارات إعادة تخصيص الموارد عمى تماثمية معادلة تقدير التكاليف التقميدية
الا ل ولل تليلاسدسدالعنوتتلا  .صلدرلادستلاسدسلا ف.ضلدرلادستلدرل ورالرلاي سل ولدرجنوىلارت تد ل

ل ددتدسلرلاي ددسل ددولاكلفدديلدرطوادديللالددكلدرلسااطدديل إاددو يلاالد ددااعوتلاكلفدديلدرطوادديلد  ا.وس دديلر ددرلانلعاددو ي
ل(حل8540لددنلدرللمددنلانل. ددونتل ددولنلل.دديلدراف دد سلادراج ددؤلاوراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكل لجطددوش لليد  ا.وس دد

ا.رترلدرالوي ل ولم لدرجلاد  نلدرا ل ت لادراكلفيللااو جديلدر دلاكلنجدتلول.مدانلاكدور الدراي  دسل دولدرطواديل
عولدد لد  ددا وايلل ددوا.و ل ددولدررددورا ن لاركددنلنجددتلدا ددودلداتدستلاددسدسدالد  ا.وس دديلل ددوا.و لرل ددفسلا.مددانلل

 اساالنل ىولرتارلاي  سل ولدرطوايلدرلاوريل إنللعول لد  دا وايل دولظد لجلداد لدراكلفديللااو جديلدر دلاكل
لاكيسلاتستلنل لدراف  سحل

   ثانيًا: تأثير وفورات الحجم عمى تماثمية معادلة تقدير التكاليف التقميدية
(لا داسدالدرر دملااندوسالاجىدولادؤت لر فدضلدراكلفديلBalakrishnan et al., 2010جواندالتسد ديل 

درلاي ددستلرلارددتت لادرددكلجا  دديلرلكفددو تلدرجوا دديللددنلنلل.دديلدردداعلملدرل ددالسحلا ددجعمسلدرددكلنلدد لا.ددوسللعولدد ل
عددلموجددالادددلي سداللد ددا وايلدراكلفدديلرلاي ددسدال ددولر ددملدرجنددوىحلااظددد لدراكددور اللالويلدديلدر ددلاكل ددولرورددي

ا اسدالدرر ملل وا.يلرل فس لاركنل ولروريلدئ دل ولدرر اونلالي سدالا اسدالدرر مل دإنل دلاكلدراكلفديل
.مددانلا ددسللالويدد للددإل ددعاتلاه دداىلدرجنددوىل فددولروردديلا دداسدالدرر ددملدر ددورايل. ددايللعولدد لد  ددا وايل

لكور النجتلدج فوضلدرل .عواحرلاكور النجتلد وتتلدرل .عوالاك سللنللعول لد  ا وايلرلا

   Adjustment Costأو تعديمها  Retention Costثالثًا: قرار االحتفاظ بالتكمفة 
اكدددور الد رافدددوب5لاعجدددولد رافدددوبلال ددداا لد جفدددوقلتد ددد لدرندددسميلملدددولهدددالراددد ل دددولرورددديلدج فدددوضل

روردديلدا ددودلدرلددت سلاددسدسد للدرل .عددواالدج فددوضلدرجنددوىحلالددولاكددور الدراعددت  5ل ىدد لدراكددور الدراددولاانددم ل ددو
 ا ف.ضلاالد وتتلدراكور الر الل داا لدرل .عدوالا د لرورديلدج فدوضلر دملدرجندوىل دإنلدرلدت سل  دالانل
. سسللولعددلمونل . امل اعت  لدراكلفيللنل الللا ف.اىولالول اجو اللدإلدرر دملدر ت دتلاعدتلد ج فدوضلامل

نلدد لدرل وسجدديللددول دد نلدراكلفدديل ددولمدداللدر ددت ل نلاد ا.ددوسلل دد ا  لنلدد لدراكددور الملددولهددو؟حلاهددددلدر ددسدسل.عالددت
لدئا لر ر5
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دراكور الدراولاارللىولدرنسميلنجتلولا سسلا فد.ضلر دملبالنسبة لتكمفة التعديل فإنها تشتمل عمى:  -4
دراكدور الجا  دديلدج فددوضلر ددملدرجندوىلالددنلهدددرلدراكددور ال اكدور اللمو ددلتلجىو.دديلدر تلددي لادراكددور ال

ا لصللنلدد ا(حلادراكدور الدرادولا دإلنلد لندواقلدرندسميلمجا  ديلرد دوتتلدرر دمللدستلدرجوا يلننلدر
ل  س لااالي لهدرلدراكور ال ولاكور الاع  نلنلوريل ت تتلااكور النسد ل  ال ت تتح

هددولدراكددور الدراددولا ددإلنلدد لنددواقلدرنددسميلجا  دديلد رافددوبللبالنسرربة لتكمفررة االحتفرراظ أو اإلبقررا : -8
  سلل ا تليل ولدرعلل.يلداجاو .يحلالادستلنوطليلا

حلج ددال لنددنلBrasch, 1927)ا دت سلاوردددمسلانل تد.ديلظىدداسلدراكلفديللااو جدديلدر دلاكلموجددال دولتسد دديل 
Ibrahim et al, 2021)لر درلاندوسدلعرد لانللجرجد لدراكلفديل  الدالنجدتلدراي دسل دولر دملدرجندوىلاندم ل)

 Many)(لانلدركي ددددسللددددنلدراكددددور الدااددددو .يلMalcolm, 1991ا ددددسللاااددددإحلااددددتلدااددددرالتسد دددديل 

Overhead Costs)اندم لاجو د .و لم  دسللدإلدراي دسدالر درلانلدرعت دتللجىدولال د لعرد لانلاكدانل  لااي دسل
جانو للولا لااي سلانم لاجو  .و للإلدراي دسدال دولدرجندوىحل ىدولاا د لللا د يللNon Variableا سللاي ستل

 ,Noreen & Soderstrom)حلانل لجفسلدر ع تل  تلاا لالتسد يلرا ل ولروريلدج فوضلر ملدرجنوى
انلجظملدراكور الافاسضلانلدراكور الااجو الانم لم  سللدإلدرجندوىل دورجظملدرا ل ت.ديلاادورغلاندم لل(1997

%للدنلدراكدور الداادو .يل35لسافإل ولالي سلدرجنوىلنل لدراكور ا لاوااو يلعر لدركل دلنللدول. دساللدنل
نوىحلااتلاتملدراوريونلتر.ال لنل لانلدراكور الااي سلانم ل دس إلمو دا وايلرلد دوتتل دولدرجندوىل اي سللإلدرج

 & Cooper)نجتلد ج فوضل ولدرجنوىلاهاللدول.طلدقلنل.دالدراكلفديللااو جديلدر دلاكحلاادتلاا دلالتسد ديل
Kaplan, 1998)لدنلدج فوادىولانلدرد دوتتل دولاعدضلدراكدور المو دا وايلدرد دوتتل دولدرجندوىلاكدانلاك دسلل

جا  ددديلد دددا و اىولردددجفسلل دددتدسلد ج فدددوضل دددولدرجندددوىلاهدددددل.عجددد لانل دددلاكلدراكدددور ال دددولاعدددضلدئر.دددونل
ل(Anderson et al., 2003) اعوسضللإلد اسداوالدرجلاد لدرا ل ت لر لاكلدراكور احلااتلجاهالتسد يل

دراكلفديلا ددايللااو جدديلعددللر درلانددوسالعردد لانلCost Stickinessعرد لل ددطليلدراكلفديللااو جدديلدر ددلاكل
مددونللعددتللدرد ددوتتل ددولدراكددور النجددتلد ددوتتلر ددملدرجنددوىلاك ددسللددنللعددتللدج فواددىولنجددتلدج فددوضللمددو  ل
رلجنددوىلل دداجتتل ددولدردددكلنلدد لجا  دديل رددصلدرعالاددديل دد نل ددلاكلدراكلفدديلدر .ع.ددديلاداتدس دديلادرعلال.دديلابددد نل

ندومحلل85نل دالللتسد ديلا س  .ديلرندسميلنلد للدتدسلدرل .عدواحلاادتلادملع.ادوحلدردكللدلادراي سدال ولع سدتد
%لاركجىدددول00ح5اداتدس ددديلددتال دددولدرلاا دددلل ج دددايللير دددرلاندددوسالدرجادددو ىلانلدراكدددور الدر .ع.ددديلادرعلال.ددد

%لد دددوتتلاج دددصل دددولدرجندددوىلللدددول.نددد سلعرددد لا ددداتلدراكلفددديللااو جددديل4%لركددد ل30ح5دج فادددال  دددلل ج دددايل
لدر لاكح

 Anderson)ردركلاادر لدراوري نل ولااإلاعس اللجو الرلاكلفديللااو جديلدر دلاكحل  دتلنس اىدولتسد ديل
et al., 2003)نل لاجىولدراكلفيلدراول لا ا  الرلاي سل دولر دملدرجندوىحلا دو التسد ديلل(Chang et 



 التكلفة متباينة السلوك: دراسة مرجعية باألدب......     حنفي زكي عيد حممـد؛ أ/ رحاب عادل صالح الدين امنيد/  أ.   
 

  
 

 
 

  89  

 

al., 2019)يلدديل ددولدراكلفدديلر ددرلنس ددالدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلنلدد لاجىددولتس دديلد ج فددوضلا ددسلدرلالول
(لانلدراكلفدديللااو جدديلHartlieb et al., 2020د ددا وايل ج فددوضلر ددملجنددوىلدرنددسميحلاانددوسالتسد دديل 

در ددلاكلهددولظددوهستل جدداىلنجىددولعاددفو لدرافوندد لدر ددس إلرللددت س نل ددولروردديلد ددوتتلر ددملدرل .عددوالالددول اساددال
لليلننلدج فوضلر ملدرل .عواحلنل ىوللنلد وتتلدرلادستللإلدراستتل ولا ف.ضلدرطوايلا سلدرل اي

ااددس لدراوريدديلاجددال.لمددنلاعس ددالدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلنلدد لاجىددولدراكلفدديلدراددول لا ددا  الرلاي ددسل ددول
درجندددوىل ددداد لاو ج فدددوضلاالد سافدددوع لا ل.لمدددنلدردددا لصللجىدددول دددول ادددسدالدرسمددداتلد اا دددوت.يلا ا دددو للدددنل

 ددوت.ي لللددول جدداىلنجددال ددولروردديلد  ددايجو لدراددل سل ددولال .دديلدسافددوعلدرطلددالل ددا اال لادجاعددوشلدرظددسافلد اا
لدرطلالدرل ا  لولنجتلدرا لولننلدرلادستلا سلدرل ايليح

ادرادددور لندددسضللف ددد لئهدددملدرلرسمدددوالدرل ددد ايلرلاكلفددديللااو جددديلدر دددلاكل ددداد لموجددداللرسمدددواللاعل ددديل
لاور لام.والداتدس ي لااللرسموالتد ل.ي لااللرسموال وس .يح

 المحركات المسببة لمتكمفة متباينة السموك 7-0
 المحركات المتعمقة بالسموكيات اإلدارية:  /العوامل 7-0-4
درعادلدد لدر ددلام.يلادرجف دد.يلهددولل لاندديلنادلدد لاددؤيسل ددول ددلاكلدرلددت س نحلا.لمددنللددنل الرىددولاف دد سل 

  ددصلدرل .عددوالادئسبددوحلل ددلامىملنجددتلدا ددودلدر ددسدسدالاجظددساىملدرل ددا  ل.يلئااددوعلدرنددسميحلارت ددتد ل .لددول
 Balakrishnan & Gruca, 2008لاا املهدرلدرعادل لنل لروريلدراااإلدرل ا  لولرلطلالنل للجا وال)

درنسميلادراولنوتتللدولاكدانلرورديلندتملدرالكدتلرلدول د.رترل دولدرل دا   لادريلداضلدردد ل اعلدقلاورل دا    ل
ا. داملدرلدت س نل  جددو لاااعدوالدرطلددالدرل دا  لول جددو د لنلد لروردديلندتملدرالكددتل داد لموجددالجظدساىملافوؤر.دديلاال

االلRisk Takerانددوؤل.يحلا ددؤيسلنل ىدددولا.اددو لافاددد  لدرلددت س نلرلل دددوطستل دداد لمددوجادللر ددد نلرلل ددوطستل
 ا.لمنلد اعسدضلهدرلدرعادل لنل لدرجرالدراورو5لRisk Aversلا ج  نلرلل وطستل

ااعددسضلعتدستلدرنددسميلانددم لنددوملررددورا نلاهلددو5لروردديلدرالكددت5لاهدد لدرروردديلدراددوللحالررة عرردم التأكررد: -4
نجددتلول.مدانلهجددوكلدرالور.دديلردتارلرددترللؤمددتلا.لمدنلا.و ددالاورل ددا   حلارورديلنددتملدرالكددت5للااكدانل

اهدد لروردديلا ددصلاعددضلدئرددتدرلدراددول ل.لمددنلا.و ددىولاورل ددا   حلا دد لدررددورا نلدر ددوا ا نلا الددال
الدر سدسدالدراولاا دهولداتدستل اد لموجاللا جايلرلل دوطست لاالافاد لدرل دوطست لااللرو دتتحلا اااد

ا.ادددو لنلددد للدددت لافدددوؤللاالاندددوؤملداتدستلا دددورلدرل دددا   لانلددد لدر   ددديلد اا دددوت.يلدرادددولاعلددد ل ىدددول
درنسميللدنلر درلداندوسدالجردالد دا سدسلاالد دوتتلاالدج فدوضلدرطلداحل دإددلموجدالداندوسدالع  و .ديل

لعج لدركلانلللعج لدركلانلهجوكلاطاسد لع  و ول ولدرطلالدرل ا  لو لالولعددلموجالدانوسدال ل .ي
(لانلروريلنتملدرالكتل ولدر   يلد اا وت.يلاؤيسل8584هجوكلاااعوال ل .يلالانو ليحلا س ل  ورم ل
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انددم لنددورولنلدد لاددسدسدالداتدستلانددلنلدراعددت  لاالدرى.ملدديلنلدد ل دد   لدرليددول5لمللددولا ددارالداتدستل
ك لادرددكلا دد الاجىددولاددس يلاددسدسللفاددليلرلل ددوطسلااكيددسلافددوؤ  لدا ددلالاوسافددوعلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلال

 د رافوبلاورلادستلا سلدرل ايليل ول اسدالدج فوضلدرجنوىلرر نلناتااللستل  س لاورل ا   ح

ااااددالدراج ددؤدالنلدد لدرروردديلدرجف دد.يلردد تدستلاجظساىددوللتنبرربات اإلدارة المسررتقبمية )الترردخل اإلدار (: -0
(ل دورجظستل8584حل دورملا  دسان لChen et al, 2012درل دا  ل.يل داد لموجدا5لع  و .دي لاال دل .يل 

دا  و .يلان سلعر لانلدرنسميل افلالسلاظسافل عايللليليل ولدرك وتلااسد إلدرل .عوالع لاجىدول
  االمنللنلدرعاتتلا اتل ولدرل ا   حلادرجظستلدرانوؤل.يلاند سلعرد لانلدئلداسل ا دا لاندم للااادإل

 ددداحلا ددد لدرردددورا نل ددداجعمسلدرجظدددسا نلنلددد لدر دددسدسدالا لاددالمنلدرندددسميللدددنلدرعددداتتل دددولدد ددد لدر سل
دررور.دديلدراددولا سهددولداتدستلا ددورلدرلددادستلدرلاوردديل ددولدرنددسميلادري ددسلل ددايليلايجددو لاسد ددإلدرل .عددواحل
ادراول.مانلرىوللستاتلادايلنل لاتد لدرنسميلانل لد رافوبلاورلادستلا سلدرل ايليلدراولا ىمل ول

 ,.Banker et al)(حلاادتلااادرالتسد ديل8584حل دورم لBanker et al., 2014ا.ليلدرندسميل 
انلافدددوؤللداتدستل دددؤيسلنلددد ل دددلاكلدراكدددور اللدددنلر دددرلد دددوتتلدرل .عدددوالاالل8584 دددورم ل؛لل(2014

دج فواىوحلااس لدراورييلاجال ولروريلاااعوالداتدستلدرل ا  ل.يلرلل .عوالدئكيسلافوؤ  ل جاىلننلدركل
د رافوبلاورلادستلا سلدرل ايليلنجتلد وتتلدرل .عدوالدررور.ديلاد ا دو لنلد لهددرللد وتتلساايلداتدستل و

درلددادستلا دددسلل دددايليلنجدددتلدج فدددوضلدرل .عدددوال دددولدرفاددستلدررور.ددديلاهددداللدددول جددداىلنجدددالدراكلفددديللااو جددديل
لدر لاكحلانل لدرعمسللنلدركل لنلدرانوؤملا يدوسرلدرعم د.يل دولرورديلعددلموجدالداتدستلاااادإلد دالسدس
د ج فددوضل ددولدرل .عددوال لجىدددولا دداملاددورا لصللدددنلدرلددادستلا ددسلدرل ددايليلايجدددو ل اددستلدرسمدداتل ىدددتفل

لار  نلدرااإلدررورولرلنسميلا فضلدراكور احل

 اليسلل اا لدراكلفيللااو جيلدر دلاكل دجظملدرلمو دفال ورلدت سانللنظم المكافآت اإلدارية داخل الشركة: -3
دا لدرلمو ددفالدرلا ىدديل ج  ددلانلعرددول  ادد ن؛لدرف دديلدئارددو5لدرلددت س نلددالدرلمو ددفالدرلا ىدديلنلدد ل
درلددت لدر  دد س5ل لددنلدرلددس يلانل. الددادل ا فدد.ضلل دداا.واللددادستلدرنددسميللاونددستلاا ددسنيل ددولروردديل

عا تانلاجدالعددلادملد رافدوبلاورطواديلا دسلدرل دايليل دإنلدرلمو دالدرلاااعديلدج فوضلدرل .عوالئجىمل.
رألتد لنل لدرلت لدرطا  لاكانلاا لا.لي لانل لدرعمسللنلدركل لنلدرلت سانل جاظسانلاااو لاطالل
ا  لاعت  لدرلادستل ولروريلد وتتلدرطلاحلااوراورولاكانلدراكور الااد لاادو نحلادرف ديلدريوج.دي5لدرلدت س نل
ددالدرلمو دددفالدرلا ىددديلنلددد لدرلدددت لدرطا ددد 5ل دددسانلانل فدددضلدرلدددادستلددنلاد دددوتتلل ددداا.واىوللدددستل
  س ل ولدرل ا   لنجتلدسافوعلدرجنوىلرالالي سل ل  لنلد للمو دفاىمحلاادس لدراوريديلاجدالا دالتسد ديل
درااددإلد اا ددوت لادة ددسد لتسد ددوالل اف.ادديلنددنلدر دداقلرلددالمنللددنلا دددلدر ددسدسلدرلجو ددا لايددضل
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درجظسلننلدرل وريلدرن  .يلرللت س ن لا.راو لدركلرا اتلساواديلتد ل.ديل  دتتل ن  دتلدردالا  دسان ل
 (حللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللWiersma, 2011ح8543

