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( في ABM) &( ABCدور تكامل نظامي التكلفة واإلدارة على أساس األنشطة )

 تفغيل اإلدارة االستراتيجية  لتكاليف الخدمات المصرفية

 (دراسة ميدانية على املصارف التجارية العاملة يف مديهة زلينت)

  () سامل الصكعحممد 

()يٝبٝا ،صيٝنت ،مسش١ٜألازباَع١ ا ،ن١ًٝ االقتـاد ٚايتجاس٠ 

E-mail address:  asagas@yahoo.com   
 

 

 امللخص

يف  (ABC( )ABM) دٚس تهاٌَ ْظاَٞ ايتهًف١ ٚاإلداس٠ ع٢ً أطااغ األْؼا ١    تٗذف ايذساط١ إىل إبشاص

َاا   ،يتهااايٝا اشبااذَاص ايـااشذ١ٝ، ٚريااو َأا لاااٍ ربفاٝا  ايتهااايٝا       االطااتاتٝج١ٝتفعٝاٌا اإلداس٠ 

د٠  نت،            ،احملاذظ١ ع٢ً ازبٛا ٓٗا، باايت بٝل عًا٢ ايـااسف ايتجاسٜا١ ايعاًَا١ يف َذٜٓا١ صيٝا ٚايعٌُا عًا٢ ذبظٝا

  ٍّ ايفاشٚ  ٚاإلداساص ٚسسطاا٤ األقظاااّ    ٜشٟ( اطاتبا١ْ عًا٢ عٝٓاا١ ايذساطا١ ايتُ ًا١ يف َاذ     40صٜا  عاذد )  تٛٚقاذ 

ٌٍ ايذساطا١   ٍّ بايـاسف ايتجاس١ٜ ضبا ( اطاتبا١ْ َظاتٛذ١ٝ يؼاشٚل ايتلًٌٝا اإليـاا٥ٞ،      22اطاتاّ عاذد )  ، ٚ

ٍّ اطاااترذاّ بشْااااَ  ايتلًٝااٌا اإليـاااا٥ٞ)   %47بٓظاااب١ تضٜاااذ عاأا )  اصيتلًٝااٌا  ؛(Spss(، ٚقاااذ   ايفشكااٝا

ٍُٗاا      ٚالتباسٖا ٍ إىل ْتاا٥  أٖ ٍّ ايٛؿٛا يتهاٌَا ْظااَٞ ايتهًفا١ ٚاإلداس٠    زب١ٗ ذبكٝل أٖذاف ايذساط١، ٚ

يتهاااايٝا اشباااذَاص  االطاااتاتٝج١ٝدٌٚس بااااسص يف تفعٝااٌا اإلداس٠  (ABC( )ABM) عًااا٢ أطااااغ األْؼااا ١

ٍ تهاايٝا األْؼا ١ ايظاترذ١َ يف أدا٤ اشباذَاص،        ،ايـشذ١ٝ مبا تٛذشٙ َٔ َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري َايٝا١ يٛا

تظِٗ يف ربفٝ  تهايٝا اشباذَاص ايـاشذ١ٝ، ٚذبظاو تٛدتٗاا، ٚتاذعِٝ ايشناض ايتٓاذظٞا يًُـاشف          

اص     أُٖٗاا  كاشٚس٠ بٓاا٤ إ ااس عًُٞا ٚاكام يتهاٌَا ْظااَٞ  ايتهًفا١          ،ٚقذَت ايذساط١ مجًا١ َٔا ايتٛؿٝا

١ًٝ ايايٝا١ ٚغاري ايايٝا١         (ABC( )ABM) ٚاإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ ذري ايعًَٛااص ايتفـٝا ، مباا داذّ تٛا

 ٚايتؼغ١ًٝٝ مبا دذّ اربار طبتًا ايكشاساص اإلداس١ٜ  االطتاتٝج١ٝايذال١ًٝ ٚاشباست١ٝ 

    االطتاتٝج١ٝاإلداس٠ ، ايتهًف١ ٚاإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١، تهاٌَ ْظاَٞ  ايهًُاص ايذاي١
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 املكدمة

ٍِ سنا٥ض ايٓظاّ االقتـادٟ  - تأطع طبتًا ايؤطظاص اشبذ١َٜٝ اييت َٔ أُٖٗا ايك ا  ايـشيف أيذ أٖ

َٔ لاٍ   ع٢ً ايبكا٤ ٚاالطتُشاس يف تكذِٜ اشبذَاص ايـشذ١ٝ، ايزٟ ٜتلكل بؼهٌ نبري - ألٟ بًذ

ٚؿايف ايتذذكاص  ،يًُلاذظ١ ع٢ً ايظٝٛي١ ايٓكذ١ٜ، ٚاألسباحٚريو اإلٜشاداص ٚايتذذكاص ايٓكذ١ٜ ايذال١ً؛ 

   األطعاس ٚايتهًف١ ، ُٖاايٓكذ١ٜ يت١ُٝٓ تًو ايظٝٛي١، ٚريو بايتلهِ يف تاْبو

اعتُذ يف ريو ايٛقت ٚيف ظٌ ضبذٚد١ٜ ايٓاذظ١ نإ يًُـشف إَها١ْٝ ايتلهِ يف أطعاس اشبذَاص، ٚ

ايتنٝض ع٢ً إداس٠ ايتهايٝا، ٚايعٌُ ع٢ً ربفٝلٗا، ع٢ً ايتظعري ايكا٥ِ ع٢ً ايتهًف١، ٚأٌُٖ 

ٚباالْفتاح عبٛ األطٛام ايعاي١ٝ ٚايت ٛساص ايتهٓٛيٛت١ٝ يف األْؼ ١ ايظترذ١َ يف تكذِٜ اشبذَاص 