 المحركات المتعمقة بالبيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة:  العوامل 7-0-0
لدددنلدرعادلددد لدرلسااطددديلاور   ددديلدر وس .ددديلرلندددسميلاادددؤيسلنلددد لدرعلل.دددوال دددوللاهدددولنادددوستلندددنلل لاندددي

درنسمي لملولانلرىولايسلنلد لدئجندطيلدرتد ل.دي لاداجادو  لادرلدادستلدراندس يحلا.لمدنلدنااوسهدولل لانديللدنل
لديلدرعادل لدراولاارممل ولدر لاك لاركنل ل.لمدنلرلندسميلدردارممل  ىدول د لاردوالل وهدتتلدرعلد لنلد للال 

 ظسا ىولدرتد ل.يلالولااد ىاللنلدرعادل لدر وس .يحل

ااتد  لدرنسموال ولدر   يلد اا وت.يلرل لتلدرادولالدوسسلجندوطىولنلد لاسادىوللالظروف االقتصادية: -4
 ورظسافلد اا وت.يلرىولالي سلهوملنل لاسدسدالداتدستلدراني ل.يحلملولانل ىملتاسلالكلدرعادل لنل ل

 دورملل؛Banker et al, 2013وحلرلر داللنلد ل ىدملاليد لر دلاكلدراكلفديل ل اا لدرتاريل.لي للفاد
(حل ددت سلاوردددمس لانلتس دديلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلر و دديلرلاي ددسل ددولاتد لدرجنددوىل8584ا  ددسان ل

(حل8584 ورملا  سان لل؛Anderson et al., 2003نل ل    لدرليول5لدرجلال ولد اا وتلدركل ل  ل
 د وتتلدرلجو  يلاوئ دادقلدرلرل.ديلادئ ج .ديل جداىلنجىدولد دوتتلادتستلداتدستلنلد لارت دتله.مد لاكور.فىدو ل
ا لامىولادركل س إلعر لانل لاكلدراكور ال.عا سلجلاد ل.عالتلنل لد ا وايلدراكور الرلاي دسدال دول

 ىولدرعورملدئدليلدرلور.ديلر درلج ردال دوللل اا لدرجنوىحلارع للنلا سدلدرظسافلدر عايلدراوللس
 لقلجظستلانوؤل.يلاورل ا   حلاروارالدرنسموالدررفوبلنل لالوي ل دلاكلدراكلفديل دالللالدكلدرفادستحل

انلاالالدرتسد والدر وا يلاتلا س الرلعس ديلادلي سلدئدلديلدرلور.ديلدرعورل.ديلنلدول دلاكلوتر  الباحثة 
ا ددوت.يل  ددس لادتلارددتيالاد يل ددولدئا دوىلدرعلل.دديحل دددمسلاكلفديلدرنددسموالع لاجدال ا ددتلظدسافلدا

لجىدو5للددولهدداللرلددولليدد 5لدريداست لاارس ددسل ددعسلدر ددسفحلالجىددوللدولهددالنورل.ددو لليدد 5ل و ردديلماساجددول
ل(حلBanker et al., 2013 وئارورلدرعلل.يلد ا سالايسلالكلدئدلوال 

اا ددملا دداتللدراددودرنددسموالل ددو و دديلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلد ددوتتلل ددواا دد اللتنافسررية األسرروا :  -0
لليد لهددرلدرندسموال.مدانلردت ىولدرلدادستل دا ستلرال دايلوسل ونلداتدستلئدركلل وا س إلدر  اللحلور.ي

لحااكيسلافوؤ  لانلنلل اا.والدرطلالدرل ا  ل.ي

ل ىدولج دايلاوراكلفديللااو جديلدر دلاكل و ديل دولدرندسموالدرادواا دملل:االجتماعيرة لمشرركة ةالمسبولي  -3
م  ددستللددنلد  ددايلوسدالدئ ج .دديلللددول.عجدد لانلدرل ددايلس نلدئ وجددال ىالددانل د ددوتتلاالدررفددوبلنلدد ل

ارددواللدرنددسموالدرر دداللنلدد لر ددرللح(Yook & Kim, 2018د  الون.دديل ليدرل ددؤار.اكددور ال
اجنطيلااعلقلل وننلطس قلارللىولرلاكور الد  الون.يللنل الللد  ايلوسللل العونسن.يلاتنمل
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علموج.يلدرا لصللنلاعدضلنجو دسلدراكدور الل وااتلا تل عاايللحادرل الإلاا سرلادرعولل ناور   يل
(لانلد لHabib & Hasan, 2018د  الون.يلايجو ل ادسدالدج فدوضلدا دسدتدال لياورل ؤار.درلاعل يل

درل ددوسلدراريددولر ددرلاا ددلالعرددول(لRhee & Sohee, 2018جفددسلدردداا ستلد دداكللالتسد دديل 
لل وسجدديلاورنددسمواليد  الون.ددليدرل ددؤار.ارددو ظلنلدد للدراددواورنددسموالدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكللدسافددوع
لد  الون.يحليدرل ؤار. لا املالجنطيللدراو

اسافدإلدراكلفديللااو جديلدر دلاكل(لانلتس يلAnderson & Yu, 2015اا لالتسد يل ل:ريا العمال  -1
للرلنسميحلدرل ا  لولإلدسافوعلساولدرعلال لللول جاىلنجىولدرالي سلنل لدئتد ل

 دددافلاارللىددددولدرندددسميل دددداد لداا ددددوت.يلااللدراددددواندددد سلعرددد لدرااددددر.والل:تكررراليف تعررررديل المرررروارد -5
 Venieris etر دملدرجندوىل ل دولسااطديل اعدت  لدرلدادستلمو دا وايلرلاي دسلل ىدوااعوات.يلاد الون.يل

al., 2015اجدالا د الادساستلد داعوتتللوترر  الباحثرةلحلمو فالجىو.ديلدر تلديلرلعدولل نل5(ل دمسللجىو
الدكلدرلددادستلدرسدكددتتلدراددولاددمل  دتهول ددولدرل ددا   لنجددتلدجاعددوشلدرطلدالردددركل.فمددسلدرلددت سانلمي ددسد لا دد ل

لدرلاولجرالد ا.وسلدر سدسلدرلجو اح

درنددسميلمجا  دديلرل .و ددوالدررمال.ددي لاالاجاددإللددنلنادلدد ل وس .دديلافددسضلنلدد للالتكرراليف السياسررية: -6
درانددس عواحلنلدد ل دد   لدرليددول5ل ددولروردديلا دد   لدرنددسميلاسبددوحلنور.دديللددنلدرللمددنلانلاس ددإلنل ىددول
درج واوالااطورالاورر اللنل لا اسلانل لئناو ىو لارددركلادتلاا جد لدرندسموالا دور اللرو د .يل

ييلاساستلا اتلساوايل وس .يلنلد لدرندسموالا ليلرىول  فضلدرت  للي لعتدستلدئسبوححلااس لدراور
ل(حل8584 ورم لل؛8544رلالكتللنلال  اىولاد  ىولدرل الع لاالونلدررتللنلدراالنال ن تلدركس م ل

اولالدررمالوال ااإلدرانس عوالدراولاجظملدرعالايل د نلاطدسدفلدرعلد لررفدظللالتشريعات العمالية: -7
ر دداقلمدد لدئطددسدفلدراددولرىددولنالادديلاورعلل.دديلداجاو .دديلاانددل لدرانددس عوالدرعلور.دديلاددادج  نلدرعلدد  ل

(لانلدردتاللدرادولBanker & Chen, 2006تسد ديل ادرالل جوالد  الون.ي لادراعا.اواحلااندوسال
 ,Pamplona)ملولا ىالتسد ديلدراكلفيللااو جيلدر لاكحلد تل ىولااادج  نلاانس عوال وسليلاط قل

لح ددولدر سدد دد لل وسجدديلاورنددسموالد لس م.دديا دداتلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلدراددا لجردداللددت لل(2016
سل ددولدرنددسموالدر سدد ل.دديلانددم لاك ددا دداتلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلااا ددلالجاددو ىلهدددرلدرتسد دديلعردد ل

  دايجو لندجىملا د الدلدنلدرللمدنللاادس عالهدرلدرتسد يلدر د العرد لندعاسلدرعدولل نلاندم لتد دملاجد
لح  الونوددج فوضلل اا لدرالونل

الي لدراطوريلارتلد هالولوالدراولاندي ل مدسلمد للدنللتأثير التأمينات العمالية وتعوييات البطالة: -8
يدسلدرلدورول د ل.لادتلدردكلنلد لدرعت دتللدنلدرجدادرولدرعولل نلادرتاريلادرنسموالر. ال  لللنلر درلدئ
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(لدرادا لجرددالجفددادلChen et al., 2012د  الون.ديلادرجف دد.يلرل داتلدرعوللدديحل  ددتلا ىدالتسد دديل 
ج وادوالدرعلدوللدردد ل اجو دالاندم لطدست للدإلر دملاعا.ادوالالل جدوالدراطورديلدرادول.ر د لنل ىدول

ندنلدسدتاىدملا اجو داللدإلاكدور الدراطورديحلاادتلدرعولل نل ولروريل  لىملننلدرعل لرظسافل وس ديل
(لاجددالمللددولدسافعددالدر دداتلدرافواادد.يلرلج واددوالدرعلور.دديلمددونلهجددوكلBanker et al., 2011انددوسل 

 دددعاايلاكيدددسل دددولنلل.ددديل  ددد لدرعدددولل ن لادردددكل دددؤت لعرددد لد دددوتتلتس ددديلدراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكحل
ال د لعردولانلاكدانلاندم لندورول دولدردتاللدرادولاا دملاوااو يلعر لدركل لنلدراكلفيللااو جيلدر دلاكل

ال اا لاا ل ولدرالل نلاتلدراطوري لاا.او ل ولدرتاللدراولرت ىولادادج  نلااندس عوال دوسليلررلو.ديل
لدرعلولح

اؤيسل ر.والدررامليلالي سد لم  دسد ل دولنلل.ديلدرا ف داللدنلردتتللندمليلدرامورديلنلد للحوكمة الشركات: -9
(ل8584 دورم لل؛Chen et al., 2012اعدت  لدراكدور احلاادتلاا دلالتسد ديل اسدسدالدرلت س نلنجتل

را دداتلنالادديل اهس دديلادة  و .دديل دد نللنددمليلدراموردديلادراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكحلااكددانلدراكلفدديللااو جدديل
لدر لاكلاكيسلااارو لايجو لرامليلدرنسموالدراع.فيلادرعمسل ر.يحلل

راكجارا .دديلتاسد لهولددو لعددلرددتيال ددولاادداللامددسلااددؤيسلنلدد لالعددالدراي ددسدالدلالتغيرررات التكنولوجيررة: -42
 Kama)لدراكلفيللااو جيلدر لاك لملولانلدراكور الاظىسلتس يلاك سلايجو لدر  اتلدراكجارا .يلدر عاي

&  Weiss, 2013)لح

لدددنلدرللمدددنلدنااوسهدددولاردددت لدئتادالدرادددولا دددا تمل دددولنلل.ددديلدرساواددديلنلددد للالتغطيرررة اإلعالميرررة: -44
 لام.والدرلت س نلايدسضلدرلرو ظديلنلد لدئ داللدرادولالالكىدولدرندسمي لاار د نلاتد ىدولا س والال

درلورولاهاللول  ع لداتدستلال  لجرالدرا لصللنلدرلادستلا سلدرل ايليل دولرورديلردتارلدج فدوضل
دانالل.ديلدرادولادتلااعدسضلرىدولدرندسميل دولرورديلردتارلدج فدوضللاا جادو لرالجا دوتدل اورطلدا لادردك

(لKun, 2017بورىددولللددول. ددونتل ددولدج فددوضلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكحلااددتلانددوسالتسد دديل  ددولاسل
را دداتلنالادديل ددل .يلالعجا.دديل دد نلدرايط.دديلدانالل.دديلادراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلا لمللددولدسافددإلل دداا ل
سد لدرايط.يلدانالل.يلرلنسموالمللولدج فاالدراكلفيللااو جيلدر لاكحلاهاللول.ن سلعرد لردسصلدرلدت

نل لدرا لصللنلدرلادستلا سلدرل ايليلا جاو لرلى داملداناللدولدردد لادتل.عسادىملعرد للندوك لندتتل
 & Kamaاددتلا دد لعردد ل  ددتدنللجو دد ىملدراظ.ف.دديحلانلدد لجفددسلدرددجىىل  ددتلاكددتالجاددو ىلتسد دديل 

Weiss, 2013لانلدرلت سانل.روارانلا جالد جا وتلداناللول ىتفلدرلرو ظيلنل لا.ليلدرنسميل)
اا جالدج فوضلا عوسلدئ ىمل ول داقلدئاسدقلدرلور.ديل دولرورديلعددلادملدا  دوحلنجدتلاسبدوحلاع دتتل

(حلاادس لدراوريديلانلدرايط.ديل8585انم للاورغل .الننلاج ؤدالدرلرللد نلدرلدور  نل  داتتلاد  دتدا  ل
ردت ىولا سا ىدولدانالل.يلارت تد للنلدرللمنلانلاا  ال ولدسافوعلا.ليلدرنسميلاالدج فوضلدر د اريل
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لددنلر دددلدرلجو  ددي لادرددكلر ددالدئ اددوسلدراددولاجانددسلنددنلاتد لدرنددسمي لردددركل  ددالانلارددسصلمدد ل
لنسميلنل لتنملالاواعيلد نالمللنل الللعجنو للماالرلااد  لد نالل لادرعالاوالدرعوليح

 س ددإلدرددكلرعددتتلا دداوال دددمسللجىددولدر  ددو صلدرلسااطدديلاورنددسموالدراددوللاالختالفررات بررين الرردول: -40
ارتتلاكور الاعت  لدرلادستلدرفست.يللي لميو يلدئ ال لاميو يلدرعل لادراولاتلا الدالاندم لم  دسل
 دد نلدرددتالحلملددولانلرل دداا.والدرافددوؤللادرانددوؤملنولدد ل ددولد  دداالفل دد نلدرددتالللددنلجور.دديلدرجلددال

  لملددولانلدرردداد دلداتدس دديلدرل الفدديلرىددولاددلي سلنلدد لاددسدسلدراعددت  لر ددرلانلد اا ددوت لاورل ددا  
هجددوكلد اال ددواللافواادديل دد نلدرددتاللليدد لدراددسدملدرددجظملادرانددس عوالدر وجاج.دديحلااي ددالا.اددو لتسد دديل

(Calleja et al., 2006)د  اال دوال د نلدردتاللر درلادملدراط  دقلنلد لل لانديللدنلدرندسموال
والدرلارتت لدج لاسد لدرلوج.و ل سج وحلااتلانوسالاهملدرجاو ىلعر لد وتتلتس يلدراكلفيلدرعولليل ولدرا .

ج لاددسل حلدلااو جدديلدر ددلاكل ددولدرنددسموالدرفسج دد.يلاد رلوج.دديلل وسجدديلاورنددسموال ددولدرا .ددوالدرلارددتتلادة
نل لادس إلدراوري نلدر  ال ولدركلعر لد االفلاجظليلرامليلدرنسموالدراولاؤيسلاط .عيلدررولل

(لBanker & Chen, 2006دراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكحلانلدد لجفددسلدرلجددادلل  ددتلجوانددالتسد دديل 
تاردديللددنلدرددتاللدرلجاددليلل44راددلي سلد  اال ددوال دد نلدرددتاللنلدد لدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلادرددكللل

(حل  تلاا لالاهملجاو ىلدرتسد يلعر لا اتلتس والOECD Countriesرلجظليلدراعوانلادراجل.يل 
افوااددديل دددولتس ددديلدراادددو نحلادس عدددالالدددكلدرجادددو ىلا ددد الد ددداالفل  دددو صل ددداقلدرعلددد لنلددد لل

(لنل لا اتلدراكلفيللااو جيلKujiwara & Yasukata, 2011درل اا لدركل حلملولاكتالتسد يل 
در ددلاكلاورنددسموالدر.واوج.دديلع لاجىددوللج فادديلل وسجدديلاورنددسموالدئلس م.ددي لا س ددإلدر دد ال ددولدرددكل

لوك لدراموريلاد وتتلل اا.والدرساوايلنل لدرلت سانلل وسجيلاورنسموالدئلس م.يحللللللللللللل ج فوضللن

 المحركات المتعمقة بالبيئة الداخمية التي تعمل بها الشركة  /العوامل 7-0-3
.عا ددسلارددتلدرعادلدد لدرلددؤيستلنلدد لتس دديلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلااددتلد ددا تلااللحجررم نشرراش الشررركة: -4

ل لانددديللدددنلدرتسد دددوالنلددد لدناادددوسلاجددداللؤندددسل دددتللنلددد لاكدددور الجظس ددديلدرامورددديحل ددددمسللدددنلالدددكل
(لال لانديل  دس للدنلدرتسد دوالد دا تلاالاجداللؤندسل دتللDey et al, 2008درتسد دوالتسد ديل 

ور الدر .و .يحلااتلانوسالدرتسد يلدر وا يلانل لاكلدرلت س نلل الالا  و لنل لاكور الدراك الادراك
لرل اا لار ملدراي سل ولدا سدتداحل

.عددتلارددت لدرعادلدد لدراددولاددؤيسلنلدد لدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكل ورنددسميلدراددوللحجررم الطاقررة المسررتغمة: -0
ا دسنيلا لا دامل ا فد.ضللاعل لنجتلطوااىدولداجاو .ديلدر  دا لسبلدول لا دا  ال ج فدوضلدرل .عدوا

درلدددادستلردددت ىوللاوندددستلااعدددو ل ج فدددوضلدرل .عدددوالاالر دددملدرجندددوىلا لانلتس ددديلد دددا و اىول ج فدددوضل
درجنوىلاا للنلد سافوعل دولر دملدرجندوىحلااورادورولا داتلدراكدور اللااو جديلدر دلاكل دولدرندسميلدرادول



 التكلفة متباينة السلوك: دراسة مرجعية باألدب......     حنفي زكي عيد حممـد؛ أ/ رحاب عادل صالح الدين امنيد/  أ.   
 