تهايٝف١ٝ ٚإداس١ٜ تذٜذ٠، تٛانب ايت ٛساص  اطتاتٝجٝاصشض ع٢ً إداس٠ ايـشف سطِ ُذ - ايـشذ١ٝ

ٚايب١٦ٝ احملٝ ١؛ األَش ايزٟ دذ  بايـاسف إىل ايتلٍٛ يف ايتلهِ،  اسباؿ١ً يف األْظ١ُ احملاطب١ٝ

ٚايتنٝض إىل ازباْب اآللش، ٖٚٛ تهًف١ اشبذَاص ايكذ١َ يًضبا٥ٔ، ٚريو َٔ لاٍ ايعٌُ ع٢ً إداستٗا 

اهلادذ١؛ يًٛؿٍٛ إىل أد٢ْ تهًف١ ممه١ٓ يًُٓت ، َ  ايتلظو ايظتٍُش زبٛد٠ اشبذَاص، ذترفٝ  

ٍِ يضٜاد٠ ٖاَؽ ايشبم، أٚ صٜاد٠ تهايٝا اشبذَ اص ايـشذ١ٝ ٚذبظو تٛدتٗا يف تًو ايب١٦ٝ ٜعٍذ ايظبٌٝ األٖ

 اسبـ١ ايّظٛق١ٍٝ يًُـشف؛ َٔ لاٍ ربفٝ  أطعاس اشبذَاص ايـشذ١ٝ 

ًَا ع٢ً إداس٠ ايـشف اطترذاّ صبُٛع١ َٔ األطايٝب ٚاألدٚاص ٚاألْظ١ُ اييت َٔ أٚيتلكٝل ريو  ؿبم يضا

ايزٟ ٜعٌُ ع٢ً ٚ ، Activity Based Costing(ABC) يتهًف١ ع٢ً أطاغ األْؼ ١أُٖٗا ْظاّ ا

تٛذري َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري َاي١ٝ عٔ تهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ، بتكذِٜ بٝاْاص َٚعًَٛاص َفـ١ً عٔ 

األْؼ ١ ايظبب١ يًتهايٝا، ٚتٛكٝم ايعاق١ بو األْؼ ١ ٚاشبذَاص ايـشذ١ٝ، ٚنزيو ْظاّ اإلداس٠ 

ايزٟ ٜكذّ َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري ، Activity Based Management (ABM) طاغ األْؼ ١ع٢ً أ

َاي١ٝ عٔ تـُِٝ اشبذَاص ايـشذ١ٝ ٚدٚس٠ يٝاتٗا، ٚذبذٜذ األْؼ ١ ايلشٚس١ٜ؛ يتٓفٝزٖا، ٚقٝاغ قذس٠ 

احملاطب١ٝ ايٛظفو ع٢ً أدا٥ٗا يف ايٛقت، ٚايتهًف١ اي ًٛب١ يًٛذا٤ بشغباص ايضبٕٛ، ٚغريٖا َٔ األْظ١ُ 

ٚاإلداس١ٜ اييت تظع٢ إداس٠ ايـشف إىل اطترذاَٗا؛ ضباَذًظ١ ع٢ً اسبـ١ ايّظٛق١ٍٝ، ٚتعضٜض ايكذس٠ 

 ايتٓاذظ١ٝ، ٚذبكٝل األسباح 

 ٚقذ تا٤ص ٖزٙ ايذساط١ يًبلث يف ايذٚس ايزٟ ٜؤدٜ٘ ايتهاٌَ بو ايتهًف١ ٚاإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١

(ABC( )ABM)ربفٝ  ايتهايٝا َ   -١ يتهايٝا اشبذَاص ايـشذا١ٝ ٝاتٝج، يف ذبكٝاال إداس٠ اطت

ذبكل أٖذاف إداس٠ ايـشف؛ باحملاذظ١ ع٢ً ٚكعٗا  - احملاذظ١ ع٢ً ازبٛد٠ ٚايتلظو ايظتٍُش هلا

ٍٞ، ٚت١ُٝٓ أسبايٗا   ايتٓاذظ

 :املشكلة البحثية

ٍِ ايـادس اييت ذبتاتٗا إداس٠ ايـشف ُتعٍذ ايبٝاْاص ٚايعًَٛاص ايتهايٝف١ٝ  - ٚاإلداس١ٜ اياي١ٝ ٚغري اياي١ٝ أٖ

نكاعذ٠ بٝاْاص تظاعذٖا يف سذ  نفا٤تٗا يف اربار ايكشاساص  - طٛا٤ ايعًَٛاص ايذال١ًٝ َٓٗا أّ اشباست١ٝ

ٚايتؼغ١ًٝٝ اي ٢ً، ْٚظًشا يا أذشصت٘ ايب١٦ٝ ايتهٓٛيٛت١ٝ اسبذٜ ١ َٔ تغرياص تزس١ٜ يف تكذِٜ  االطتاتٝج١ٝ
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ٍٕ ايك ا  ايـشيف ال  ،تذٜذ٠ اطتاتٝجٝاصُبٍذ ي٘ َٔ َٛانب١ ريو ايت ّٛس، بتهٜٛٔ  اشبذَاص ايـشذ١ٝ ذإ

ـٌٝ ٚايذق١ ٚايـذاق١ٝ، تٛذش َعًَٛاص ع٢ً دست١ نبري٠ َٔ ايتف ،تعتُذ ع٢ً أْظ١ُ ضباطب١ٝ ٚإداس١ٜ

ٚايتغًب ع٢ً أٚت٘ ايكـٛس اييت اعتص األْظ١ُ ايتكًٝذ١ٜ يف قٝاغ ايتهايٝا ٚايشقاب١ عًٝٗا ٚكب ٗا 