  
 

 
 

  95  

 

ار ددملدرجنددوىلاك ددسللددنلد  ددا وايلرددت ىولطوادديلا ددسلل ددايليلاكددانلد ددا و اىول ج فددوضلد  ددسدتدال
رلل دددددداا.والدرلنددددددو ىيل ددددددولر ددددددملدرجنددددددوىل ددددددولدرنددددددسموالدراددددددولاعلدددددد لامولدددددد لطوااىددددددولداجاو .دددددديل

 Balakrishnan & Gruca et al, 2009لاجدالنجدتلول8585(حلا دس ل نداض ل8584حل دورم ل)
درجنددوىلاكددانلل.مددانلرددت لدرنددسميللددادستل و ادديل ددإنللعددتللد ددا و اىول ا ددا.يلدرلددادستلجا  دديلدج فددوض

ادردكللAnti-Sticky Costاك سللنلد ا و اىولرد وتتلدرجنوىلللدول دؤت لرل دلاكلدرلادوتلرالرا دوقل
ئنلدج فوضلدرجنوىل د تللنلدرطوايلدرفو ايلا ؤمتلد السدس يل فضلدرطلالانجتلول.مانلدرلدت سانل

جلددولنلدد لعاددو يللددادستلاكيددسللدد.ال لرا فدد.ضلدرلددادستلدرفو ادديلااوراددورول فددضلدراكلفدديل تس دديلنور.دديل  
 ت تتلااوراورولرتارلد وتتلا د.طيل دولدراكدور الا د لدرل و د لالدإلل داالد  دايالللدرلسافدإلرلطواديل
 إنلاعت  لدرلادتل درطواي(له اطو للإل فضلدرجنوىلاا للنللعتللاع  لىول عاتد للدإلد دوتتلدرجندوىل

لللول جاىلنجالتس يللسافعيللنلااو نل. لاكلدراكلفيل

درا س سلننلار  قل  و سلاالندتملار  دقلدئسبدوحل.رواللدرلت س نلا جالل:األرباح المستهدفةمقابمة  -3
اردوالل(لردددلGrahm et al, 2005دج فدوضلاورل .عدوال ردترلدرل اىت يلاادتدتلالدكلدرادياىلعددل

لدإلادل  سلدراا دإلل روريلدج فوضلدرل .عوالرا لانلمدونلدج فوادو للؤاادو لل ورلادستلدا ف.ضلداتدستل
 & Kam)ئنلد لدراكلفديللااو جديلدر دلاكلدرلادستلنجتلد وتتلدرل .عوالهدددلدر دسدسل. لد للدنلتس ديلل و

Weiss, 2013. Bu et al., 2015)تسد يلانلولدرعمسللنلدركل  تلانوسالحل(Dierynck et 
al., 2012)رورديلا دداتلرددو دلردت لداتدستلرار  ددقلدئسبددوحلدرل داىت يل.مددانلدرلددت س نلل ددوعرد لاجددالل

نجددتلدج فددوضلر ددملدرجنددوىلادررددتللددنلد وتاىددولل دداهس لاكيددسلد دداعتدتد لرا فدد.ضلاكلفدديلدرعلوردديلانددم ل
ظدد لنددتملل ددودرعلوردديل  جلددولدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلر جددتلاهدداللددول ددؤت لعردد لل نجددتلد ددوتتلر ددملدرجنددوى

للحيسلالويال لا اتلاياىل اهس يلنل لداتدستلرار  قلدئسبوحلدرل اىت يل.مانل لاكلاكلفيلدرعلوريلاك

انلدرنسموالااد الدرطلالنل للجا واىولاندم للاد ددالاهداللدول جداىلنجدالادساستللالكثافة العمالية: -1
انل.مانلرالكلدرنسمواللادستل ا ستلراد ل.مدانلردت ىولادتستلنلد لدرلجو  ديلاوئ دادقحلانجدتلولادج فضل

اعدت  لدراكدور ا لادردكللل .عوالدرنسميل لجاللدنلدر دعالنل ىدولد  دايجو لندنلدرعدولل نلردت ىول ىدتف
ا  الانلعتدستلدرنسميلاعا تلانلظسافلدرطلال اار نل ولدئ  لدر س الاانلنلل.يلد  ايجو لننل

حل دورم لBalakrishnan & Gruca et al, 2008درعولل نلا ايللملفيلنجدتلد داعوتاىملل دا اال ل 
ل(ح8584

سدتدالدرل .عدوال داللل ادستللع جديحلار المج ايللنلع لورولا.لديلدئ داللراار دتلع دلكثافة األصول: -5
اهددولا دد.سلمفددو تلدرنددسميل ددولجنددسلا ددارىول ورنددسموالددالدركيو دديلدرلسافعدديل ددولا ددارىولااد ددال ددول
درادادددإلاعدددت.الالاكدددور النور.ددديلعددلندددترالاسدساىدددولدر و ددديلادددورلادستلا لدرندددسموالدرادددولاا دددملاميو ددديل
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حل ددورم لBanker et al, 2012لاكل دئ دداللدرلسافعدديلاظىددسلج دد .و لاكيددسلاكلفدديللااو جدديلدر دد
ل(ح8584

مللددولموجددالميو دديلدرددت انللسافعدديل ددإنلتس دديلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلاكددانللج فادديلكثافررة الررديون:  -6
لااس لدراورييلانلدركل.مانلجا  يلدر  اتلدرساو .يحل

انلج ايلدئ اللدريو ايلعر لع لورولدئ اللاؤيسلنل لتس يلدراكلفيللااو جيلنسبة األصول الثابتة:  -7
در لاك ل مللولموجالج ايلدئ اللدريو ايلاك سلمللولمونلدرا لصللجىولاكيسل عاايلاهددل جاىلنجدال

لاكلفيللااو جيلدر لاكلانم لانل حل

ركدد ل ددجونيللجفددستتلااادديللانلارل دد لدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلالقطرراع الررذي تنتمرري إليرر: الشررركة: -8
تس ددوالل الفدديللددنلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكحل  ددتلاظىددسل ددولاعددضلدر ددجونوالااكددانلا ددسللااو جدديل

ل(ح8584حل ورم لAnderson et al, 2005در لاكل ولاعاىولدد سل 

لاكددتالدرتسد ددوالدر ددوا يلنلدد لا دداتلنالادديلع  و .دديللعجا.دديل دد نلل دداا لدرددارفظل:المحاسرربيالررتحفظ  -9
لحلفيللااو جيلدر لاكادراكل

انم لنومل.لمنلاعس دالدر د اريلدرلور.ديلنلد لاجىدولدج د.والدررسمديلدرج ت.ديلركد للدنللالسيولة المالية: -42
ادتلاندوسالتسد ديلاللحادرالا ل.يلدر و يلاورنسميل الللدر جيلدرلور.يل اد  ايلوس يل دئجنطيلدراني ل.ي

 Chen et al, 2012.2013روريلدسافوعلدر  اريلل واسافإلدراكلفيللااو جيلدر لاكل(لنل لانلتس يل
درلور.ددديل درادددت  والدرج ت.دددي(لادردددكلالدددول اجو ددداللدددإلجظس ددديلدرامورددديلر دددرلاكدددانلدرفدددسصللجو دددايلالدددومل

جا  ديلد دايلوسدالنت دتتلاالد دوتتلدرلدادستلل دودرلت س نلراعظ.مللجو عىملدرن  .يلندنلطس دقلدردت الل
حلاا.ادددو لمدددو وا ددداتل ددد اريلاندددم لررلدددادستلا ددد الج دددصلدرطلدددالاالادددل  سل فدددضلدل رد دددوتتلدرطلدددا
لاكددور الدر .ع.دديلادرعلال.دديلاداتدس دديللددإلدج فددوضلدراددت  والدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلراددج فضلتس دديل
اكيدسللد.ال لرا فد.ضلا.ماجدادلل  سضلدرى.لجديلداتدس ديلادع.فيل و س يلدرلت س نلا ايلدرج ت.يلر رل

رىدمحلاادتلاا دلاللدر دل واداتدس ديلد دا وايلردج صلدرطلدالاا جادو لرلا  د.مللدراكور الدر .ع.يلادرعلال.دي
دئدلديلدرلور.ديلل دو(لعرد لا داتلنالاديلنم د.يل د نل دلاكلدراكلفديلBanker et al, 2012 لتسد دي

لدرت  لادرات  والدرج ت.يلدراني ل.يحلل و وادر  اريل جاىلننلدركلد وتتل

دراكلفديللااو جديل(لانلBalakrishnan & Gruca, 2008اندوسالتسد ديل ل:قسرام داخرل الشرركةاأل -44
دردكلئنلإلدئا دوملدرس . د.يلاندم ل دوصلاكيدسللدنلدئا دوملدرفسن.ديلا س دل دوليكدانلادادردر لاكلا

للدوللحدئا وملدرس . .يلاعالتلنل للدادستلاندس يللؤهلديلالتسبديلاندم لاكيدسلاا.ادو ل  اللاطداستلاكيدس
لرلادستلانم ل س إلنل ل الفلدرروللاوئا وملدرفسن.يحلدرا لصللنللي لهدرلد ول عاايل.  ال
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رلنددسموالددالدرجنددوىلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلر ددرلادددتدتلتس دديلل:و حداثررة الشررركةأ إقداميرر:درجررة  -40
در دداقلاا ددمل تس دديلانلدد للددنلميو دديلساسلل ددو ورنددسموالدئاددتمللحدئاددتملااددج فضلرلنددسموالدررت يددي

لاد ىديلا لادوالل دو  علىدولااد للساجديلللدوللعدتللدرجلداللدج فوضاللدراجظ.لواد  ا سدسلل لدرلوللدرفمسل
لدرطلالنمسلدرنسموالدررت ييحل

درندسمواللدراكلفديللااو جديلدر دلاكل دواددتدتلتس ديلل:نظام الرقابة الداخمية من حيرث القروة أو اليرعف -43
ظدد لدرجظددوملدراددع الا دد لل فددوددالجظددوملدرساوادديلدراددع النددنلدرنددسموالددالجظددوملدرساوادديلدر ددا ل

ادتدتلتس يلنتملالكتلدرلت سانلراللل ا   لدرندسميلللدول جداىلنجدالادل سللااوراورول  اتتلدرلعلالوا
لااوراددورول روردديلدج فددوضلدرطلددال ددواددسدسلداتدستل .لددول  ددصل فددضلدرلددادستلدرسدكددتتلا ددسلدرل ددايليل

لحل(Chang, 2015 حلدراكلفيللااو جيلدر لاكلد وتت

ئنلنددسموالدر طدددوعلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكللددنلدرلاااددإلانل ددؤيسلجددداعلدرللك.دديلنلدد لل:نرروع الممكيررة -41
در ددوصلاددتلاكددانلاادد لاددليسد للددنل ىدديلدراددياىلدر .و دد.يلاورل وسجدديلاورنددسموالدررمال.دديلر ددرل اد ددال

انددتملد  ددايجو لنددجىملل د رافددوبلاورعلوردديل ددودرلددت سانلاور طددوعلدرعددوملاددياىللددنلدررمالدديلااليدد ل
ندوسالتسد ديلااادتللس إللعت الدراطوريلاااعسضلرالجا وتللدنلا د لدرل الدإحل و ا  الدركلرا ل ل

 Cohen et al, 2017دررمال.ديل.لمدنلانلدرلجظلدوالتد د لا اتلدراكلفيللااو جيلدر لاكل(لعر لانل
دا دسدتدالالدإلدردكلادتللم  دسل دون دلاورلاددجيلدرعوليلرلتاريلنجدتلول.مدانلهجدوكلدج فدوضلنجال جاىل
د  ددسدتدالل ددودرفاددستلدررور.دديلطورلددولانلد ج فددوضلل ددولا دداملدررمالدديلاددورا لصللددنلاعددضلدرلددادستل 

نلدولدردكلر درلاندوسال سافدوعلدراكلفديلل(Xi et al, 2013 اادتلاكدتالتسد ديلل.مانلانم للؤاداحل
لاا دددلااللدرندددسموالددالدرللك.ددديلدررمال.ددديلل وسجددديلاندددسموالدر طدددوعلدر دددوصحلللااو جددديلدر دددلاكل دددو

ا ادددإلر ددد.طستلنو ل.ددديلاا دددمل الويددد ل دددلاكلدراكلفددديللدددإللدرادددو(لانلدرندددسموالLey, 2014تسد ددديل 
 حاوراكلفيللااو جيلدر لاكللولدرنسموالا سلدرعو ل.يلاا ماظسافلدرطلالل ودرا لاوال

اعدددتلاردددتلاتادالعتدستلدراكلفددديلااادددملل لانددديللدددنلدر دددسدلىلدر .و ددد.يلدر و لددديللنظرررم تخطررريا المررروارد: -45
دراول داملا دل.لىولرار  دقلدرادسدالل د نلدراظدو الداتدس ديل ىدتفل لدقلا.لديللادو يلااليد لرلااظ الال

 ددولعجاددو لااددا  سلدرلعلالددوال ددولدرااددالدرلجو ددالالددولاددتل. ددونتل ددولار  ددقلنددتتلاهددتدفلااليدد ل ددو5ل
ا ى  لع سد دالدرلسد عيلدرتد ل.ديلادر وس .ديلادرردتللدنل دسصلدراالندال جادو ىلدرعلل.دوالد اا دوت.يل

حل8544سضلار  نل اتتلدرللوس والدرلرو  .يلاس إلدرلال ليلرللعلالوالدرلرو د .يل ن د.لو لاي
(حلللول جاىلنجالدراط  قلدر  تلرجظملا ط.لللادستلدرنسميلدرد لاتل. ونتلدرلت س نل8541درنىوا  ل

لدالنلد لنلولدا ودلالي لدر سدسدال .لول اعلقلاو رافوبلاوراكدور الاالاعدت لىول دولرورديلدج فدوضلدرط
لجا والدرنسميلللول ؤت لعر لدج فدوضلدرل .عدوالاهداللدول دؤيسلنلد ل دلاكلدراكدور احلااند سلجادو ىل
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(لعر لانلا ج لدرنسموالرألتادالدرل ارتييل ولل وللعتدستلدراكلفديل دؤيسل8541تسد يل  س ل ارلت ل
رالجادو ىلتسد ديلانم لع  و ولنل لاسدسدالدرلت س نل .لول اعلقلا ا.يلعتدستل دلاكلدراكدور احلااااد

(لانلاط  ددقلجظددوملا طدد.للدرلددادستل. ددونتلانددم ل عددولل ددولعتدستل ددلاكلدراكددور ال8540 درفسطددوس ل
ل(ح8585در   .يلرنسموالدر اساللادريودل  اتتلاد  تدا  ل

ادددتل. ددداي لدرلدددت س نلدرلساجددديلدرلاورددديل دددوللعدددو  سلدرلرو دددايل  ا.دددوسلااا ادددوالدجفدددوقللإدارة الررردخل: -46
رالي سلنل ل و  لدرت  لدرلف يلنجالاور اد ملدرلور.يلاهاللولل ؤيسلنل ل لاكلدرل سا وال ىتفلد

(لعر لاجالنجتلولاكانلراد دلدرلتسد لل ج.يل ولWiersma, 2011دراكور احلر رلااارالتسد يل 
دئ وسلنل لساملدرسبيل إددلدج فضلر ملدرطلالنل لدرل .عوال إنلدرلتسد لا د لدا دودلادسدسل اعدت  ل

اوراكددور ال تس ددانلدديددوسلدرلرالدد لرددتايىولنلدد ل ددو  لدرددسبيلادرلمو ددفالا دد لا فدد.ضللاالد رافددوب
(لئنلد ددداسدا  .يلBo et al., 2017درلددادستلا دددسلدرل دددايليلاالد رافدددوبل ىدددوحلااددتلاندددوسالتسد ددديل 

(ل دولتسد داالYang, 2018دراجظ الدرلرو  ول جاىلنجىولد وتتلدراكلفيللااو جيلدر لاكحلااتلردوالل 
لولعددلموجالعتدستلدئسبوحلاؤيسلنل لدراكلفديللااو جديلدر دلاكلامل ل دولدرندسموالد  داسدر.يلاادتلللعس ي

اا ددد لرا ددداتلادددلي سلع  دددو ولالعجدددا لاتدستلدئسبدددوحلنلددد لدراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكحلاا ىدددالتسد ددديل
 Silva et al., 2019لااو جددديلل(لدرادددا لجردددالارل ددد لدرعالاددديل ددد نلللوس دددوالعتدستلدئسبدددوحلادراكلفدددي

در ددلاكلااا ددلالدرجاددو ىلانلللوس ددوالعتدستلدئسبددوحلرىددولاددلي سللعجددا لنلدد لدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكحل
(لانلاتدستلدئسبوحلRoaky et al., 2019ااتلانوسالا.او لنل لجفسلدر ع تلانوسالجاو ىلتسد يل 

جدددا لنلددد لدراكلفددديللااو جددديلدرر . .ددديلدرادددولادددملا.و دددىولاو  دددار واوالد  ا.وس ددديلرىدددولادددلي سلع  دددو ولالع
لدر لاكحل

(لالنلردتارل8585حلناض لABJ, 2003انوسالدرتسد والدر وا يل دمسللجىول لأثر البعد الزمنى: -47
 جندللمجا  ديلارلد لاكدور الدرلدادستلا دسللSingle Periodدراكلفديللااو جديلدر دلاكل داللل ادستلادردتتل

درل ددايليل ددولروردديلدج فددوضلدرطلددالنلدد لدرلجا ددواحلااددتلاي ددالالددكلدرتسد دديلاجددالمللددولنددللال اددستل
درلالرظيل جا نلاالاكيسل إنلد السدس يلدج فوضلدرطلدالا دايلاكيدسلالك دتد  لااورادورولاكدانلاكدور ال

رلادستلا سلدرل ايليحلااوراورولا  لتس يلدراكلفيللااو جديلدراعت  لاا لج  .و لل وسجيل اكور الد رافوبلاو
در لاكلاا  لنلالو ل ولروريلا.وسلدر .وجوالدرلرو  .يل اللل ادستلدلج.ديلاد دتلندنل دجيلادردتتلا د ال
ادداد سلمددملاك ددسللددنلدرلعلالددوالرددت لدرلددت س نلالمددجىمللددنلا  دد.ملاكيددسلتادديلرط .عدديلالددت لد ددالسدس يل

فلااعددو لردددركل علدد لدرلددت لدردلجدد لطا دد لدئ دد لا ددايلج ددايلدرجف ددوالد ج فددوضل ددولدرطلددالادرا ددسل
اددورلادستلدري ددسلل ددايليلاادد لالددنليددمل.مددانلاعددت  للبدرلاساادديلنلدد لا فدد.ضلدرلددادستلعردد لاكلفدديلد رافددو

 ,Hay et al)(حلاالك دتد لرلدول د قل  دتلادتلالتسد ديلCallega et al, 2006درلدادستلاكيدسل و دتتل 
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نلددد لدج فدددوضلدراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكلنلددد للدددت ل ادددسدالدلج.ددديلاطدددالل دددوللترددد.ال لا س  .دددو لل(2011
(لر درلاندوسلانلردتارلدج فدوضل8585ارل لىمل را وقلداعوالدرلسد عيلاهاللولر  ال نداض ل