  اطتاتٝجٝآَٗجًٍٝا، ٚإداستٗا 

 تأطٝظًا ع٢ً ريو تتلٍذد َؼه١ً ايذساط١ يف اإلتاب١ عٔ ايتظاسٍ اآلتٞ        ٚ

َاص اياي١ٝ ٚغري اياي١ٝ يٍٛ تهايٝا األْؼ ١ ٚتـُُٝٗا، ٌٖ تتُّهٔ إداس٠ ايـشف بتٛاذش ايعًٛ -

َٔ  - (ABC( )ABM) ايزٟ ٜتأٍت٢ بتهاٌَ ْظاَٞ  ايتهًف١ ٚاإلداس٠؛ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ٚ

 ربفٝ  تهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ؟

ٌٖ تتُهٔ إداس٠ ايـشف بتٛاذش ايعًَٛاص اياي١ٝ ٚغري اياي١ٝ يٍٛ تهايٝا األْؼ ١ ٚتـُُٝٗا،  -

َٔ  - (ABC( )ABM) ايزٟ ٜتأِت٢ بتهاٌَ ْظاَٞ  ايتهًف١ ٚاإلداس٠؛ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ٚ

 احملاذظ١ ع٢ً تٛد٠ اشبذَاص ايـشذ١ٝ ٚذبظٝٓٗا؟

 :فرضية الدراسة

ع٢ً أطاغ  - تٛتذ عاق١ راص دالي١ إيـا١ٝ٥ بو تهاٌَ ْظاَٞ  ايتهًف١ ٚاإلداس٠ ايفشك١ٝ األٚىل 

تٛذشٙ َٔ َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري َاي١ٝ عٔ تهايٝا األْؼ ١ ٚتـُُٝٗا، ، مبا (ABC( )ABM)األْؼ ١ 

    ٚمتهو إداس٠ ايـشف َٔ ربفٝ  تهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ

ع٢ً أطاغ  - تٛتذ عاق١ راص دالي١ إيـا١ٝ٥ بو تهاٌَ ْظاَٞ  ايتهًف١ ٚاإلداس٠ ايفشك١ٝ اي ا١ْٝ 

ٚغري َاي١ٝ عٔ تهايٝا األْؼ ١ ٚتـُُٝٗا،  ، مبا تٛذشٙ َٔ َعًَٛاص َاي١ٝ(ABC( )ABM)األْؼ ١ 

 ٚمتهو إداس٠ ايـشف َٔ احملاذظ١ ع٢ً تٛد٠ اشبذَاص ايـشذ١ٝ ٚذبظٝٓٗا 

 :هدف الدراسة

تٗذف ٖزٙ ايذساط١ بايذست١ األٚىل إىل دساط١ ٚتكِٝٝ ْظاَٞ  ايتهًف١ ٚاإلداس٠؛ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ 

(ABC( )ABM) يتهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ  االطتاتٝج١ٝ، ٚإبشاص دٚس تهاًَُٗا يف تفعٌٝ اإلداس٠ 

 ٜٚتج٘ ايبايث يف طبٌٝ ذبكٝل ٖزا اهلذف إىل عشض األٖذاف ايفشع١ٝ اآلت١ٝ 

َٔ  (ABC( )ABM)ايبلث ذُٝا ٜٛذشٙ تهاٌَ ْظاَٞ  ايتهًف١ ٚاإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١   2

هايٝا األْؼ ١ ايظترذ١َ يف أدا٤ اشبذَاص ايـشذ١ٝ ٚتـُُٝٗا َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري َاي١ٝ يٍٛ ت

ٍٞ، َٚذ٣ أ١ُٖٝ ريو يف ربفٝ  تهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ، ٚاحملاذظ١ ع٢ً تٛدتٗا  ايذالً

 ٚذبظٝٓٗا، ٚتذعِٝ ايشنض ايتٓاذظٞ 
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أ١ُٖٝ تهاٌَ إتشا٤ ايذساط١ ايٝذا١ْٝ ع٢ً ايـاسف ايتجاس١ٜ ايعا١ًَ يف َذ١ٜٓ صيٝنت؛ بٗذف إبشاص   2

 االطتاتٝج١ٝ، يف تفعٌٝ اإلداس٠ (ABC( )ABM)ع٢ً أطاغ األْؼ ١   ْظاَٞ  ايتهًف١ ٚاإلداس٠

 يتهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ 

 :أهمية الدراسة

ايزٟ ٚ ،يف ايذٚي١، ٖٚٛ ايك ا  ايـشيف َِٗتألز ٖزٙ ايذساط١ أُٖٝتٗا َٔ لاٍ تشنٝضٖا ع٢ً ق اٍ  

 -ٜعٍذ يجش ايضا١ٜٚ يف منٍٛ اقتـاد أٟ بًذ، نُا أْٗا تشنض ع٢ً دساط١ أيذث ايٓظِ ايتهايٝف١ٝ ٚاإلداس١ٜ 

ايع١ٝٓ بتلكٝل أٖذاف إداس٠ ايـشف،  (ABC( )ABM)ع٢ً أطاغ األْؼ ١  - ٚاإلداس٠َ ْظاَٞ  ايتهًف١َ

ٗا؛ يًُلاذظ١ ع٢ً يـتٗا ٚاطتاتٝجٝاتٗا عبٛ ربفٝ  تهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ، ٚذبظو تٛدت

 ايظٛق١ٝ، ٚت١ُٝٓ أسبايٗا  

 :مههجية الدراسة

ٍٞ؛ يعشض ايذساطاص ايظابك١   اييت تٓاٚيت األْظ١ُ ايتهايٝف١ٝٚذبًًٝٗا، ٚتعتُذ ايذساط١ ايٓٗ  االطتكشا٥

ٍِ اسبـٍٛ  ٚاإلداس١ٜ اسبذٜ ١، أَا ايذساط١ ايٝذا١ْٝ ذتعتُذ ايٓٗ  ايٛؿفٞ يتلًٌٝ ٚتفظري ايبٝاْاص اييت ٜت