م  سل دولدراكلفديللااو جديلدر دلاكلنجدتلول داملاا د.إل ادستلدرلالرظديلاالدرلندوهتتل.ندل لاك دسلندتتللدنل
لدر جاداح

.ليددد لساسلدرلدددوللدراجظ.لدددولاردددتللماجدددوالساسلدرلدددوللدرفمدددس لا اكدددانللدددنللظيمررري:رأس المرررال التن -48
دئ دددسدت لادر ددد.م لااندددسدفلدرعلددد  لادردددجظملداتدس دددي لادرى.وكددد لادرعلل.دددوالدراجظ.ل.ددديحلااندددوسالتسد دددوال
نت ددتتلرا دداتلنالادديل اهس دديل دد نلساسلدرلددوللدراجظ.لددولادراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكل  ددتلا ددتالتسد دديل

 Banker & Byzalov, 2014لانلهجدوكلنالاديل د نل د نلساسلدرلدوللدراجظ.لدولادراكلفديللااو جديل)
األول: در لاكلرلاكور الدر .ع.يلادرعلال.يلاداتدس يحلا تلانلدراكلفيللااو جيلدر لاكلجوا يللنل د   نل

تدس دديلانلد ددوتتلساسلدرلددوللدراجظ.لددولادسافددوعلدراكددور الدر .ع.دديلادرعلال.دديلار لهررو تكرراليف التسرروية:
درجو لديلنددنلدراطدا سلنلدد ل د   لدرليددولل د  دايلوسل ددولدرلدادستلا ددسلدرلللا ديلادرطوادديلد  ددا.عو .ي(ل
اد دددوتتلا.لددديلدراكدددور الدر .ع.ددديلادرعلال.ددديلاداتدس ددديل دددولدرفادددسدالدر دددوا يل جددداىلنجدددالد دددوتتل دددولدر .لددديل

 ددا.يلدرلددادستلدررور.دديلللددول ددج ملدرلاسدكلدديلد را.وط.دديلرددساسلدرلددوللدراجظ.لددو لااوراددورولد ددوتتلاكددور الا
انللددت س لدرنددسموالدراددولردددت ىولساسللالثرراني: توقعررات اإلدارة:نجددالظىدداسلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكحل

درلوللدراجظ.لوللسافإل.نملانلاااعواللافو ليلاكيدسلرلل .عدوالدرل دا  ل.يلر درل.فادلانلد ا دو لنلد ل
ىوللنلسبيلدرفاستلدررور.يلع لاجدالنلد لدئ د لدرطا د لدراكور الدر .ع.يلادرعلال.يلداتدس يل ساملا ف.ا

اندددنلطس دددقلد دددوتتلل ددداا لساسلدرلدددوللدراجظ.لدددول ددداكانلدرندددسموالادددوتستلنلددد لد دددوتتلجلدددالل .عواىدددول
 (ح8585 ناض ل

ااعتلنسضلاهملل د اوالالرسمدوالدراكلفديللااو جديلدر دلاكحل  دتلااردالدراوريديلس دتلايدسلدراكلفديللااو جديل
درلرو ددد  للدددنلنددد  نلهلدددو5لدرلرو دددايلدرلور.دددي لادرلرو دددايلداتدس دددي لادرادددور لندددسضلدر دددلاكلنلددد لدرفمدددسل

للف  ح

 أثر التكمفة متباينة السموك عمى الفكر المحاسبي  7-3
روارالدرتسد والدر وا يلاوئتالدرلرو  ولاا .الدراا لجرالنتتلاسدسداللسااطديلاوراندي  لادرادول. سهدول

للددولجدداىلنجددالداوردديلدرفس دديلرلعت ددتللددنلدراددوري نلرتسد دديلظددادهسللددنلدرلددت سانلااددؤيسلنلدد ل ددلاكلدراكلفدديحل
(حلا دت سلاورددمسل8584ارطدون لل؛Banker et al., 2012درلرال لانلاؤيسلاالااليسلاور سدسدالداتدس يل 

اجدددالادددورس اعلرلتسد دددوالدر دددوا يلا ددد نلا ددداتلادددلي سلرلاكلفددديللااو جددديلدر دددلاكلنلددد لمددد للدددنلدرلرو دددايلدرلور.ددديل
ليلداتدس يلادراورولنسضللف  لرالكلدرالي سدا5ادرلرو ا
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لتأثير التكمفة متباينة السموك عمى المحاسبة المالية  7-3-4
جاهددالاعددضلدرتسد ددوالدر ددوا يلنددنلاددلي سلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلنلدد لدرلرو ددايلدرلور.دديلادراددور لنددسضل

لرالكلدرج وىلانم للف  5

ا س إلدركلرالي سلدر سدسدالدر و يل إتدستلدراكلفديللباألرباح:تأثير التكمفة متباينة السموك عمى التنبب  -4
اندددم للاوندددسلنلددد لدئسبدددوحلنلددد ل ددد   لدرليدددول5لدر دددتستلنلددد لدراج دددؤلاوئسبدددوححلاادددتلاا دددلالتسد ددديل

 Weiss, 2010لعر لانلاااعوالدئسبوحلرللرلل نلاورنسموالدراول.عوج له.م لاكور.فىوللنلدراكلفديل)
%للدنلدرندسموالدرادول.عدوج له.مد لاكور.فىدوللدنل80ئنل لاا لتاديل ج دايللااو جيلدر لاكلانم لرد ل

دراكلفدديللااو جددديلدر دددلاكلاندددم لرددد لئ دددف حلرددددركل  دددالنلددد لدرلرللدد نلتلدددىلدر .لددديلدراج ؤ.ددديلرلاكلفددديل
لااو جدديلدر ددلاكلانددم لمولدد ل ددولدرجلددود لدر و دديل اااعددوالدئسبددوحل ىددتفلا جددالا طددو لدراااعددوال

 Banker et al, 2018)حلللدول د قلادس لدراوريديلعنلعتسدكلااند لدرلرللد نلادرل دايلس نلاوراكلفديل
اادددتللااو جددديلدر دددلاكل دددؤت لعرددد لاعد ددددلتاددديلدراج دددؤلاوئسبدددوحل و ددديل دددول ادددسدالدج فدددوضلدرل .عدددواحل

(لانلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلرىدولادلي سلنلد لدرلرللد نلGuenther et al, 2014ااادرالتسد ديل 
ر ددرل.ف ددسلدرارل دد لدئ و ددولج ددايلدراكددور الداتدس دديلادر .ع.دديلعردد لدرل .عددوالدرلددور  نلادرل ددايلس نل

نلدد لاجىددولل .ددوسلركفددو تلدرانددي  لالددنليددمل ددإنلدرد ددوتتل ددولهدددرلدرج ددايلاف ددسلنلدد لاجىددولانددوسرل ددل .يل
انلددولدرعمددسللددنلدرددكل.ندد سلاددؤت لعردد لدج فددوضلدئسبددوحلاورل ددا   لاا ددت سدالاادد لر .لدديلدرنددسميحل

 Anderson et al, 2003لعرد لانلد دوتتلدراكدور الداتدس ديلادر .ع.ديلا دتمللعلالدوالع  و .ديلردالل)
للحدئسبوحلدرل ا  ل.يل ول اسدالدج فوضلدرل .عوالالعلالوال ل .يل ول اسدالد وتتلدرل .عوا

دمحم لل؛Reimer, 2019ملدول ل دالتسد ديل لتأثير التكمفة متباينة السموك عمي مخراطر االئتمران: -8
(لانلدراكلفيللااو جيلدر لاكلاد تللنلل وطسلد  الونلرلنسميلئجىولاد تللنل8584 لارطونل؛8585

 ا لالدئسبوحح

مدددركل ددؤيسلدرفىددملانددم لادندد لاتدستلدراكددور اللتررأثير التكمفررة متباينررة السررموك عمررى النسررب الماليررة: -3
نل لنلل.يلاف  سلدرج الدرلور.يلئنلهدرلدرج الااليسلاندم للاوندسلا دسدسدالعتدستلدراكدور الدرلاعل ديل

لاورلت س نحلادراورولنسضلرالي سلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنل لللوس والدرلرو ايلداتدس يح

 تأثير التكمفة متباينة السموك عمى ممارسات المحاسبة اإلدارية  7-3-0
(لانلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلادؤيسل دول8585لدمحم ل؛8540اا لالتسد والنت تتل دمسللجىول لجطوش ل

تايلدرلراا لدرلعلالواولرل س والدرلرو ايلداتدس ي لالي سهولنل لتايلدرا ت سدالر جاتلدراكلفيلدرادولا دا تمل
(لانلAnderson et al., 2003عندتدتلدرلاددجدوالاا  د.ملدئتد  لااسند تلدر دسدسداحلاادتلجاهدالتسد ديل  دول
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د  ددالسدسل ددولد ددا تدملدرجلددود لدرا ل ت.دديلاددورفمسلدرلرو دد ولرا ددت سللاا ددلللعددت الاي ددسلدراكلفدديلد ددا وايل
نجدالدرا ل د للدنلا دت سلد دا وايللرلاي سل ولدرجنوىل تانلدئ ددل دولد ناادوسلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلادتل جداى

دراكلفيلرلد وتتل ولدرجنوىلاالدرليو تل ولا ت سلد ا و اىولرالج فوضل دولدرجندوىلللدول جداىلنجدالندتمل دريل
لدر سدسدالداتدس يلدراولا اجتلنل لارل  لدراكلفيحل

جعمددوسلنلدد ل(لانلالددكلدرجظددستلدر ت ددتتلاددملدكا ددو ىول ددولجطددوقلعتدستلدراكلفدديلرىددولد8584ا ددس ل ارطددون ل
درعت دددتللدددنلدرلفدددوه.ملاللوس دددوالدرلرو دددايلداتدس ددديلالدددنليدددمل دددإنلنلل.ددديلعتسدكلاد دددا.عوالدرلدددت س نلرلاكلفددديل
لااو جددديلدر دددلاكلاارت ددددتللعدددولالالااددددو نلدراكلفددديلاد دددا تدلىول ددددولاعدددت  ل جدددداتلدراكدددور الال ددددو .سلدئتد  ل

لس يح . وهمل ولاا  قل  اتلدرلعلالوالرل س والجظملدرلرو ايلداتد

.رادو لعندتدتلدر طدللرفىدملاهل.ديلدراكلفديللااو جديلدر دلاكلاتاسهدولدرفعدولل دولتاديلالتخطيا لمموازنرات:  -4
(لعر لانلدرنسميلددالدراكور النور.يلدرااو نلاظىدسلWeiss, 2010دراج ؤلاوئسبوححلاانوسالتسد يل 

 دج فوضل ولدئسبوحللإلاتهاسلدرطلال تس يلاك سلاورل وسجيلاورنسموالددالدراكور الدئا لااو نحل
 دددؤيسلسبدددللردددو دلدرلدددت سل ج دددايللع جددديللدددنلاسبدددوحلدرندددسميلنلددد لادددسدسلدرلدددت سلاللأنظمرررة الحررروافز: -0

  ددو لرجظس دديلدراموردديل ددلنلدرلددت سلا  ددو لرلا ددسفلدرسندد تل.فادد ل د رافددوبالاالدراعددت  (ل ددولدرطوادديحلاال
ل ددلراالدرن  دد.يلنلدد لل ددلريل ل.ددإلدئطددسدفلدئ ددس حلالددنليددمل  ددالانل ؤ دددل ددولدرر دداونل

مددركلادؤيسلل(حBanker et al., 2013 لاكلدراكور التد  لدرندسميلنجدتلر دواللمو دلتلدرلدت س نل 
داتدس دديلالددنليددملنلدد لط .عدديلا ددا.ملدئتد ل علدد ل دد   للدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلنلدد لا ددل.ملدرردداد د

درليول5للنلا سلدرلرال لانل.عواالدرس .سلدراجف د لنل لدج فوضلدرعو تلنل لدئ داللدردد ل س دإل
 (ح8584ارطون لل؛Banker et al., 2018عر لدراكلفيللااو جيلدر لاكل 

ل ددايليلنلدد لدنااددوسلاجىددوللؤنددسلرعددتمل جظددسلدرفمددسلدرا ل ددت لرللددادستلا ددسلدرلتقيرريم كفررا ة المررديرين: -3
مفددو تلدرلددت س نلاد  ددافوتتلدر  ددا للجىددولاانلداا ددو لنل ىددول.عددتلدهددتدسد لا ددسلل ددسس لاركددنللددإلا ددت.مل
لفىدداملدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلاي ددسالا ىدديلدرجظددسلجرددالدرلددادستلا ددسلدرل ددايليل واا ددو لنلدد لاعددضل

فيلدردا لصلادةندوتتلدرندسد للدستل  دس لدئلدسلهجدول ااادالدرلادستل اكلفيلد رافوب(لاتلاكانلاا للنلاكل
 نل لسؤ.يلدرلت سللنلر رلدرااالاط .عيلدر اقلانادل ل  س حل

اددتلاا ددمل ادستلدجملددوشلر ددملدرجنددوىلاددوجرسدفلاكددور ال ددولا ددسل ددوريلدرنددسميللتقيرريم كفررا ة الشررركة: -1
درنسميحلاركنل ولظد للجظداسلدئلسلدرد ل جظسلعر.ال ولدرفمسلدرا ل ت لنل لدنااوسرلا اسد ل ولاتد ل

ا دسلمدا لئنلهددرلد جرسد دوال.لمدنلل دراكلفيللااو جيلدر دلاكل دلنلدردكل ل.عجد لاورادساستلانلدئتد
 انلاؤاللاوركول لاال د للجىولرااو نلدراكلفيحل
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ا دددوهملدراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكل دددولاا .دددالجظدددسلدرلرللددد نلدرلدددور  نللتقييمرررات وتقرررديرات المحممرررين: -5
 ت تتلاؤ دل ولدرر اونلنجتل جو لاج ؤداىمل سؤ.يلدرلرل لرل ال د لدردلج.ديلدرل دا تليل دولل نااوسدا

 دراج ؤدالااسد داىوللنللجظاسلدراكلفيللااو جيلدر لاكل ؤت لرار  نلاج ؤدالدرلرلل نح
 اااالنل لنجو سلدراكلفيل و ديلدراكدور الدر دجون.يلا دسلدرلاوندستلاا دىمللقياس تكمفة منتج ما: -6

لااو جدديلدر ددلاكل ددول ىددملنجو ددسلدراكلفدديلدرلاعددتتتلا ددلامىولللددولاددتل ددؤت لعردد لار دد نلنلل.دديللدراكلفددي
 حل(Anderson & Inane, 2009ا ف.ضلدراكور الللول جاىلنجالار  نلنلل.يلدرا ع سل 

اادليسلل س دوالدرجظدوملدرلرو د ولدرلدورولاوراكلفديلالمحتو  المعموماتي لمخرجات النظام المحاسربي:  -7
لااو جددديلدر دددلاكلرلاكدددور الاندددم لندددوملتد ددد لدرندددسميل دددإددلمدددونل دددلاكلدراكلفددديللالدددويال ل دددإنلل دددا تمل
درلعلالدديلدرلرو دد .يلرددنل ددؤيسلنل.ددالا لانددا.شلجظددسد لاتسدكددالاوراددو لرل ددلاكلدرا ل ددت لرلاكلفدديلع لانل

  ا تملروللنتملدتسدكالرلاكلفيللااو جيلدر لاكحلدرلعلاليلا ايللنانيلاورج ايلرلل
ا دونتلدراكلفديللااو جديلدر دلاكل دولار د نلجظدملدراكلفديلاالددملل دللولجظددومللتصرميم نظرم التكراليف: -8

اكددور اللددنل جظددومللددسن(لاار ددرل.لمددنللددت س لدرنددسمواللددنلاي  ددسلل دداا لل دراكددور ال ااددإله.مدد
 درجنوىلتانلارل لاكور الدد تتحل

 ارل ددد لدراكلفددديلادرر دددملادردددسبي(ل ادددورغل دددولنلل.ددديلا دددت سللCVPادردددكلئنلارل ددد للحيرررة:قررررارات الرب  -9
دئسبددوحل ددولروردديلدج فددوضلدرل .عددوا لللددول جدداىلنجددالدرا ل دد لانددم لللرددابللددنلدرل ددوطسلدرلسااطدديل

 ارل ددد لدراكلفددديلادرر دددملادردددسبي(للدددنلدئسبدددوحل دددولرورددديلد دددوتتللCVP ادددتهاسلدرل .عدددوالملدددول  فدددضل
لددول اساددالنل.ددالعنوادديلدرلددت س نللددنلدراا ددإلانددم ل.ر ددقلاسبددوحلنور.دديل ددولدرل .عددواحللدرل .عددوالاهددا

 ارل ددد لدراكلفددديلادرر دددمللCVPرددددركلمدددونلهجدددوكللطوراددديل دددتلىلدراكلفددديللااو جددديلدر دددلاكل دددولارل ددد ل
 ادرسبي(ح

نجلددولا طددللدرنددسميلرد ددوتتلدرل .عددوالدرلاااعدديلنددنلطس ددقلد ددا تدملارل دد للقرررارات تخطرريا النشرراش: -42
CVPارل  لدراكلفيلادرر ملادرسبي(ل لنلدرلاااإلانلاا وادلدراكور الدرلاطلاوالدرفعل.يللنلدرلدادستلل 

الول.ن إلنل لندتملدركفدو تحلانلد لدرعمدسللدنلدردكل دولرورديلااادإلدج فدوضلدرل .عدواللدنلدرلااادإل
 انلاكانلدراكور الاا للنلدرل اا لدئلي لللول.ن إلنل ل فضلدراكلفيلانم للاورغل .اح

نجتلا ا.ملاتد للت س لد جاو لننلطس قلد ا تدملدرفدساقلاورلاددجديلدرلسجديللدنلدرلااادإللقويم األدا :ت -44
 ارل  لدراكلفيلادرر ملادرسبي(لعر لار ددل دولا دا.ملدئتد ل ا دسلدرلجو دا(ل للCVPانل ؤت لارل  ل

 ضللنل عور اىوحلل سسلرالنجتلولاسافإلدرل .عوال اج فض( لالول.ر مللنلتاسلراد دلدرلت س نلا  ف
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ااو  اجوتلرلول  ق لااعتلنسضلايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنل لدرفمسلدرلرو   لادرالكتللنلا اتلدردكل
در لاكل ولدرعت تللنلدر   وا ل ىالاليوايلاطا سد لرلجظس ديلدرا ل ت.ديلرا  د.ملدراكدور ا لااعدت.ال لرل دوسلدراكلفديل

سلرلالمنللنلدركنالننلدركلدر لاكحلادرادور لندسضللف د لرفىملط .عاىولمونل  تللنلدراررلننلل و .
 ئ سدلدرل و .سلدراولاا لالعر ىولدرتسد والدر وا يح

 مقاييس التكمفة متباينة السموك 7-1
اعتتالدرل و .سلدراولا جاىولدرتسد والدر وا يلرلالمنللنلا.وسلدراكلفيللااو جيلدر لاكل  تلا ج لل لانديل

 ;ABJ, 2003; ABJ, 2007) ل ا  لر .وسلدراكلفيللااو جيلدر لاكل دمسللجىملنلدراوري نلااإلجلاد ل
Hamburg & Nasev, 2008; Weiss, 2010; Banker et al., 2014)ااتلادار لل لانديل  دس لل

اطددا سلدرجلددود لدر و لدديلاورفعدد لر .ددوسلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاك لع لانلدئلددسلرددمل. ا ددسلنلدد لااددإلجلددود ل
كلدرظوهستلدرادولا دورالدرجظس ديلدرا ل ت.ديلرلاكدور ال دولا دج.فىولرلاكدور اللدنلر درلدرجندوىلل ا ليلر .وسلال

يو ايلالاي ستل  تلدا الدرعت تللنلدرتسد دوالاادساستلدت دوللدراكلفديللااو جديلدر دلاكلنجدتلا.دوسلدرعت دتللدنل
لالكلدرل و .سحدرلاي سدالدرلرو  .يلرع لدكيسهملن انو لدرارفظ لادراج ؤلاورسبر.يحلادراورولنسضلر

 : يويح مقاييس التكمفة متباينة السموك6جدول 
 عيوب مزايا النموذج وتفصيره اشم النموذج/ الباحث

   الصوسة ألاولي نمورج

ABJ, 2003)) 

 

الاكحصواد  الوز  يعوإى  لوى  Cobb-Douglasيعحمذ هزا النمورج على دالة الانحاج لنموورج 

ثخطيط الانحاج من خالٌ عنصش  العمل وسأط املواٌ وممىون الحعر ون عون هوزا النموورج مون 

 خالٌ املعادلة الحالية:

(
       

         
) = α +   In (

      

        
) +   REV – DEC In (

      

        
) + £ 

 حيث أن:

 للؽشهة         :
ً
 .tفي الفتنة  iجعاوى الحياليف الخؽغيلية املذفوعة نلذا

 .tفي الفتنة  iهو ايشادات املريعات للؽشهة        :

:REV – DEC  ويعواوى                >  را ووا  1جعبون عون محغ ون وهيوخ ياخوز الليموة

 صفش فيما عذا رلً.