ْظاَٞ  عًٝٗا باطترذاّ ؿلٝف١ االطتبا١ْ، َٚٔ ثِ ذبكٝل أٖذاف ايذساط١ يف ايتعشف ع٢ً دٚس تهاٌَ 

يتهايٝا  االطتاتٝج٠١ٝ يف تفعٌٝ اإلداس (ABC( )ABM)ع٢ً أطاغ األْؼ ١  ٚاإلداس٠َ ايتهًف١َ

 اشبذَاص ايـشذ١ٝ 

 حدود الدراسة:

 اقتـشص ايذساط١ ع٢ً ايـاسف ايتجاس١ٜ ايعا١ًَ يف َذ١ٜٓ صيٝنت   يذٚد َها١ْٝ 

 ّ( 2025مت ًت اسبذٚد ايض١َٝٓ يًذساط١ يف ط١ٓ ) يذٚد صَا١ْٝ 

 :الدراسات السابكة

 َّ األْظ١ُ ايتهايٝف١ٝ ٚاإلداس١ٜ اسبذٜ ١ يف ايؤطظاص  ٖٓاى ايعذٜذ َٔ ايذساطاص اييت تٓاٚيت اطترذا

  االتٞ تٛدتٗا، ٚنإ َٔ أبشصٖا ٚذبظَو ،ٖا يف ربفٝ  تهايٝا اشبذَاصاشبذ١َٝ، ٚدَٚس

   ٌٝ(8102 ،دساط١ )ايفل  

يتتب  ايتهايٝا  ؛( ن شٜك١ تذٜذABC٠اييت تٗذف إىل عشض ْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ ) 

َشدٚدٍٜتٗا، ٚقذ لًـت  ايؤطظ١ ٚذبظِو ألغشاض ايتهًف١، ٚإبشاص دٚس ٖزا ايٓظاّ يف ربفٝ  تهايَٝا

أُٖٗا  إٔ احملاطب١ اإلداس١ٜ أؿبلت تؤنذ ع٢ً ت بٝل ْظاّ إداس٠ ايتهًف١ يف  ،ايذساط١ إىل ْتا٥ 

)َٓتجاص عاي١ٝ ازبٛد٠   ٌٍ ايعادي١ ايـعب١ايزٟ ٜعترب أن ش ذعاي١ٝ يف دعِ ضباٚالص اإلداس٠ سبٚايؤطظ١، 

ٌٍ تهًف١ ممه١ٓ( نُا لًـت ايذساط١ إىل إٔ غايب١ٝ ايؤطظاص مل تتٍٛت٘ عبٛ ت بٝل ْظاّ  ،بأق

ٚإٔ ايظبب يف ريو ٜعٛد إىل ْكف ايهفا٤اص اييت تتاب  تـُِٝ  ،(ABCايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

ٍِ تٛؿٝاص ايذساط١يجِ ايتهايٝا، ٚنإ َٔ أٚنربَ  ،ٖزا ايٓظاّ ٚك  قٛاْو ذبث ع٢ً ت بٝل   ٖ
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( يف ايؤطظاص، َ  كشٚس٠ َتابع١ ايهاتب احملاطب١ٝ هلزا ABCْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

 ايٓظاّ 

  ِٖٝ(8102 ،دساط١ )إبشا  

ٖذذت ٖزٙ ايذساط١ إىل ايتعشف ع٢ً ت بٝل ْظاّ ضباطب١ ايتهايٝا  ع٢ً األْؼ ١ يف ػشناص ؿٓاع١  

 (27األد١ٜٚ األسد١ْٝ، ٜٚتهٕٛ صبتُ  ايذساط١ َٔ ػشناص ؿٓاع١ األد١ٜٚ األسد١ْٝ، اييت عذدٖا )

ٍّ ػشن١، أَا ع١ٓٝ ايذساط١ ذتُ ًت يف ػشن١ ايتكٍذّ يًـٓاعاص ايذٚا١ٍٝ٥، ٚيتلكٝل أٖذاف  ايذساط١ 

ٌٍ ايذساط١، ٚمج  ايبٝاْاص اياي١ٝ ٚايف١ٝٓ  إتشا٤ ايكاباص ايؼرـ١ٝ َ  ايظؤٚيو يف ايؼشن١ ضب

ٚاهلٓذط١ٝ، ٚإتشا٤ ايكاسْاص، ٚقذ اطترذَت ايذساط١ عذًدا َٔ األطايٝب اإليـا١ٝ٥ يف ذبًٌٝ ايبٝاْاص، 

ضباطب١ ايتهايٝا  ع٢ً األْؼ ١  ٚأظٗشص ايٓتا٥  ٚتٛد ذشٚقاص راص دالي١ إيـا١ٝ٥ تؤنذ إٔ ْظاّ

ٜظاِٖ يف إع ا٤ بٝاْاص أن ش دق١ يتهًف١ ايٓتجاص؛ مّما ٜظاعذ اإلداس٠ يف ع١ًُٝ اربار ايكشاساص، 

أُٖٗا  يٍث ػشناص ؿٓاع١ األد١ٜٚ األسد١ْٝ ع٢ً تبين ت بٝل ْظاّ  ،ٚقذَت ايذساط١ عذ٠ تٛؿٝاص

 ضباطب١ ايتهايٝا  ع٢ً األْؼ ١  

   ،ٕ(8102دساط١ )ؿً ا   

ٌِ ع٢ً أطاغ األْؼ ١  ، ٚايٛاص١َْبو أْظ١ُ ايتهايٝا، ٚاإلداس٠َ سنضص ايذساط١ ع٢ً ذبًٌٝ ايتهاَ

(ABC, ABM, ABB)، َضاٜا ٖزا ايتهاٌَ يف طري األعُاٍ، ٚيتلكٝل ريو اعتُذص ايباي ١  ٚدساط١َ

أُٖٗا  إٔ ْظاّ  ،ايٓتا٥ ، ٚقذ تٛؿًت إىل مج١ً َٔ ٗاٚذبًًٝ ع٢ً دساط١ األحباث ايع١ًُٝ ايظابك١ 

(ABC ) ،ٜٛذش َعًَٛاص يٍٛ األْؼ ١ ايرتًف١ يًُؤطظ١؛ مما ٜظُم بتـٓٝفٗا إىل أْؼ ١ َلٝف١ يًك١ُٝ

(، ايزٟ ABMٚأْؼ ١ غري َلٝف١ يًك١ُٝ، نُا أْ٘ مي ٌ قاعذ٠ بٝاْاص يإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

إىل ذبظٝٓٗا، َ  األلز يف اسبظبإ َذ٣ ٜشتهض بذٚسٙ ع٢ً األْؼ ١؛ يكٝاغ أدا٥ٗا؛ َٔ أتٌ ايٛؿٍٛ 

 َظاُٖتٗا يف سذ  ايك١ُٝ 

   ،ٕٚ(8102دساط١ )أٌَ، ٚآلش   

بٗذف ايتعشف ع٢ً أثش اطترذاّ ْظاّ ايتهًف١ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ يف دق١ قٝاغ تهًف١ ٚتا٤ص 

ٍٞ، اشبذَاص ايـشذ١ٝ بايت بٝل ع٢ً )بٓو أّ دسَإ ايٛ ين(، َعتُذ٠ يف ريو ع٢ً ايٓٗ  ايٛؿ ٍٞ ايتلًًٝ ف

ٌٍ ايذساط١ َش٠ بذٕٚ اطترذاّ أطًٛب ايتهًف١ ع٢ً أطاغ ايٓؼال،  َٔ لاٍ ذبًٌٝ بٝاْاص ايـشف ضب

َٚش٠ ألش٣ باطترذاّ أطًٛب ايتهًف١ ع٢ً أطاغ ايٓؼال، ٚقذ تٛؿًت ايذساط١ إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ ؛ 

تهًف١ اشبذَاص ايـشذ١ٝ  أُٖٗا  ٜٛتذ استبال ٚثٝل بو ايتعشف ع٢ً َظبباص األْؼ ١ ٚدق١ قٝاغ

)بٓو أّ دسَإ ايٛ ين(، ٚإٔ اطترذاّ ْظاّ ايتهًف١ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ ٜظاعذ ع٢ً ربـٝف بااااااا

ايٛاسد ع٢ً األْؼ ١؛ مما ٜؤدٟ إىل دق١ قٝاغ تهًف١ اشبذَاص ايـشذ١ٝ، نُا إٔ اطترذاّ ٖزا ايٓظاّ 

ٍِ تٛؿٝاص ايذساط١  ٜٛذش َعًَٛاص تهايٝف١ٝ دقٝك١، تظاعذ يف اربار ايكشاس اص االطتاتٝج١ٝ، َٚٔ أٖ

كشٚس٠ ت بٝل ْظاّ ايتهًف١ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ يف صباٍ ايـاسف؛ يا ي٘ َٔ ذٛا٥ذ عذٜذ٠ يف ربفٝ  

 ايتهًف١، ٚايظاعذ٠ يف اربار ايكشاساص ايشػٝذ٠ 
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   ،ٟٚ(8102دساط١ )ايبؼتا  

ع٢ً أطاغ  ٚاإلداس٠َ يتهاٌَ ْظاَٞ  ايتهايَٝاٖذذت ايذساط١ إىل ايبلث يف االدباٖاص االطتاتٝج١ٝ 

األسد١ْٝ،  األْؼ ١، عبٛ ت ٜٛش اشبذَاص ايـشذ١ٝ، ٚربفٝ  تهايٝفٗا، ٚقذ اطتٗذذت ايذساط١ ايبَٓٛى

ٍّ اطتتا  )211ٍّ تٛصٜ  عذد ) يتلكٝل أٖذاذٗاٚ ،( بٓها26ٚعذدٖا ) ( 220( اطتُاس٠ اطتبا١ْ، 

اإليـا٥ٞ يف  (SPSS) ؿاسب١ يًتلًٌٝ، ٚاعتُذص ايذساط١ ع٢ً ْظاّاطتُاس٠  (200) اطتُاس٠، ٚٚتذص

ايتلًٌٝ ٚالتباس ايفشكٝاص، ٚقذ تٛؿًت ايذساط١ إىل صبُٛع١ َٔ االطتٓتاتاص، نإ َٔ أُٖٗا  إٔ 

ايتغٝري اسباؿٌ يف تكذِٜ اشبذَاص بظبب ايت ٛساص ايتهٓٛيٛت١ٝ ع٢ً أْؼ ١ ايبٓو ايرتًف١ ٚايظترذ١َ 

إىل تغٝري يف  بٝع١ األْؼ ١، ٚأدا٤ تكذِٜ اشبذَاص ايـشذ١ٝ، اْعهع ع٢ً تهايٝا أد٣  يف تكذميٗا

٢ٍُ بايٓرب١ ايفهش١ٜ أٚؿت ٚ ،ٚصَٔ دٚس٠ يٝا٠ اشبذَاص، ٚسذ  ْٛع١ٝ ايعُاي١ إىل ايظت٣ٛ األٍٚ ايظ

طب١ ايذساط١ مبجُٛع١ َٔ ايتٛؿٝاص، نإ أُٖٗا  كشٚس٠ اعتُاد إداساص ايبٓٛى األسد١ْٝ ع٢ً أْظ١ُ ضبا

( بؼهٌ ناٌَ؛ َٔ ABM(، ٚاإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )ABCايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