أ  هوووووزا النموووووورج فوووووي صووووووسث  ألاولوووووى يم ووووول   وووووش ألاظووووواط فوووووي كيووووواط ( 9112ومووووشى رالبنا ووووو خ  

 معحوى الحيلفة محراينة العلون.

أكووووووووووووووووووووووووول  عاظوووووووووووووووووووووووووية لللووووووووووووووووووووووووووي  

املحطشفوووووووووووووووووووووووة مووووووووووووووووووووووون النموووووووووووووووووووووووارج 

الخطيوووووووووة  وممىوووووووووون ثخفووووووووووي  

محغ وووووووووووونات النموووووووووووووورج ملشاعووووووووووووواة 

 الحضخ 

يعحبوووووووون نمووووووووورج هيووووووووخ ث شم ووووووووخ   

يمىن  ثلذيش ألاسباح أل  ألاسباح 

 ظوووووووووووووووووووووووووووولرية 
ً
ثحضوووووووووووووووووووووووووووومن أسكامووووووووووووووووووووووووووووا

ش(.   ياخز في الحعرا  رخعائ

اث وووووووووووووامل الحغ ووووووووووووون فوووووووووووووي املريعوووووووووووووات  

والحيلفووووووة. ممووووووا أدى  لووووووي   وووووووس 

املش لووووووووووووة ال انيوووووووووووووة موووووووووووون ثطوووووووووووووومش 

 النمورج.

الصوسة ال انية لحطومش 

( ABJ, 2003نمورج ر

بلياط نعرة الحغ ن 

بالنمورج و ضافة 

 اث امل املريعات

 موون ( كعوومة املحغ وون اBalakrishnan et al, 2014اكتوونح الرووا  و  ر
ً
لحووا ع علووى املريعووات بووذ 

 حموالي الحيواليف دفوذح ملاولوة ث نووا اظوح ابة الحيلفوة ب ون ال ابحووة لحغي ون ال ؽوا  وهوو مووا 

 فووي  ول جغ وون نعوا الحيوواليف ال ابحوة بو   الؽووشوات وبالحوالي يصوور  املعامول 
ً
هووو  B1يعوذ مفيوذا

 صوسةالخطى على هزمل ال ABJاملفعش ملعذٌ الحيلفة املحغ نة ومصر  نمورج ِ

) 
                  

        
) = α +    (

                

        
) +   REV-DEC In 

(
                

        
) + £ 

( والتو  ثاخوز فوي  عورا فا ABJ, 2003وجعحبن هزمل الصوسة هي الصوسة ال انية لحطومش نمورج ر

 من الحيلفةنعرة 
ً
 الحغ ن وكعمة املحغ ن الحا ع على الايشادات بذ 

يمىووووون الروووووا     مووووون  ضوووووافة 

محغ ووووووووووووونات حذيوووووووووووووذة لفلووووووووووووو  

آراسهووووووووووا ولىوووووووووون همصووووووووووط حات 

 ثفاعل روظيط(

أ   ضوووووووووووافة محغ ووووووووووونات حذيوووووووووووذة 

للحفاعوووووووول يمىوووووووون أ  ثضمووووووووذ موووووووون 

 مؽيلة الاصدواج الخطى

الصوسة ال ال ة لنمورج 

(ABJ, 2007) 

 

 Anderson)نمورج مؤؼش الحيلفة الريعية والعمومية وإلاداسمة  يث  اٌو الرا  و  

et al, 2007)  كياط الحيلفة محراينة العلون  ؽيل مراؼش من خالٌ ابحياس مؤؼش علي

 النلو الحالي:

SG&A Signal = 
     

      
 - 

       

        
 

 

ملاولووة موون الرووا      ي وواد 

مؤؼووووووش معووووووحلل للووووووحمىن موووووون 

كيوووووووووووووووووووواط الحيلفووووووووووووووووووووة محراينووووووووووووووووووووة 

العوووووووووولون موووووووووون خووووووووووالٌ محغ وووووووووون 

 وهيخ  ؽيل مراؼش

يلحووووواج النموووووورج لحعوووووذيل وهوووووو 

 للووووووحمىن 
ً
مووووووا ثوووووو  احشائوووووو    لووووووا

مووون الاظووووحذ ٌ  ؽوووويل منطلووووى 

ارا وانووووووود الؽووووووووشهة جعوووووووانى موووووووون 

 الحيلفة محراينة العلون أم  
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 & Hamburgنمورج 

Nasev, 2008  رملياط

مراؼش ليل مؽاهذة 

 وا ذة(

 

رمليوووواط مراؼوووش ليوووول مؽووواهذة وا ووووذة(  يوووث كووووام  Hamburg & Nasev, 2008نموووورج 

( بحطووومش Anderson et al, 2007( بحطوومش نموورج رHomburg & Nasev, 2008الرا  وا  ر

ى هزا املؤؼش  ظحخذام  في كياط الحيلفة محراينة العلون همحغ ن معحلل  ودساظة أرشمل عل

 معحوى الحلفظ امللاظ   لللوائ  املالية ورلً على النلو الحالي:

CS = SG & A Ratio * D         * D SG &     + (
      

       
 - 

        

         
) * D         *            

  يث أ :

D         را واند  1: الليمة 
       

         
 فيما عذا رلً 1والليمة  1   

 فيما عذا رلً 1والليمة  SG & Ratio   1 را وا   1الليمة            :

 يذٌ على أ  الؽشهة يوحذ لذيفا ثيلفة محراينة العلون CS   1فإرا واند كيمة 

ة   يوحذ لذيفا ثيلفوة محراينوة العولون وبوزلً يمىون يذٌ على أ  الؽشه CS  =1و را واند 

الحعووم  دفووزمل الليموة فووي النموارج املخحلفووة للوحلفظ امللاظوو   ودساظوة أرووش الحيلفوة محراينووة 

 العلون هما يمىن ثطومش النمارج بذساظة الفشوق ال وهشمة ب   عي ح  

ملاولووة موون الرووا      ي وواد 

مؤؼووووووش معووووووحلل للووووووحمىن موووووون 

حراينووووووووووووووووووووة كيوووووووووووووووووووواط الحيلفووووووووووووووووووووة م

العوووووووووولون موووووووووون خووووووووووالٌ محغ وووووووووون 

 وهيخ  ؽيل مراؼش

بفووووووول الرا  وووووووا  عووووووون اخوووووووحالح 

  وووووووووووو  اظووووووووووووخ ماسات الؽووووووووووووشوات 

وثوووووووووووذسح ا بووووووووووو   ؼوووووووووووشوات هبووووووووووونى 

وصوووووووووووووووغ نة مموووووووووووووووا ظوووووووووووووووي ح  عنووووووووووووووو  

 
ً
ثفوووواوت فووووي بنووووود الحيلفووووة ايضووووا

وثل ووووووووج النحووووووووائ  وفلووووووووذا  حوووووووووض  

 من الريانات

 ملياط

2010) ( Weiss,   

ملياط مراؼش ليل 

 مؽاهذة على  ذة

 للحيلفة محراينة العلون على معحوى الؽشهة ويعحمذ على  هزا
ً
 مراؼشا

ً
امللياط يعذ ملياظا

الريانوووات سسوووع ظوووونومة وثلوووذيشات  نلوووشاح انخفوووواح معوووذٌ الحيلفوووة بوووو   ا وووذاذ سسوووع بووووالفتنة 

املاليوووووة ثووووو  ف فوووووا انخفووووواح ايوووووشاد املريعوووووات موووووع ا وووووذاذ سسوووووع بوووووالفتنة املاليوووووة ف فوووووا اصديووووواد ايوووووشاد 

 والحالياملريعات وهو 

          = α + Log (
      

     
 )I,t - Log 

      

     
     

                  
 حيث أن

 هى ا ذذ سسع بالفتنة املالية يلحوى على النل  في املريعات.   :

 هى أ ذذ سسع بالفتنة املالية يلحوى على صمادة املريعات.   :

وبزلً ثصر  الحيلفة محراينة العلون عراسة عن الفوشق بو   أه ون سسعو   مون بو   أسبواة الفتونة 

يلحوووى أ ووذهما علوووى الوونل  فوووي املريعووات وةخووش علوووى الضمووادة فوووي       لوووى  tاملاليووة موون 

املريعوووات و را اثضووو  وحوووود الحيلفووووة محراينوووة العووولون فوووزلً يعنووووخ أ  الحيووواليف ثوووضداد عنووووذ 

ت ب عوورة أهبون موون نعورة انخفاضوو ا عنوذ انخفوواح نعورة املريعووات بونفغ نعوورة صموادة املريعوا

الضمادة وبالحالي ثيو  نخي ة املليواط ظوالرة وولموا كلود كيموة املليواط العوابم ولموا دٌ علوى 

صمووادة الحيلفووة محراينووة العوولون همووا أ  وحووود كيمووة ظووالرة رموحرووة( للمليوواط يووذٌ علووى أ  

لالظووووووووح ابة لخفووووووووو  الحيلفووووووووة مووووووووع خفووووووووو  الايووووووووشادات عووووووووون  املووووووووذسا  أكوووووووول رأه ووووووووون( اظووووووووحعذادا 

 اظح ابتف  لضمادة الحياليف مع صمادة إلايشادات.

مووووون النموووووارج التووووو  جعحبووووون أهوووووش 

 لوح ووووووووووة ن وووووووووووش 
ً
مالئمووووووووووة ةرلووووووووووا

( ألنوووووو  Banker& Byzalovر

 يللم في عواكا الحيلفة

اعحمادمل على الا ذاذ الشسع  -

ظنومة رالفتنية( من املمىون 

حوووض  أ  يخعوووفا فوووي فلوووذا  

 هر ن من الرفيانات

 ثل ج في اخحياس العينة -

 اظحذ  ت مؽوهة -

 ,.Banker et al)اكتنح 

 النمورج الحالي (2014

 Log SG&A =    +        (       Log         +       Log 
        )+       (        Log         +        Log 
        ) +      

  يث أ 

Log SG&Aلو بايشث  الحغ ن في الحياليف الريعية والعمومية والاداسمة : 

عن  t-1محغ ن وهيخ ياخز الليمة عنذ صمادة انخفاح املريعات فى العنة               :

 والليمة صفش فيما عذا رلً  t-2العنة 

 B1, B2هزمل املعامالت ثحفم موع املعوامالت   (               )       ,      :

ات الفتوووونة ( ويعبوووون عوووون املؽوووواهذات بالعينووووات الفشعيووووة عنووووذ صمووووادة مريعووووABJ, 2003نمووووورج ر

 العابلة رأو انخفاض ا(

ساعوووووى الروووووا     الحفووووواوت بووووو   

الؽووووووشوات الىبووووووونى والصوووووووغشى 

موون خووالٌ ادخوواٌ اللوبوواسمح  

خلووم ث ووانغ لرنووود الحيلفووة ل

بووووووووووووووووو   الؽوووووووووووووووووشوات فوووووووووووووووووي عينوووووووووووووووووة 

 الذساظة

 
ً
جعحبووووووووووون املعادلووووووووووووة أه وووووووووووون جعليووووووووووووذا

وثحطلووووووووووا احووووووووووشا  ووووووووووول معادلوووووووووووة 

 ؽوووووووويل معوووووووووحلل والحىوووووووو  مووووووووون 

خوووووووالٌ الر حوووووووا  أو الحعامووووووول مووووووووع 

الحيلفوووة محراينوووة العووولون علوووى 

 
ً
 ا فا محغ ن ثا ع ول غ معحلال

 هماذج تم دمج التكلفة متباينة الصلوك بها

 نمورج للح رؤ بالشبلية

الح رؤ بالشبلية مون من ووس العولون املحعواسح عليو  للحيلفوة يىمون فوي الح روؤ بىميوة املريعوات 

 موفوووووا الحيلفوووووة املحغ ووووونة والحيلوووووة ال ابحوووووة ولىووووون مووووون من ووووووس 
ً
مضوووووشوبة   ظوووووعش الريوووووع ومطشو وووووا

( مووون خوووالٌ ألاخوووز فوووي Banker & Chen, 2006الحيلفوووة محراينوووة العووولون كوووذمد دساظوووة ر

 وووون فوووي املريعووووات فووووي العووونوات العووووابلة  واضووووافة محغ ووون وهيووووخ  نخفوووواح الحعووورا  اث ووووامل الحغ

 ( ليصر ABJ, 2003املريعات  لى النمورج ليلاوي بزلً نفغ النهج الز  ظاس علي  نمورج ر

   =    +     +       +       +       *   
  يث أ :

 .tملذاس ألاسباح الالصم الح رؤمة خالٌ الفتنة    :

مش لوووووووووووة ثم ووووووووووول مؤؼوووووووووووش حيوووووووووووذ 

لرذايووووووووووووة الاعتووووووووووووناح بالحيلفووووووووووووة 

 محراينوووة العووولون عنوووذ الح روووؤ 

 باألسباح

ثووووووووووووووووووووو  اهمووووووووووووووووووووواٌ العذيوووووووووووووووووووووذ مووووووووووووووووووووون 

الحووووووار نات ةخوووووووشى علوووووووى املحغ ووووووون 

 الرا  ووووا  
ً
الحووووا ع  وبفوووول أيضووووا

عوووووون اخووووووحالح   وووووو  الؽووووووشوات 

ما بو   صوغ نة وهر ونة مموا ي وح  

 عن  نحائ  مؽوهة ومحل جة
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 .t-1ملذاس ألاسباح في الفتنة       :

 .t را انخفضد املريعات فى الفتنة  1محغ ن وهيخ ياخز الليمة    :

 .t-1ايشاد املريعات فى الفتنة      :

نمورج الح رؤ بمعحوى 

 الحلفظ امللاظ  

 (Banker et al., 2016ر

 يمىنو  Basu, 1997كوذم ر
ً
الح روؤ بوالحلفظ امللاظو   مون خوالٌ ألانروا  العواسة وب ون ( نمورحوا

 على عوائذ ألاظ   على النلو الحالي
ً
 العاسة اعحمادا

   /     =    +       +        +       *     +    
  يث أ :

 .tفي الفتنة  iسبلية الع   للؽشهة     :

 ظعش الع   فى ثاسمخ بذاية العنة.      :

 را وانود عوائووذ ألاظوو   ظووالرة رأنروا  ب وون ظوواسة( وماخووز  1محغ ون وهيووخ ياخووز الليمووة      :

 الليمة صفش فيما عذا رلً.