أتٌ تكذِٜ لذَاص َـشذ١ٝ بهًف١ ْٚٛع١ٝ َكبٛي١ َٔ قبٌ ايضبا٥ٔ، ٚتٛذري َعًَٛاص دقٝك١ يإلداساص؛ 

 يتُهٝٓٗا َٔ إعاد٠ تـُِٝ اشبذَاص باطتُشاس 

  ،(8102دساط١ )ٜٛطا، ٚعٛد٠  

ٍّ ذكذ  (، ٚذبكٝكا يزيو ABCع٢ً أطاغ األْؼ ١ ) بٗذف ايتعشف ع٢ً ْظاّ ايتهايٝا تا٤صٚ

(، ٚايتُ ١ً يف ايهؼٛذاص 2022) )ػشن١ األْٛاس يـٓاعااا١ األثاث( يظ١ٓاااااااااطترذاّ ايبٝاْاص اشباؿ١ ب

ٍّ اطترذاّ ذبًٌٝ ايتبأٜ ايكبًٞ ٚايبعذABCٟٚايكٛا٥ِ اشباؿ١ بت بٝل ْظاّ ) يًتهايٝا غري  (، ٚقذ 

( ٚبعذ ABCايباػش٠ يًؼشن١؛ يغشض ايتعااشف ع٢ً ايفشم يف تًو ايتهايٝا قبٌ اطترذاّ ْظاّ )

ٍّ إتااشا٤ التباس يـلا١ ايفشك١ٝ باطترذاّ ) ذبت َظت٣ٛ  ( احملظٛب١ ٚازبذٚيt١ٝاطترذاَ٘، ٚقذ 

( ٜظاعذ ABCت بٝل ْظاّ )إٔ   أُٖٗا ،(، ٚتٛؿًت ايذساط١ إىل عذد َٔ االطتٓتاتاص0002ايتُايٞ )

 ،ايٓؼأ٠ يف ايتعشف ع٢ً َكذاس ايتهايٝا ايٓفك١ يهٌ ْؼال، ٚنزيو ايشحب١ٝ ايتلكك١ َٔ نٌ ْؼال

ذلًًا عٔ ايتعشف إىل األْؼ ١ اييت مل ذبكل سحًبا، ٚبايتايٞ تظت ٝ  ايٓؼأ٠ اربار ايكشاساص ايٓاطب١ 

أٚؿت ايذساط١ بلشٚس٠ اطترذاّ األْظ١ُ اسبذٜ ١ ع٢ً ذ ٚق باطتبعاد ايٓؼال ايزٟ ال ٜعٛد بايفا٥ذ٠ عًٝٗا،

األطع ايع١ًُٝ ٚايظ١ًُٝ يف مجٝ  ايٛيذاص  ايـٓاع١ٍٝ، ٚايتجاس١ٍٜ، ٚاشبذ١ٍَٝ، اييت تظترذّ ضباطب١ 

 ايتهايٝا يف ْؼا ٗا، ٚإقٓا  ايظؤٚيو يف ايٓؼأ٠ بأ١ُٖٝ ت بٝل تًو األْظُا١ 

   ،(8108دساط١ )أمحذ  

نٝف١ٝ اطترذاّ ْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ يف ق ا  ايـاسف، ٚذبذٜذ َذ٣ تٗذف إىل إٜلاح 

، ٚاربار ايكشاساص، ٚيتلكٝل أٖذاف ايذساط١ اعتُذ ايبايث َٚٛكعٝتٗا تأثريٙ ع٢ً دق١ قٝاغ ايتهايٝا

اي١ٝ يًُـشف )َـشف ايشػٝذ( ذش  ايع ٝف١ٝ، ٚإتشا٤ ايذساط١ ايتل١ًًٝٝ يًبٝاْاص ايااااع٢ً ايضٜاس٠ ايٝذا١ْٝ ي

ٌٍ ايذساط١، ٚقذ تٛؿًت ايذساط١ إىل صبُٛع١ َٔ ايٓتا٥ ؛ نإ أُٖٗا  إٔ اطترذاّ ْظاّ ايتهايٝا  ضب

ع٢ً أطاغ األْؼ ١ يف ايـاسف ٜؤدٟ إىل ايتظاب نًف١ اشبذ١َ ايـشذ١ٝ بؼهٌ دقٝل؛ مّما ٜٛذش 
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 ًب االطتعا١ْ خبرباص ايكذس٠ إلداس٠ ايـشف ع٢ً إداس٠ تهايٝا اشبذَاص، ٚإٔ ت بٝل ايٓظاّ ٜت

َترــ١، ٚإعاد٠ تأٌٖٝ ايهادس احملاطيب، ٚقذَت ايذساط١ تٛؿٝاص؛ أُٖٗا  إقا١َ دٚساص َترــ١ 

يف صباالص ضباطب١ ايتهايٝا ٚاحملاطب١ اإلداس١ٜ بؼهٌ َشنض ع٢ً األْؼ ١ ايـشذ١ٝ؛ يشذ  نفا١ٜ 

  ذشاد ايعاًَو يف ٖزا اجملاٍ األ

   ،(8101دساط١ )ايٝاَٛس   

بٗذف تٛكٝم أ١ُٖٝ اطترذاّ ْظاّ اإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ يف ذبذٜذ ذشق ربفٝ  أتشٜت 

، ٚقذ اعتُذ ايبايث يف ذبكٝل ريو ع٢ً أطًٛب ايتهًف١، ٚبايؼهٌ ايزٟ ٜؤدٟ إىل ذبكٝل َٝض٠ تٓاذظ١ٝ

ٌٍ ٛؿٌ)َـٓ  أيبإ ايااااااشباؿ١ ب ايكاب١ً ايؼرـ١ٝ، ٚاال ا  ع٢ً ايتكاسٜش ٚايكٛا٥ِ ٚايظجاص ( ضب