 .tفي الفتنة  iالعائذ على أظ   الؽشهة       :

( بحطومش هزا النمورج ليض  أروش Banker et al, 2016ر  حا   عذ رلً الرا  و  في دساظة ر

الحيلفوووة محراينوووة العوووولون بإضوووافة اث وووامل الحغ وووون فوووي املريعوووات فووووي العووونوات العوووابلة وأضووووافة 

محغ وووون وهيووووخ  نخفوووواح املريعووووات  لووووى النمووووورج ليلووووواوي بووووزلً نفووووغ الوووونهج الووووز  ظوووواس عليووووو  

 ( ليصر  النمورج على النلو الحاليABJرنمورج  

   /     =    +       +        +       *     +    
    +       /     +       *    /     +     

  يث أ :

وماخز  t لى العنة  t-1 را انخفضد املريعات من العنة  1محغ ن وهيخ ياخز الليمة      :

 الليمة صفش فيما عذا رلً

 علوى الليموة العووكية  
ً
 : الحغ ون فوي املريعوات مون العونة العوابلة  لوى العونة الحاليوة ملعووما

    /      

مش لووووة ثم وووول بذايووووة  ميانيووووة 

أعحروووووووووووووووووووواس الحيلفووووووووووووووووووووة محراينووووووووووووووووووووة 

 
ً
 معوووووووووووووووووحلال

ً
العووووووووووووووووولون محغ ووووووووووووووووونا

ودساظوووة أرشهوووا علوووى املحغ ووونات 

املخحلفووووووووة للملاظوووووووورة املاليووووووووة 

وهوووووووووو موووووووووا يعووووووووواعذ فوووووووووي ثطوووووووووومش 

 ذيذةنمارج ع

يعووووووووووإى النمووووووووووورج لليوووووووووواط أرووووووووووش 

الحيلفة محراينة العلون ولىن 

 ؽوووووويل ب وووووون مراؼووووووش موووووون خووووووالٌ 

ثطوووووووووووووووووووووووومش النموووووووووووووووووووووووارج اللائموووووووووووووووووووووووة 

بمحغ ووووووووووووووونات الحيلفوووووووووووووووة محراينوووووووووووووووة 

العووولون وثلذيوووذ اث وووامل الحغ ووون 

فوووووووووي املريعوووووووووات ممووووووووووا ي وووووووووح  عنوووووووووو  

الحاحووووووووووووة  لووووووووووووى وحووووووووووووود مليوووووووووووواط 

مراؼش للياط الحيلفوة محراينوة 

 العلون

 ,Homburg & Nasev)اادس لدراوريديلاجدال.لمدنلع دسد لاعدت  للدنلدرجور.ديلدار دو .يلنلد للعوترديل
(للجرددالاددساستلع ددسد لا ددوجسلرلنددسمواللردد لMiralles & Veira, 2011  ددتلجاهددالتسد دديل ل(2008

الار ددتلدرتسد يل ولا ل جتللر لدرتسد يل اد لمونلا اللاالل .عوالاال جاتلاكلفيل ا ايلدرجاو ىللنداهيل
اندددم لم  دددسلا ددد الدرندددسموالدرك دددس لاافدددواالدئسادددومل ددد نلدرندددسموال راددداد لدرع جددديلنلددد لندددسموال ددديس ل
اجون يلللدول جداىلنجدالار ددل دولدرجادو ىلجردالدرندسموالدرك دس لادهلدوللدر ديس لا  دتل دد لم  دسللدنلدرجادو ىل

رط .عد لرل جدتللرد لدرتسد ديلا داتلار لقلا وجسل ولدر .وجوالادرا اللرجاو ىلنوتريل  العت وللدرلااوس املد
(لع لانلدرفدسقل د نلدرلعدوترا نل اليد ل .لدولBanker et al., 2014(لاتسد ديل Weiss, 2010 تسد ديل 

ل ل 5

 ل ىاريلدرلعوتريلدرل ا تليلرور.و للنل الللدررمملنل لدرجواىلدرجىو ولا ل اطلالدررممللنل اللل  اوح

 لالنللسدر لاطاسلدر .وسلدرل ا  لرلاكلفيللااو جيلدر لاكحلدنااوسلدرلعوتريلدراولدااسراىولدراوريي

 دررفوبلنل لج طيلدرانواال  نلدرلعوترا نللنل الللد رافوبلاورلااوس املدرط .ع لرلجإلار دلدر .وجواح 

ل
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 مخاطر التكمفة متباينة السموك 7-5
ولل دا اال لا اسادالنلد لانلدرل وطسلا فيلنوليلان سلعر لروريلندتملدرالكدتللدنلدرعاد دتلدرلرالد لردتايى

ا اتلدراكلفيللااو جديلدر دلاكل دولدرندسموالاعدضلدرل دوطسلدرادولاجادإللدنلادسدسدالدرلدت س نلدرلاعلدتتلا.لمدنل
لا  .ملدرنسموالعر 5

 ى لدرنسموالدراولافاسضلاجال دولرورديلدج فدوضللشركات تتسم بالكفا ة في التكمفة متباينة السموك: (4
درل .عوالاتل.رال لناتتلدرل .عوالرالسافوعل ولدرل ا   لاهدرلدرروريلاتللنل لاجداللدنلدرللمدنلارلد ل
اكلفيلدرلادستلا سلدرل ايليلاا جالاكور الدراعت  لرللادستل ولروريلا ف.ضلدرلادستليملد اعوتتلدرلادستل

  تل جاىلنجالار قلدرلجو إل ولدرل ا   حلاادس لدراوريديلانلهدددلدرجداعللدنللستل  س لنجتلار قلدرطلال
 درنسموال ا مله.م لاكور.فالالساجيلمو .يلرلاج  للنللسدر لدرسماتلرالجاعوشحل

5ل ى لدرنسموالدراولافاسضلاجال دولرورديلشركات تتسم بانخفاض الكفا ة في التكمفة متباينة السموك (8
نل.مانلد ج فوضل ولدرل .عوالل السل ولدد د لدرطا د لاهددرلدررورديلدج فوضلدرل .عوالاتل.رال لا

ادددتللنلددد لاجددداللدددنلدرللمدددنلارلددد لاكلفددديلدرلدددادستلا دددسلدرل دددايليلادرادددول ل جددداىلنجىدددولا ل اد دددتلرور.ددديل
الرالليلاورل ا   لرلنسميحلااس لدراورييلانلهددلدرجداعللدنلدرندسموال ا دمله.مد لاكور.فىدول  لداتل.لجدإل

 ج  ل  نللسدر لدرسماتلرالجاعوشحدرنسميللنلدرا

انلد لدر دع تلدد دس ل ورلاكلفديللااو جدديلدر دلاكلادلي سلنم دولنلد لدئسبددوحل دولرورديلدج فدوضلدرل .عددوال
انتملل و لاىول ج فوضللنواال ولدراكور احلاركدنلدر دلاكلدرلاادو نلدركدا للدنلدرللمدنلانل جداىلنجدال يدوسل

عللعددت الدرل .عددوالادئ اددوسلدر  ددتت لانلدد لدرعمددسل  ددتل.مددانلع  و .دديلنلدد لدئسبددوحلدرل ددا  ل.يلا دد الس ددال
دراكلفيلا سلدرلااو جيلا سلدركا لددال يوسلنم .يلنلد لدئسبدوحلدرل دا  ل.يلا د الد ج فدوضلدرل دالسل دول

ل(لنسضلئهملل وطسلدراكلفيللااو جيلدر لاك85445درل .عواحلردركل  تلد اىت التسد يل دردم  ل

 وطسلدرلاعل يلاوئسبوحلدراول اااإلرتايىولا د لر دوالدرفاد دتلادرادسد ال ىدولهولدرللمخاطر النشاش: -4
لسااطددديلاندددم لاكيدددسلاورادددت  والدرج ت.ددديلدراندددي ل.يلااج  دددملهددددرلدرل دددوطسلااظىدددسلا ددداستلادادددريل دددول

لدررو الدراور.ي5

نتملدرالكتللنلدرطلالاه.م لدراكلفي5لانلنلل.يلا ت سلدرطلالاكانللدنلا د لدرلدت س نلاادتل.رالد لدردكل -لا
 فدوللUnderestimationاالا ل  لدرطلالندنلدرلااادإللOverestimationدرلاورييل ولا ت سلدرطلال

  ايجو لنجىدوحلروريلاااإلد وتتلدرطلال املد رافوبلاورلادستلا سلدرل ايليلاارل لجف واللنلدرللمنلد
ادرعمددسل ددولروردديلدج فددوضلدرطلددال دداملد  ددايجو لنددنلدرلددادستلا ددؤت لدرددكلرلاددل سل ددولال .دديلدرطلددال
ل ددا اال لللدددول جدداىلنجدددالدج فددوضلسادددولدرعلددال حلالدددنلجور.دديلدرى.مددد لدراكددور.فول دددإنلدرلددد ىلدراكدددور.فول
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دركل  دالاداد سله.مد لاكدور.فولدراكدور الدرلاي دست(ل دوله.مد لدراكلفديلا د سلدئ د لردل- دراكور الدريو اي
لسنلالعج لانلاكانلج ايلدراكور الدريو ايللج فاديلادراكدور الدرلاي دستللسافعديلالدوله.مد لدراكلفديلا دسل
درلسنلجا  يلنتملدرالكتللنلدرطلال تس يللسافعيل جداىلنجدالندتمللساجديله.مد لدراكلفديلاوئ د لدر  د سل

 ي ستللج فايلج  .و حاانل.نال لنل لاكور اليو ايللسافعيلااكور اللا

درسد عيلدراني ل.ي5لان سلعرد لج دايلدراكدور الدريو اديلئ لدوروله.مد لدراكدور ال دولدرندسميل دإددلموجدال -لا
ج ايلدراكور الدريو ايلعر لع لورولدراكور اللسافعيل ىددل.ن سلعر لا داتلسد عديلاندي ل.يللسافعديلاادتل

رندسموالدرادولردت ىولسد عديلاندي ل.يللسافعديلر درلانلدلحاؤيسلنل لدئسبوحلئجىولاؤت لرا لدالدئسبدوح
رددت ىولنلل.دديلاعددت  لل ددالستلااط  دديلرلادستهددولرلددتتل ددجعمسلايسهددولرعددتتل ددجاداللااور.دديلنلدد لدئسبددوحل
درل ددا  ل.يلااوراددورول دددإنلايددسلدرسد عددديلدرانددي ل.يلطا لددديلدئ دد لنلددد لجلددالدئسبدددوحلا ددسللالويددد لاانل

تلد  دسدتدالل وسجديل دد عديللسافعديلاد دتلالعدتللااد لنجدتلولادلدئسبوحلدرل ا  ل.يلرلنسموالدرادولردت ىولسل
اوج فواىولنجتلولادج فضلد  دسدتدال دولدر دجادالدرلااور.ديلااورادورول دإنلادلي سلدرسد عديلدرلور.ديلنلد ل
دئسبددوحلدرل ددا  ل.يلاكيددسلااددارو ل ددولرددو الدرسمدداتلل وسجدديلاددورساد لا دد الدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكل

نددسميلملددولانلدرسد عدديلدرانددي ل.يلاددؤت لعردد ل ددسضلا دداتللور.دديلنلدد لد ددا وايلرلاكددور الدر و دديلاور
درنسموالر تلوالدرطلالا سلدرلادا.يلمددركل دعاايلاعدت  لدرلدادستلرلندسموالددالدرسد عديلدرلور.ديل

لدرلسافعيح

لانللدنلاردتلاهددملدرلردتتدالدراددولادؤت لرا دداتلدراكلفديللااو جديلدر ددلاكلهدالاكلفدديلدرعلورديلدراددولاجدتس لاددلن
دراكددور الدر .ع.دديلادرعلال.دديلاداتدس دديلاهدد لارددتلاهددمللرسمددوالدرسد عدديلدرانددي ل.يلادراددولاددؤت لرلاعددسضل
رلل وطسلاا  الدراي سل ولدرعاد تلانل لدر ع تلدد سل.عتلدرال  سلدراني ل للنلالنلدرعادل لدرادول

ملاورلساجديلل وسجديلاؤيسلنل لدرات  والدرج ت.يلرلنسموال  تل.مانل ولاعضلدرنسموالا د سلدئ د ل ا د
اروريلللك.يلدئ   لااعضلدرنسموالدد س ل ل.لمنلدريوؤرلااتلاؤيسلد راددلوالدرجوا ديللدنلدرادل  سل
دراني ل لنل لناد تلدئ ىملدرلاااعيل ولروريلدسافوندالااورادورولاسافدإلدرسد عديلدراندي ل.يلللدول جداىلنجدال

لل وطسل و يل ول استلدرسماتح

(لاجدال.لمدنلاااد.يللعجد لدرل دوطسلHolzhacker et al, 2015وسالتسد ديل دندلالمخراطر الماليرة:-8
درلور.يلنلدولاجىدولندتملادتستلدرندسميلل دا اال لنلدولال .ديلد راددلدوالدرادولنل ىدولرلي دسلا دت سلاورددمسلانل
درل دوطسلدرلور.ديلنمددسلدرل دوطسلدرانددي ل.يل ىدولر. ددالجوا ديللددنلدر   ديلدرتد ل.دديلاالدر وس .ديلرلنددسميل

اجاىللنلدر سدسلدرادنوللدنلا د لدرندسميلاو دا تدملدرسد عديلدرلور.ديل دت  للدنلع دتدسلدئ دىملدرعوت.ديلااجلول
رلر اللنل لدرالا  لاادتلاندال لدرل دوطسلدرلور.ديلنلدولل دوطسلدر د اري لل دوطسلد  الدون لل دوطسل

لدا السح
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اجدديله.مدد لدراكلفدديل ددولااجدداىلدرل ددوطسلدرلور.دديللددنلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلجا  دديلا دداتلا دداتلنلدد للسل
دئ دد لدر  دد سلر ددرلانله.مدد لدراكلفدديلدريو ددالاددتل ا ددملالساجدديللج فادديلرلاكلفدديلادراددولاددتلافددسضلل ددوطسل
نل لدرنسميلجظسد لئنلدرج ايلدرلسافعيللنلدراكور الاكدانليو اديلااورادورول دإنلدج فدوضلدرطلدال.ر دقلادلي سل

اعددتملدرلساجدديلل وسجدديلاورى.وكدد لدرلسجدديلاانلاددسدسدال ددل  لنلدد لاسبددوحلدرنددسميل ددولروردديلدا ددومله.مدد لدراكلفدديل
درلت س نلانلنله.م لدراكلفيلاتلاكانلاسدسداللع تتلجظسد لئجىولاتلاكانلل ج.يلنل لنتتلنادل ل اد لتد د ل

ا.لمنل درنسميلاال وس ىولاالاساالل تاد إلدرلت س نلاراد دهملدئلسلدرد ل جاىلنجالدراكلفيللااو جيلدر لاكح
(لنل لاجىولدراي سلداادو  ل دولدئسبدوحلدرلاورديلKitada et al., 2016او لطا و لرا ىيلجظسل اعس فىولا.

ررلليلدئ دىملدرعوت.ديلاورندسميلا د الد دا تدملدرالا د لاوردت نلرالا د لدااجدو لدئ داللااورادو للدولاند سلعردول
ا تدتلدراددملدرفو تتل  وجالاسبدوحلدرالور.يلدا السلدراولاجاىللنلدرالا  لدرلاورغل .الاورت انلجظسد لرللطورايل

دئ دددىملدرعوت.ددديلدرادددول ددداملت عىدددولاعدددتلا دددت سلداتدستلرىدددوحلاادددس لدراوريددديلانلدرل دددوطسلدرلودر.ددديلل الفددديلندددنل
ل وطسلدراني  لادركل س إلعر لط .عاىولر رل.لمنلدناادوسلدرل دوطسلدراندي ل.يلجوا ديللدنلدر   ديلدرتد ل.ديل

اددولااد ىدالتد ل.دو  لنلد لدرعمدسللددنلدردكل دإنلدرل دوطسلدرلور.ديلجوا دديلرلندسميلاط .عديلجندوطىولادرعادادالدر
(لاددتل وترددال ددولالددكلدرج طدديلاانددوسال8544انددم لاكيددسلنددنلدرظددسافلد اا ددوت.يلع لانلتسد دديل دردمدد  ل

عر لاجال.لمنلدنااوسلدرل وطسلدرلور.يلر.سلرىولنالايلاور   يلدرتد ل.ديلاالدر وس .ديلرلندسميلااجىدولجوا ديللدنل
سلدردادن للدنلا د لدرندسميلاو دا تدملدرسد عديلدرلور.ديلم دت.ال لندنلع دتدسلدئ دىملدرعوت.ديلرلر داللنلد لدر سد

الا  حلع لانلدراورييلاس لانلدركلا سللجط  لا س إلدر  ال ولدركلاجدالنجدتلد ا.دوسلاليد له.مد لالا د ل
 و دعوسلدرفو دتتللدنلدرلااادإللرلنسميللنلدرللمنلانلاكانلاكلفيلدرالا  لاو ااسدضلاا للنلدرالا  لاورللك.ي

انلاج فضلايجو ل اسدالدرسماتلملولانلدرالا  لاو ااسدضل ا سلل دتلاس  .يلنجتل  ملدرفو تتللدنل دو  ل
درددسبيلاهدداللددول ل ددا سرلدرالا دد لاورللك.دديل مدد لهدددرلدرعادلدد للا دداتتلاور   دديلدر وس .دديلرلنددسميلار. ددال  ددلل

للاعل يلاور سدسلدرادن لرللت س ن

 ات التكمفة متباينة السموكنظري 7-6
روارالدرعت تللنلدرتسد والاف  سلراكلفيللااو جيلدر لاكلاو نالوتلنل لدرجظس والدرلرو  .يلرفىملط .عيل

لحدراكلفيلاا اوالظىاسهولاورنسموالادراور لنسضل نىسلدرجظس والدراولاملنساىوللاورتسد والدر وا ي

ل

ل

ل

ل
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 متباينة السموك : يويح النظريات المفسرة لمتكمفة7جدول 
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ثصوووور  الحيوووواليف محراينووووة العوووولون هووووشد فعوووول ةريإووووي لللووووشاسات املحانيووووة واملذسوظووووة موووون كروووول املووووذيشمن با  حفووووا  بوووواملواسد ب وووون املعووووحغلة  غووووشح 

 يخرعووو  انحعووواػ باملعوووحلرل مموووا ثخفوووي  الحيووواليف امللحملوووة باألحووول الطومووول فعنوووذ انخفووواح  يوووشادات املريعوووات 
ً
يحوكوووع املوووذيشمن أنووو  انخفووواح مؤكحوووا

يوو  يذفع    لى الا حفا  باملواسد املحعللة باألنؽوطة الخؽوغيلية خوالٌ فتونات انخفواح املريعوات  ورلوً علوى أظواط أنو  علوي ألاحول الطومول ظووح ث

نوذ انخفواح املريعوات واظوحعادمفا موشة آخوش  عنوذ اسثفواة املريعوات رثيلفوة ثيلفة الا حفا  بحلً املواسد الغ ن معحغلة أكل مون ثيلفوة الوحخل  موفوا ع

 الحعووذيل(. ومتنثووا علووي مووا ظوورم  ثلليووم أسبوواح منخفضووة فووي ألاحوول اللصوو ن نخي ووة ثلموول الؽووشهة لحيلفووة الا حفووا  بمووواسد ب وون معووحغلة  روو  ثلليووم

 املحم لة في الفشق ب   ثيلفة الحعذيل وثيلفة الا حفا  باملواسد.أسباح مشثفعة في ألاحل الطومل نخي ة الوفوسات الت   للتفا الؽشهة و 

ح فووي لووزلً يمىوون اللوووٌ أ  أ ووذ أهوو  امللشوووات الشئ عووية للحيلفووة محراينووة العوولون هووو اللووشاسات املحعمووذة موون خووالٌ ملاولووة املووذيشمن جع ووي  ألاسبووا

 لوى موا ظورم فإنو  عنوذ كيوام املوذيشمن بوالحخل  مون املوواسد املحعللوة باألنؽوطة  ألاحل الطومل با ظخناد على ثوكعوامف  للمريعوات املعوحلرلية با ضوافة

موول الخؽووغيلية اظووح ابة لالنخفوواح فووي املريعووات فووإ  ألامووش يحطلووا  عوو  الوكوود ل حصوووٌ علووى املووواسد مووشة آخووش  عنووذ انحعوواػ املريعووات ومفي تفووا للع