ٍٕ ْظاّ ) ( باطترذاّ ABC( ٜتهاٌَ َ  ْظاّ )ABMايذساط١، ٚأِٖ َا تٛؿًت إيٝ٘ ايذساط١  أ

  أْؼ ١ تلٝا ق١ُٝ، ايعًَٛاص اييت ٜٛذشٖا يف ذبًٌٝ ايعًُٝاص؛ يتلذٜذ ذعاي١ٝ األْؼ ١، ٚتـٓٝفٗا إىل

ربفٝلٗا َٔ لاٍ ٚأْؼ ١ ال تلٝا ق١ُٝ، بايؼهٌ ايزٟ ٜٓعهع أثشٙ ع٢ً إداس٠ ايتهًف١؛ بكـذ 

ٌٍ ايذساط١ باألطايٝب  ،إداس٠ األْؼ ١ ايظبب١ هلا ٚناْت أِٖ ايتٛؿٝاص  كشٚس٠ اٖتُاّ ايـٓ  ضب

(، ٚاييت َٔ لاهلا ٜتُهٔ ايـٓ  َٔ ABC( ْٚظاّ )ABMاسبذٜ ١ إلداس٠ ايتهًف١، َٚٓٗا ْظاّ )

  ٍٞ  ربفٝ  تهًف١ َا ٜكذَ٘ َٔ َٓتجاص ٚدعِ َشنضٙ ايتٓاذظ

  ( 8112ايعٓاتٞ، دساط١)  

أْظ١ُ ايتهايٝا اييت تظترذَٗا ػشناص ايهٗشبا٤ األسد١ْٝ، ٚقٝاغ َذ٣  ايذساط١ نُا عشكت

ٚبٝإ قذس٠ أْظ١ُ ايتهايٝا ايظترذ١َ يايًٝا؛  - ايهًٝٛٚاص - قذستٗا ع٢ً ذبًٌٝ تهًف١ ايٛيذ٠ ايٓتج١

بٗذف ايتلذٜذ ايذقٝل يًتهايٝا، نُا سنضص ايذساط١ ع٢ً قٝاغ َذ٣ ت بٝل ػشناص ايهٗشبا٤ 

ٍِ ٚاإلداس٠َ األسد١ْٝ يٓظاَٞ  ايتهايَٝا ،  ع٢ً األْؼ ١، ٚقذ اطترذّ ايبايث االطتبا١ْ زبُ  ايبٝاْاص، ذت

ذٜشٜٔ ايايٝو، ٚسسطا٤ أقظاّ احملاطب١، ٚاحملاطبو يف ػشناص ( اطتبا١ْ ع٢ً اي13) تٛصٜ  عذد

ٍٕ ثاث ػشناص نٗشبا٤  (11) ، ٚاطتعٝذص١ايهٗشبا٤ ايظٍت اطتبا١ْ قاب١ً يًتلًٌٝ، ٚقذ أظٗشص ايٓتا٥   أ

ع٢ً األْؼ ١، َٚٔ أِٖ َا أٚؿت ب٘  َٜٔٔ أؿٌ طٍت ػشناص تظترذّ ْظاَٞ ايتهايٝا ٚاإلداس٠ 

ْظاَٞ ايتهايٝا ٚاإلداس٠  ع٢ً األْؼ ١، َٔ قبٌ ايؼشناص غري اي بك١ هلزٙ  ايذساط١  كشٚس٠ تبين

 األْظ١ُ، ٚتبين طٝاط١ ايت ٜٛش ٚايتلظو هلزٙ األْظ١ُ، بايٓظب١ يًؼشناص اي بك١ 

   ،ٟٚ(8112دساط١ )ايبؼتا  

ٌِ تٗذف إىل ABCMِٕٚدساط١ ذًظف١ ْظاّ إداس٠ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ ) ذبًٝ َذ٣  (، ٚبٝا

( يت بٝل ABCاعتُاد اإلداس٠ مبفَٗٛٗا االطتاتٝجٞ اسبذٜث ع٢ً ْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

ايزٟ ٜعٌُ ع٢ً إتشا٤اص ايتلظو ٚايت ٜٛش ايظتُشٜٔ ألْؼ ١ ايؼشن١، ٚذبكٝكا ، (ABCMْظاّ )

مشًت ايع١ٓٝ ألٖذاف ايذساط١ أتش٣ ايبايث دساط١ َٝذا١ْٝ ع٢ً ايك ا  ايـٓاعٞ األسدْٞ، ذكذ 

ٍُإ ايايٞ، ٚايتذاٚي١ ذٝ٘، ٚعذدٖا  (20) ايؼشناص ايـٓاع١ٝ األسد١ْٝ ايهرب٣ ايظج١ً يف طٛم َع

ٍّ تٛصٜ  اطتُاس٠ اطتبا١ْ اطتتعت بٓظب١ٚػشن١،   (، ٚاطترذّ يف ذبًًٝٗا بشْاَ %200) قذ 



ABC&ABM 

 

322 
 

(SPSS)، طتاتٝج١ٝ اسبذٜ ١ اييت ٚتٛؿًت ايذساط١ إىل مج١ً َٔ االطتٓتاتاص؛ أبشصٖا  إٔ اإلداس٠ اال

( تظت ٝ  ذبذٜذ نًف١ َٓتجاتٗا بذق١، إكاذ١ إىل إٔ ت بٝل إداس٠ ايتهايٝا ABCتعتُذ ع٢ً ْظاّ )

( ي٘ دٚس َِٗ يف ظباح ايؼشن١ ٚاطتُشاسٖا، ذلًًا عٔ صٜاد٠ قذستٗا ع٢ً ABCMع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

 األْظ١ُ ٚايتكٓٝاص ٚاألطايٝب ايهًف١ٜٛ ايتر ٝط ايظتكبًٞ، َٚٔ أِٖ َا أٚؿت ب٘ ايذساط١  كشٚس٠ تبين