 وهووو مووا يووذفع املوووذيشمن  لووى الا حفووا  بووواملواسد ب وون املعووحغلة 
ً
دفوووذح ثلليووم م ووجة ثنافعووية علوووى املنافعوو   والاظووحفادة مووون انحعوواػ املريعووات معوووحلرال

وبالحوووالي ي وووا علوووى املوووذيشمن املفاضووولة بووو   ثخفوووي  الحيلفوووة فوووي ألاحووول اللصووو ن مووون خوووالٌ الوووحخل  مووون املوووواسد ب ووون املعوووحغلة عنوووذ انخفووواح   ووو  

واسد  ظوحخذام ا فوي اظوحغالٌ الفوشت الخعووملية املحا وة عنوذ الانحعواػ املعوحلرلي ال ؽا  وبو   ثلمول ثيلفوة مشثفعوة ناث وة عون الا حفوا  بحلوً املو

 (9191. عرذ الش من  .Anderson et al, 2003. Anderson et al, 2005. Yasukata & Kajiwara, 2011للمريعات ر
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 Anderson)أ  الحياليف ثصر  محراينة العلون  عفا عذم ثخفيض ا بالعشعة اليافية ملواهروة الانخفواح فوي املريعوات. وهوو موا أهوذ عليو  وول مون 

et al., 2003.)  ٌيث أؼواسوا  لوى اسثفواة دسحوة الحيلفوة محراينوة العولون عنوذ فلو  العالكوة بو   الحغ ونات فوي املريعوات والحغي ونات فوي الحيواليف خوال 

(  لوى اسثفواة دسحوة Subramaniam & Weidenmier, 2003ألاحول اللصو ن  ب نموا ثونخف  خوالٌ ألاحول املحوظوط. با ضوافة  لوى موا ظورم فلوذ ثوصول ر

ينة العلون عنذ الانخفاح الىر ن في املريعات وانخفاح دسحتفا عنذ الانخفاح امللذود في املريعات وهو ما يعنوخ أ فوا ث ؽوا مون  ليلوة الحيلفة محرا

توو  ( أ  النحووائ  العووابلة الYasakata & Kajiwara, 2011أ  الحيلفووة   يووح  جعووذيل ا بالعووشعة اليافيووة ملواهرووة الحللرووات الىر وونة فووي املريعووات. ومووشى ر

 لحلوووً الن شمووة فإنووو  يمىوون ثفعووو ن الحوواخ ن فوووي ثخفووي  
ً
الحيلفوووة ثووذع  ن شمووة ثووواخ ن جعووذيل الحيلفوووة و  ثنىووش ن شموووة اللووشاس املحعموووذ أو املووذسوط فوفلووا

 . وهووو مووا خووالٌ ألاحوول اللصوو ن هنخي ووة لللووشاسات املحعمووذة للمووذيشمن با  حفووا  بوواملواسد ب وون املعووحغلة بنوواً  علووى ثوكعووامف  بانحعوواػ املريعووات 
ً
معووحلرال

 ثخفووي  املووواسد ب وون املعووحغلة لحوو   الحاهووذ موون مووذى اظووحمشاسمة Anderson et al, 2003يحفووم مووع مووا أؼوواس  ليوو  ر
ً
( بووا  املووذيشو  كووذ يؤحلووو  عمووذا

لحيووواليف املشثفعووووة انخفووواح الطلوووا هموووا يمىووون ثفعووو ن الحووواخ ن فووووي ثخفوووي  الحيلفوووة عنوووذ الانخفووواح الىر ووون فووووي املريعوووات بذساظوووة وثليوووي  املوووذيشمن ل

وفوا(  ضوافة الناث ة عن الحخفي  الىر ن في املواسد ب ن املعحغلة اظح ابة لالنخفاح الىر ون فوي املريعوات روالحعومضوات املذفوعوة للعمالوة املعوحغنخ ع

 رهحياليف جعي   وثذسما عمالة حذيذة(.
ً
  لى الحياليف املشثفعة  ظحعادة ثلً املواسد عن انحعاػ الطلا معحلرال

 
لة

وكا
 ال

ية
ظر

ه
 

      وووس الؽووشوات الىر وونة وؼوويوة انفصوواٌ امللىيووة عوون إلاداسة ومووا ن وو  عوفووا موون   وووس مؽوواول عووذة  موون أبشصهووا مؽوويلة ثضوواس  املصووال  فلووذ نووح 

ح بو   أهووذاح ( فلوذ نووح  عون انفصوواٌ إلاداسة  وحوود اخووحال Jensen & Meckling, 1976عون ثلوً املؽوواول موا يعوويخ بن شموة الووالووة ورلوً علووى يوذ ر

ذس وأولوموووات وثفضووويالت وووول مووون ألاصووويل رصوووا ا سأط املووواٌ راملالوووً( أو  ملوووة ألاظووو  ( بالوهيووول رإلاداسة(. ويعوووإى ألاصووويل  لوووى الحصووووٌ علوووى أهبووون كووو

ن كوذس ممىون مون ح وذ وعمول مون خوالٌ الوهيول ملابول اثفواق علوى  حوشا  مناظوا  أل  الوهيول يعوإى  لوى جع وي  منفعحو  عون ةشموم الحصووٌ علوى أهبو

ات التوو  مون الحووافض موع بووزٌ أكول ح وذ ممىوون. ونؽوات ن شموة الووالوة لحفعوو ن العالكوة بو   املعوواهم   راملووول  ( روظولون املوذيشمن الوووهال ( فوي الؽوشو

 ثنفصل ف فا امللىية عن سأط املاٌ.

للموذيشمن و داسة عمول الؽوشهة بالنيابوة عووف  لوزلً  ةباملعوؤوليوحذيش بالزهش أ  الشابط ب   املعاهم   واملذيشمن ييو  من خالٌ ثفوم  املعاهم   

 أ  ثحخووز إلاداسة اللووشاسات التوو  ظووتجيذ موون كيمووة العوو      أ  املووذيشمن يفضوولو  الحوظووع باألعموواٌ 
ً
الح اسمووة يطموو  املعوواهم   ر ملووة ألاظوو  ( دائمووا

آخش فا   داسة الؽشهة أو الوهيل يفضلو  املصال  املالية الشخصوية ل وا فووق  وصمادة عائذامف  والت    ثؤدى بالضشوسة  لى صمادة كيمة الع   بمعنخ

 (  9191. ظال   Jensen, 1993مصال  املعاهم  . وثشثىض ثلً الن شمة على دعامح   أظاظ ح   هما:ر

 ساث .أ  املوول والوهيل ليل موف  مص حح  وول موف  يلاٌو جع ي  منافع  املحوكعة الت  ظحلذد في الوفاية كشا -

يعووإى الوهيوول  لووى جع ووي  منفعحوو   تووخ  را وووا  رلووً علووى  عووا  مصوو حة ألاصوويل راملالووً( وموون هووزمل النلطووة  ووذذ ثضوواس  املصووال  الووز   -

 ي ا أ  ييو  ل  آليات ثخف  من فشت رلً الحعاسح  لى أدنى  ذ.

ألاظو   راملعواهم  ( ملابول الشكابوة وكيوام إلاداسة بوإدا  و ائف وا ومتنثا على هزمل الن شمة ثياليف ثحم ل في الحيلفوة املاليوة التو  ثلوع علوى عواثم  ملوة 

 الحيوواليف العياظووية التوو  ثح
ً
ىرووذها وثيوواليف الحوووافض أو العلووذ لحلف ووج املووذيشمن لحع ووي  منفعووة مصووال  املعوواهم     ومووزهش موون ثلووً الحيوواليف أيضووا

 الؽشهة لحوةذ العالكات وللمعاهمة في سفع كيمة الؽشهة. 
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 النتائج -8
 جدتستلدئاردورلدرعلل.دديلاندم لنددوملدرادولاجواردالظددوهستلدراكلفديللااو جدديلدر دلاكلل وسجديل اددواولدرر دالل ددول

 دئتالدرلرو  وح

 جتستلدا ورلس و  لدرلو  ا سلادرتمااسدرلجرالدراررل ولظوهستلدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 در دلاكل  ولعديلدر دوهستل  دتل لدغلندتتهولدسافوعلنتتلدرس و  لدراولدهالالافردصلظدوهستلدراكلفديللااو جديل
س و   لا.لمنلاف  سلدركلا  الالاإل ولعيلدر وهستل ا ج اللسافإل ولدرا ج.فوالدرعورل.ديلر داتتلل0

 دراررلدرعللولررس ىولنل للادكايلاتسد يلدرظادهسلدرل ارتييح

 ندلس لا.لمدنلاف د سلدسافوعلنتتلدئارورلدرعلل.يلدراولج نسال ولل ليلدرفمسلدرلرو  ول  ولعيلن نل
دردكلا.ادو لرردسصلدر ولعديلنلدد لتسد ديلدرظدادهسلدرل دارتييلاارمد.ملدئارددورللدنلا د ل  دسد للطلعدد نل

 نل لارترلدراطاسدالدرعلل.يح

 ظىاسلج ايلال ليللنلدئارورلدرلجناستلاورلييلدئج ل د يلاكيدسللدنلدرعسب.ديل دولاعدضلدردتاس وال داعضل
تس ي ل ولعيل جىو ل ولعيل اس ع ت ل ولعيلدرداود ق(لاهداللدولدر ولعوالدرل س يلاهو5ل  ولعيلدا مج

  عدد لدرااد دد لدرعللددولا ادد لاا ددسعلانددسضلجاددو ىللفىالدديلرج ددايلم ددس للددنلدراددوري نلنلدد لدرل دداا ل
 درعورلوح

 جددتستلدئارددورلدراددولجنددسالاددوراط  قلنلددول لىاس دديلل ددسلدرعسب.دديل ددولدرل ددالالدئ ج .دديل  ددتلر ددلال
  لحدراورييلنل لاررلادرتل 

 دسافدوعلدرتسد دوالدرادولاولددالافردصلدر جداتلدئكيددسلند انو لاهدول دراكددور الدر .ع.ديلادرعلال.ديلاداتدس ددي ل
 اكلفيلدرااونيلدرلاوني لاكلفيلدراني   لدراكور الدا لور.ي(ح

 دسافوعلنتتلدرتسد والدراولد فسالننلجاو ىل.لمنلاعل.لىوللنل الللدااوعلع سد لتسد يلاط . .يحلاكيسل
 اوعلاواولاجادعلدرلجى .والدد س للي ل درتسد يلدرل تدج.ي لتسد يلدرروري لدرتسد يلدرجظس ي(حلنلدا

 علموج.ديلاطددا سلجلداد لدراكلفدديللااو جديلدر ددلاكلملددولاندوسالدراوريدديل دولدرتسد دديلرا جدالدرجاددو ىلدرلار دددتل
 رلنسموالدرك س ح

ل

ل

ل
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 التوصيات -9
 دردددارفظلدرلرو ددد و لادئ ددددل دددولد ناادددوسلدراكلفددديللادددساستلاعدددت  لدرجلدددود لدرلرو ددد .يلدر و ددديلا .دددوس

 لا .و جيلدر لاكح

 اساستلاعت  لجلود لدراج ؤلاوئسبوحلادئ دل ولد نااوسلدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 اساستلارت رلدرلعوتريلدرل اسريلر .وسلدراكلفيللااو جيلدر لاكحل 

 لولدرلاي سدالدرلرو  .يحاكي الدراا الجرالدراررلننلالي سلدراكلفيللااو جيلدر لاكلن 

 ادساستلاادإل طدللاري.ديلرل ولعدوالرتسد ديلدرظددادهسلدرل دارتييل دولدئ دادقلاسبدللدئاردورلدرعلل.دديل
 اوراداإلدرعلل لا  وتلرلاللرلنمالااح

 د هالدددوملاوئارددددورلدرلس ع.دددديلاتنلىدددولرال دددد  لدرظددددادهسلدراري.دددديلاندددسضلل اسرددددوالاري.دددديلرل ددددونتتل
 للولا  وتلرلاللرل الالدرظادهسلدرل ارتييحدراوري نلااعل قلدراررلدرع

 جنسلدررلاللااا .للدئارورلراال ملم ل جوعلدر سدسلرلعس يلدرظادهسلدرل ارتييح 

 جددو ل  دداسلااد دد ل دد نلل الددالدر ولعددوالادرل الددإلراا دد.للدئارددورلدرعلل.دديلال ددونتتلدرل ددايلس نل 
الالدرل دارتيي لا ىدملط .عديل دلاكلدراكلفديل جان ىملدرل دايلسلدالدر  دست لالفا دسلدر  دستلرلعس ديلدرلندم

 ايجو لدئدلواح

 تندملاادتس الدرلرو د  نلادرلدسد ع نلااجل.ديللعددس اىملالىدوساىملاورلندوك لدرلرو د .يلدرل دارتيي لالجىددول
لدراكلفيللااو جيلدر لاكح

 42- األبحاث المستقبمية 

 لااو جيلدر لاكحا.وسلالي سلساسلدرلوللدرفمس لالرتتدالعتدستلدئسبوحلنلولدراكلفيل 

 ا.وسلالي سلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنلولمفو تلدر سدسدالد  ايلوس يلاا.ليلدرنسميح 

 تسد يلاد ااوسلايسلعتدستلدئسبوحلالمو فالداتدستلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 تسد يلاد ااوسلايسلااعوالااي  سلدرلسد إلدر وس ولنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 اتتلدرلسد عيلدر وس .يلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكحتسد يلايسل  

 تسد يلايسل عور.يلر جيلدرلسد عيلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 الي سلايط.يلدرلرلل نلدرلور  نلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكحل 
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 الي سلدرااو نلدرلعلالواولنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 لااو جيلدر لاكحديسلدااوعل لاكلدر ط.إلنلولدراكلفيل 

 ايسلدرجس  .يلرللت س نلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 ايسلا اتلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنلولااد عوالدئسبوحح 

 الي سلجاعلدرلت سلدراجف د لنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 در لاكحايسلدري يلدردد تتالدرلفسطيلايجو ل اسدالد  ا سدسلادئدلوالنلولدراكلفيللااو جيل 

 ايسلل اا لدر  اريلدرلور.يلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكحل 

 ايسلدرات  والدرج ت.يلدرلاااعيلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 ايسلاط  قلجظوملداجاو ل ولدرااالدرلرتتلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 ايسلدرل ؤر.يلد  الون.يلرلنسموالنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

   قلجظوملاس ايلدر .ليلدرلاو يلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكحايسلاط 

 ايسلدرا جالدراس   لادراىسالدراس  ولنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 م.ف.يللاد ىيلداتدستلرآليوسلدرلاساايلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 ئسبوححد ااوسلدرعالايلدرااوتر.يل  نلدراكلفيللااو جيلدر لاكلاب نلللوس والعتدستلد 

 ع سد لتسد يلل وسجيل  نلدرتاللالنل  جىملل سلرلعس يللت لا اتلدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 ع سد لتسد يلاط . .يلل وسجيلنلولدر طونوالدرل الفيلرلعس يللت لا اتلدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 تسد يلدرلرتتدالدرلسااطيلارامليلدرنسموالاالي سهولنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 ه.م لدرللك.يلاايسرلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 ايسللنمليلدراموريلارامليلدرنسموالنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 ايسلااتلدرلجو  يلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 ايسلعتدستلدئسبوحلادرارفظلدرلرو  ولنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 الدرا ط.ط.يحايسلدراكورفيللااو جيلدر لاكلنلولدرلاددجو 
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 ايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنلولدراكور الدرلع.وس يح 

 ايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنلولدراكلفيلدرل اىت يح 

 ايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنلولدر سدسدالداتدس يح 

 ايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنلولدراج ؤلاوئسبوحح 

 رت  حتسد يلايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنلولالى تلد 

 ايسلاسدسدالدرا ع سلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 ايدسلد نالددوتلنلدد لظددوهستلدراكلفدديللااو جدديلدر ددلاكلجردداللددت لجفع.دديلجظددوملدراكددور النلددولا ددوسلدرجنددوىل
ABCح 

 تسد يلدرعالايل  نلدراكلفيللااو جيلدر لاكلااطوايلدئتد لدرلااددنح 

 درااس تحتسد يلايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنلول ال  ل 

 تسد يلدراكلفيللااو جيلدر لاكل ولدر جاكلادرنسموالدرلور.يح 

 تسد يلايسلدر طسلدرلورولادا ورلاي سلل .عوالدرفاستلدر وا يلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 جو سحل80تسد يلايسلد  ا سدسلدر .و ولنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكلتسد يلل وسجيلا  لااعتلياستل  

 لك.يلدرلناايلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكحتسد يلايسلدرل 

 د ا تدملا لاال و ولدر .ليلدررور.يل ولا ت سلاكلفيلد رافوبلاالدراك الرللادستلا سلدرل ايليح 

 تسد يلايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنلولمفو تلد  ايلوسح 

 تسد يلايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنلولدراجل.يلدرل اتدليح 

 فيللااو جيلدر لاكلنلولدرا وس سلدرلاكولليحتسد يلايسلدراكل 

 تسد يلايسلدر لاكلدرلااو نلراكلفيلاجنطيللولا  لداجاو لنلولدر تستلدراجو  .يلرلنسميح 

 تسد يلديسلد اسدا  .والعتدستلدراكلفيلنلولدر لاكلدرلااو نلراكلفيلاجنطيل ل ليلدر .ليح 

 تسد يل لاكلدراكور ال ولدرارتدالدررمال.يح 

 درانددداال دددولدرادددت  والدرج ت.ددديلدراندددي ل.يلنلدددولدرعالاددديل ددد نلدرا جدددالدرادددس  ولادراكلفددديللااو جددديلادددلي سل
 در لاكح
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 ايسلدراكلفيللااو جيلدر لاكلنلولنلل.والدراج ؤلاوئتد لدرلورولرلنسميح 

 تسد يلاد ااوسلدرعالايل  نل عور.يلجظوملدرساوايلدرتد ل.يلادراكلفيللااو جيلدر لاكحل 

 ماساجولنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكحايسل و ريل 

 ايسلدرللك.يلدر و يلادرلاعتتتلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكحل 

 ايسلافوؤللاانوؤملدرلت س نلنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكح 

 ايسلل اا.والدراا ملنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكحل 

 ايسلميو يلدرعلوريلنلولدراكلفيللىااو جيلدر لاكحل 

 رعل لنلولدراكلفيللااو جيلدر لاكحايسلاادج  نلد 

 المراجع
 العربية بالمغة أواًل: المراجع

(حلد اادوسلدرعالاديل د نلدر دتستل8585دا تدا  لل طف لدر  تلل دطفولنلدو لادالل لدر د تلر دنل دورم ل 
داتدس يلادر لاكلا سلدرلالوي لرلاكور ال ولدرنسموالدرل وهليلدرل س يحلدرل ليلدرعلل.يلرلتسد وال

 ح345ل-331حلصل8حلدرعتتل4رارلدرلور.يلادرا وس يحلمل.يلدرا وستحل ولعيلتل.وىحلدرل لتلادرا

(حلدراج دؤلاوئسبدوحل دولدرلندسانوالدر دي ستلادرلاا دطيل8585د   ل  لس ملدمحمل سهونلدرت نلدمحمللسادا ل 
اجددورلدر ددا.سحللددنل ددالللارل دد ل ددلاكلدراكلفدديحلدرل لدديلدرعلل.دديلرلتسد ددوالدرا وس دديلادر   .دديحل ولعدديل

 ح4145-4034مل.يلدرا وستلاو  لون ل.يحلدرل لتلدرروت لننسحلدرعتتلدريوررحلصل

(حلجلدداد لل اددسحلر .ددوسلايددسلدر ددلاكلدرلااددو نلرلاكلفدديلنلدد لل دداا ل8544در سدنددو لارلددتللرلدداتلارلددت ل 
لولعيلدرلج استحدرارفظلدرلرو  ول ولدر اد ملدرلور.يلتسد يلاسن.ف.يحلس وريلتمااسدرحلمل.يلدرا وستحل 

(حلالي سلل وطسلدر لاكلا سلدرلالوي لرلاكلفيلنلد لا.لديلدرلجندلت5ل8544دردم  لرل.و لملولللرلاتلدمحم ل 
تسد ددديلل تدج.ددديحلدرل لددديلدرعلل.ددديلرلتسد دددوالدرا وس ددديلادر   .ددديحل ولعددديلاجدددوتلدر دددا.سحلمل.ددديلدرا دددوستل

 ح234-203حلصل3حلدرعتتل45او  لون ل.يحلدرل لتل

(حارل دد لتاسل ر.ددوالدرراملدديل ددولدررددتللددنلاددلي سلتاد ددإلدرلددت س نل8544و لملددولللرلدداتلدمحم ل دردمدد  لرل.دد
د جاىود ددديلنلددد لدر دددلاكلا دددسلدرلالويددد حلدرل لددديلدرعلل.ددديلرلتسد دددوالدرا وس ددديلادر   .ددديحل ولعددديلاجدددوتل

 ح343-245حلصل3حلدرعتتل45در ا.سحلمل.يلدرا وستلاو  لون ل.يحلدرل لتل
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(حلا.دوسلدئيدسلدرافدونلولرل داا.والندتملالويد ل دلاكلدراكلفديلاللوس دوالعتدستل8585 لدردلس لنلوتل ع ت 
دئسبوحلاوئجنطيلدرر . .يلنلد ل داتتلدئسبدوحلدرلرو د .ي5لتسد ديلاط . .ديحلل لديلدرفمدسلدرلرو د وحل

لح302ل-352حلصل1حلدرعتتل81مل.يلدرا وستحل ولعيلن نلنلسحلدرل لتل

دلدد لدرلردتتتلر دلاكلدرا ددوقلدراكلفديلاايسهدولنلدد لدراج دؤلاوئسبدوح5لتسد دديل(حلدرعال8544درفدتدا  لا  دسان ل 
 ح100-144حلصل1اط . .يحلل ليلدرتسد والادرارارلدرا وس يحلمل.يلدرا وستحل ولعيل جىوحلدرعتتل

(حلا.وسلدرااو نل ول لاكلاكلفيلاجنطيللولا د لداجادو لاايدسرلنلدولا.لديلدرلجندلتل8585درفتدا  لا  سان ل 
ل-15 دديلاط . .دديحلل لدديلدرتسد ددوالادرارددارلدرا وس دديحلمل.دديلدرا ددوستحل ولعدديل جىددوحلدرل لددتللددإلتسد
 ح318ل-332حلصل4درعتتل

(حلا.دوسلدراادو نل دول دلاكلاكلفديلاجندطيل ل دليلدر .لديلاايدسرلنلدول8585درفتدا  لنل.دو لن دتلدر دت.إلدمحم ل 
 حل ولعيلدرلج استحا.ليلدرلجنلتللإلتسد يلاط . .يحلس وريلتمااسدرحلمل.يلدرا وست

(حلدر ددلاكلا ددسلدرلالويدد لرلاكلفدديلانالااددال الى ددتلدرددت  5لتسد دديل8544 ددوال  ل ددول.يلطلعددالناددوس ل 
اط . .ددديلنلددد لدرندددسموالدر دددجون.يلدرل دددس يلدرل ددد ليل دددول ددداقلدئاسدقلدرلور.ددديحلل لددديلدرلرو دددايل

 ح483-34ادرلسد عيحلدرعتتلدريوجوحلصل

ايددددسلدراااعددددوالداتدس دددديلاتاد ددددإلدرلددددت س نلنلدددد ل ددددلاكلنددددتملالويدددد لل(ح8544رددددسدد لدمحمل لعدددديلارلددددت ل 
 تسد يلاط . .يحلس وريلتمااسدرحلمل.يلدرا وستحل ولعيلتلجىاسحل-دراكور ا

(حلد ددا تدملجلدداد لدر ددلاكلا ددسلدرلجدداظملرلاكددور الئاددسدضلد ددوتتل عور.دديلعنددتدتل8543 ل دد  لا  ددسان ل 
مسلدرلرو  وحلمل.يلدرا دوستحل ولعديلند نلندلسحلدرل لدتلدرلاددجوالدر وس يل تسد يلروري(حلل ليلدرف

 ح341ل-822حلصل3حلدرعتتل88

درال د  لدرفمدس لادراط  دقلدرعللد ل دولل-(حلجلاد لدر دلاكلا دسلدرلجداظملرلاكدور ا8543 ل   لا  سان ل 
   يلدئنلدوللدرل دس يلتسد ديلاط . .ديحلل لديلدرفمدسلدرلرو د  حلمل.ديلدرا دوستحل ولعديلند نلندلسحل

 ح823ل-881حلصل3حلدرعتتل88تلدرل ل

نلدد لدرا ددوقلدراكلفدديحللCosting Backflush(حلايددسلا ددلاال8545سدق للرلدداتلن ددتلدرفاددوحلع ددسده.م ل 
حلصل1حلدرعددتتل31درل لدديلدرل ددس يلرلتسد ددوالدرا وس دديحلمل.دديلدرا ددوستحل ولعدديلدرلج دداستحلدرل لددتل

 ح13ل-4
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درلد ديلرادتن.ملد داسدا  .يلس دوتتلدراكلفدي5للدإلتسد ديل(حلعطوسلل ادسحلاتدستلدراكدور ال8584 ورم لا  سان ل 
روردديل ددولدر   دديلدرل ددس يحلل لدديلدرتسد ددوالدرا وس دديلدرلعو ددستحلمل.دديلدرا ددوستحل ولعدديلمفددسلدرندد خحل

 ح343-214حلصل43حلدرعتتل2درل لتل

سل(حلايددسللددت  لدر ددلاكلا ددسلدرلالويدد لرلاكلفدديلملددت  لل ددارترلراف دد 8542 ددع ت لت جددولد ددنلدرعو ددت ن ل 
 ددددلاكلدراكلفدددديلنلدددد لاااعددددوالدرلرللدددد نلدرلددددور  نل ددددولدر اس دددديلدرل ددددس ي5لتسد دددديلل تدج.دددديحلل لدددديل

لح430-24حلصل8درتسد والادرارارلدرا وس يحلمل.يلدرا وستحل ولعيل جىوحلدرعتتل

(حلارل  لاجلدوىل دلاكلدراكلفديل دول ادسدال8585 لعون لارلتلدمحملنوكسلر ن لارلت له.ومل مس لارلت ل 
د اادوس لنلد لدرندسموالل-ادئدلواله لهجوكلالي سلرلي ديلداتدس ديلدردد دتت؟ل لدجىىلارل لدولد  ا سدس

درل دددوهليلدرل دددس ي(حلل لددديلدا دددمجتس يلرلاردددارلدرلرو ددد .يحلمل.ددديلدرا دددوستحل ولعددديلدا دددمجتس يحل
 ح38-4حلصل8حلدرعتتل1درل لتل

ور الا دسلدرلاوندستل د نلل لعدوال(حلتسد يلاد ااوسلالي سلا ج النجو سلدراكد8543نوه ن لدمحملارلت ل 
دراكلفدديلنلدد لافىددملط .عدديل ددلاكلدراكددور الامفددو تلدر ددسدسدالدرلا دددتل تسد دديلا س  .ددي(حلل لدديلدرفمددسل

 ح18ل-4حلصل8حلدرعتتل42درلرو   حلمل.يلدرا وستحل ولعيلن نلنلسحلدرل لتل

درلجدداظملرلاكددور ال ددول(حلعطددوسللرو دد ولل اددسحل  ددا تدملجلدداد لدر ددلاكلا ددسل8543ندوه ن لدمحملارلددت ل 
ارت تللردسكلاكلفديلدرجندوىلدئكيدسل ونل.ديل تسد ديلاط . .دي(حلل لديلدرفمدسلدرلرو د وحلمل.ديلدرا دوستحل

 ح014ل-143حلصل8حلدرعتتل88 ولعيلن نلنلسحلل لتل

(حلا.دددوسلدرعالاددديل ددد نلد  ددداسدا  .والدراجو  ددد.يلادراكلفددديللااو جددديل8585ن دددتلدردددسرلن لدمحملل دددطف لدمحم ل 
 ىدددتفلاسنددد تلدر دددسدسدالداتدس دددي5لادددوراط  قلنلددد لدر طدددوعلدر دددجون حلس دددوريلتماددداسدرحلمل.ددديللدر دددلاك

 درا وستل ولعيلدر وهستح

(حلتسد دديلارل ل.دديلرلعالادديل دد نلتس دديلنددتملالويدد ل ددلاكلدراكددور ال8584ن ددتل  لع ددسده.مل دد تلا ددالد ددت ل 
  وستحل ولعيلدر وهستحتسد يلاط . .يحلس وريللو  ا سحلمل.يلدرال–اا ط.للاس ايلدرت  ل

(حلتسد دديلايددسلدر ددلاكلا ددسلدرلجدداظملرلاكددور النلدد لدر ددتستل8543ن ددتلدرلاعددول لهاددالن ددتلدرلاعددوللارلددت ل 
دراف ددد س يلرللعلالدددوالرلرو ددد .يلاورا دددوس سلدرلور.ددديلدرلجنددداستحلل لددديلدرلرو دددايلادرلسد عددديلدرل دددس يحل

 ح152-034 ولعيلدر وهستحلمل.يلدرا وستحلصل
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(حلايددددسلمفدددددو تلل لددددسلداتدستلادرللك.ددددديلدرلؤ  دددد.يلا عور.ددددديلر ددددونلدرلسد عددددديل8543 دددددسان ل ن  ددددتل  لا 
ملاي سدالررامليلدرنسموالنل ل لاكلدراكلفديلدرللا د ي5لتسد ديلاط . .ديحلل لديلدرا دوستلادرالا د حل

 ح421-480مل.يلدرا وستحل ولعيلطجطوحلدرعتتلدرسداإحلصل

درنسموالاه.م لدرللك.يلنل لدر دلاكلا دسلدرلالويد لرلاكلفدي5لل(حلايسلراملي8585نس وا لع سده.ملدمس و ل 
تسد يلاط . .يل ول   يلدئنلوللدرل س يحلل ليلدرتسد والدرا وس يلدرلعو ستحلمل.يلدرا وستحل ولعيل

 ح453ل-14حلصل45مفسلدرن خحلدرعتتل

 لدراج ددؤل(حلدرعادلدد لدرلرددتتتلر ددلاكلدرا ددوقلدراكلفدديلاايسهددولنلدد8585ندداض للرلدداتلر دد نللعدداضحل 
 اوئسبوححلس وريللو  ا سحلمل.يلدرا وستحل ولعيلدرلج استح

(حلايدسل داتتلدرلسد عديلنلد ل8585 اتت لدر  تلارلتللرلات لدا تدا  لل طف لدر  تلل دطف لنلدو ل 
در ددلاكلا ددسلدرلالويدد لرلاكددور ال ددولدرنددسموالدرل  ددتتل ددول اس دديلدئاسدقلدرلور.دديلدرل ددس يلتسد دديل

 ح484ل-23 وستلاو  لون ل.يحل ولعيلاجورلدر ا.سحلصلد ااوس يحلمل.يلدرا

ل–درر دملل–(حلايدسلدر دلاكلا دسلدرلالويد لرلاكلفديلنلد لارل د لدراكلفديل8584ارطون للج سلنلوللدتهش ل 
دئسبددوحلادجعمو ددواالنلدد ل دداتتللعلالددوالدرلرو ددايلداتدس ددي5لارددرلاط . ددوحلل لدديلدرعلدداملدراسبا.دديل
ل–ادرتسد والداج وج.ي5ل ل ليلددتدالادرعلاملدراسبا.يلاداج وج.يلادراط . .يحل ولعيلاعدل سعلدراسبيل

 ح823ل-814حلصل41تد ستلدرتسد والدرعل.ولادراررلدرعللوحلدرعتتل

(حلد ا تدمللفىاملدرا وقلدراكلفيل ولاسن تلاسدسدالا دع سلدرلجا دوال دولدئ د ل4441نلو ل رطف  لدمحمل
درطا  5لتسد يلاط . .يحلدرل ليلدرعلل.يلرالاا وتلادرا وستحلمل.يلدرا وستحل ولعيلن نلنلسحلدرعدتتل

 ح4483-4314حلصل8

نلدد ل ددلاكلدرا ددوقلدراكلفددي5ل(حلايددسلل دداا لدر دد اريلاميو دديلدئ ددالل8585لرفدداب لسدلددولدمحملع ددسده.م ل 
تسد ددديلاط . .ددديحلل-در تل.دددي(لدرل  دددتتلاور اس ددديلدرل دددس يل–تر ددد للدددنلاطدددوعلدرندددسموال در دددجون.يل

 س وريللو  ا سحلمل.يلدرا وستحل ولعيلتلجىاسح

(حلايسللنمليلدراموريلادراا الد  اسدا  ولرللجنلتلنلد لردا ديلدراكلفديل8543دمحم لن تل لر  نل اجس ل 
حلدرل لدتل40  قلنلد ل   ديلدئنلدوللدرل دس يحلل لديلدرلرو دايلادرلسد عديلدرل دس يحلدرعدتتلاوراطل–
 ح834ل-854حلصل8

(حلايسلرامليلدرنسموالالندمالالدرامورديلنلد لردا ديلدراكدور الةتسد ديل8543دمحم لدمحمللرلاتل ل.لون ل 
 عل س  .يةحلس وريلتمااسدرحلمل.يلدرا وستحل ولعيلدرداود قح
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(حلايسلراملديلدرندسموالنلد لدرعالاديل د نل8544رلاتل ل.لون لايتدت  لارلتلايتدت لارلت ل دمحم لدمحملل
دري يلداتدس يلدرلفسطيلادر لاكلا دسلدرلالويد لرلاكلفديل تسد ديلع ااوس دي(حلل لديلدرلرو دايلادرلسد عديل

 ح848-414حلصل3 اروتلدر ولعوالدرعسب.يحلدرعتتل

(حلدرعالاديل د نلدرا جدالدرادس   لادر دلاكل8544تلايتدت لارلدت ل دمحم لدمحمللرلاتل ل.لون لايتدت  لارل
ا سلدرلالوي لرلاكلفيلةتسد ديلد ااوس ديةحلل لديلدرفمدسلدرلرو د  حلمل.ديلدرا دوستحل ولعديلند نلندلسحل

 ح14ل-4حلصل3حلدرعتتل83درل لتل

 ددسلدرلالويدد ل(حلا.ددوسلاددلي سلاااعددوالداتدستلنلدد لدر ددلاكلا8585دمحم لهددو سلن ددتلدرددسرلنلن ددتلدرفاددوح ل 
رلاكلفدديل ىددتفلد ددوتتل دداتتلدرلراددا لدرلعلالددوا لرجظددوملدرلرو ددايلداتدس دديل تسد دديلاط . .ددي(حلل لدديل

 ح181ل-018حلصل4حلدرعتتل81درفمسلدرلرو   حلمل.يلدرا وستحل ولعيلن نلنلسحلدرل لتل

5لتسد ددديل(حلايدددسلدر دددلاكلا دددسلدرلالويددد لرلاكلفددديلنلددد لا.لددديلدرندددسمي8584لرلدددات ل دددرسلن دددتلدر دددل.إ ل 
حلصل44اط . .دديحلل لدديلدرتسد ددوالدرا وس دديلدرلعو ددستحلمل.دديلدرا ددوستحل ولعدديلمفددسلدرندد خحلدرعددتتل

 ح313ل–ل313

(حللرددتتدالدر ددلاكلا ددسل8585لطددواع للطددواعلدر ددع تلدر دد ت لن ددتلدرلاعددول لهاددالن ددتلدرلاعددوللارلددت ل 
موالدرلتس ددديلاور اس ددديلدرلالويددد لرلاكدددور الاايدددسرلنلددد ل ددداتتلدئسبدددوحلةتسد ددديلاط . .ددديلنلددد لدرندددسل

تدستلدئنلدددولحل ولعددديل3در دددعات.يةحلدرل لددديلدل نلل.ددديلرلاردددارلادرتسد دددوالدرا وس ددديحلمل.ددديلدرا دددوستلادة
 ح454ل-13حلصل8حلدرعتتل31رلادنحلدرل لتل

(حلايسلدر طسلدرلور لادا ورلاي سلل .عوالدرفاستلدر وا يلنل لدر لاكلا دسل8542 سده.م ل علجتاس لدمحملدمحمل
تسد دديلاط . .دديحلل لدديلدرفمددسلدرلرو دد  حلمل.دديلدرا ددوستحل ولعدديلل-راكلفدديلدرااددونيلدرل .عدديلدرلالويدد 

 ح188ل-012حلصل4حلدرعتتل84ن نلنلسحلل لتل

(حلا.ددوسلدجعمددوسلدراكلفدديليجو .دديلد ا ددورلنلدد لتادديل8540لجطددوش لن ددتلدررل ددتلن ددتلدرلددجعملن ددتلدررل ددت ل 
 حلمل.يلدرا وستحل ولعيلدر وهستحل س والجظوملدرلرو ايلداتدس يحلس وريلتمااسدر

(حلتسد ديلارل ل.ديلد ااوس ديلئيدسلدراادو نل دول دلاكلدراكلفديلا دسلدرلاوندستل8542لؤلن لنس الدمحملرطفد  ل 
نجتلاي سلر ملدرجندوىلنلد لدراج دؤدالداتدس ديحلل لديلدرفمدسلدرلرو د  حلمل.ديلدرا دوستحل ولعديلند نل

لح385-210حلصل4حلدرعتتل84نلسحلدرل لتل

ل
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