( يف ايؼشناص ايـٓاع١ٝ األسد١ْٝ؛ يا ي٘ ABCMٚاإلداس١ٜ اسبذٜ ١ اييت تعٌُ ع٢ً طٗٛي١ ت بٝل ْظاّ )

 َٔ دٚس ذٍعاٍ يف ؿٓ  ايكشاساص اإلداس١ٜ ايرتًف١ 

 :للدراسة اإلطار الهظري

 (:ABCنظام التكاليف على أساس األنشطة )

بظبب كعا االطتجاب١ يًت ٛساص  - االتـاٍ بو اإلداس٠ ٚايضبا٥ٔ يف ايؤطظاص اشبذ١ٍَٝ نإ يغٝاب قٓٛاص

ايتهايٝا يتبين  ع٢ً احملاطب١ اإلداس١ٜ، ٚضباطب١َ ٙ ايباسص يف ايلغَطدُٚس - اسباؿ١ً يف أدا٤ اشبذَاص

ٚتٛذري ، ٚذبظٝٓٗا باطتُشاس إتشا٤اص ٚأْظ١ُ ضباطب١ٝ تعٌُ ع٢ً ذبذٜذ تهًف١ اشبذَاص بذق١،

ايعًَٛاص اياي١ٝ ٚغري اياي١ٝ يظاعذ٠ اإلداس٠ ع٢ً ايتر ٝط ٚايشقاب١ ٚاربار ايكشاساص ايتؼغ١ًٝٝ 

 (  Van der Merwe, 2007, p 5ٚاالطتاتٝج١ٝ )

ع٢ً ٖزا بذأص األحباث األنادمي١ٝ يف مجٝ  دٍٚ ايعامل يف ايبلث عٔ أْظ١ُ ضباطب١ٝ تذٜذ٠، تعٌُ 

بـٛس٠ دقٝك١ ٚضبكك١ ألٖذاف اإلداس٠ بذعِ ايٛقا ايتٓاذظٞ، ذهإ يظٗٛس  ع٢ً ذبذٜذ تهًف١ اشبذَاص

( دٌٚس Cooper & Kaplanّ( ع٢ً ٜذ )2654) ( يف طABC١ْٓظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

(، يٝث ٜعٌُ ٖزا ايٓظاّ ع٢ً Rebischke, 2005, p12يف تًب١ٝ ايتٝاتاص ايؤطظاص اشبذ١َٝ )

اشبذَاص؛ َٔ لاٍ دساط١ ٚذبًٌٝ ٚتـُِٝ األْؼ ١ ٚايعًُٝاص ايظترذ١َ يف ايتلذٜذ ايذقٝل يتهايٝا 

أدا٥ٗا، ٚسبط األْؼ ١ بؼهٌ َباػش َ  األٖذاف ايٓٗا١ٝ٥ هلا، ايتُ ١ً يف اشبذَاص ايكذ١َ يًضبا٥ٔ، َ  

أٟ تكذِٜ َعًَٛاص ميهٔ َٔ لاهلا ذبذٜذ  ،قٝاغ دست١ اطتٗاى اشبذَاص يألْؼ ١ ٚاالطتفاد٠ َٓٗا

 ( Stammerjohan, 2001, pp 15-21ْؼ ١ ايلٝف١ يًك١ُٝ َٔ تًو غري ايلٝف١ يًك١ُٝ )األ

( أسب  َشايٌ س٥ٝظ١ ٜكّٛ عًٝٗا، ميهٔ بٝاْٗا يف اآلتٞ  ABCيٓظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

 ( Kinney, 2011, pp 118-124( )46-45، ق 2005لشٕٚ، آ)ازببايٞ، ٚ

ْؼ ١ اياص١َ ألدا٤ اشبذَاص، اييت تظتًٗو ايٛاسد اياص١َ ألدا٤ تًو َشي١ً ذبذٜذ ٚدساط١ تـُِٝ األ -

َ  تٛذري َعًَٛاص تظِٗ يف تـٓٝا األْؼ ١ إىل  أْؼ ١ تلٝا ق١ُٝ، ٚأْؼ ١ ال تلٝا  ،اشبذَاص

 ق١ُٝ 

ٌٍ قذ ال ٜعٍذ  ،َشي١ً ذبذٜذ َشانض األْؼ ١ - ٌٍ ْؼال نُشنض ْؼال َظتك يٝث إٕ َعا١ًَ ن

ُٝ  عذ٠ أْؼ ١ هلا عاق١ َ  بعلٗا يف َشنض ْؼال ٚايذ؛ بٗذف لف  اقتـادْٜا، ذٝعاد دب

 ايتهايٝا ٚايٛقت  
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ٍِ يـش ايتهايٝا ٚتٛصٜعٗا ع٢ً األْؼ ١  - َشي١ً ذبٌُٝ ايتهايٝا ع٢ً َشانض األْؼ ١؛ يٝث ٜت

 ايظبب١ يتًو ايتهايٝا 

اشبذَاص،  َشي١ً التٝاس ضبشناص ايتهايٝا؛ بٗذف ذبٌٜٛ ايتهايٝا َٔ َشانض األْؼ ١ إىل -

ٌٍ َشنض َٔ َشانض ايتهايٝا ع٢ً  يٝث مت ٌ ٖزٙ احملشناص َعذالص يتلٌُٝ تهايٝا ن

 اشبذَاص، حبظب اطتٗانٗا يألْؼ ١ ايظبب١ يف اطتٗاى ايٛاسد 

( تربص يف عذ٠ صباالص ميهٔ يـشٖا يف اآلتٞ  ABCٕ أ١ُٖٝ ْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )إ

 ( 5-4، ق 2024)ؿً إ، 

ٌٍ ْؼال، ٚتـٓٝا   ٝط ايتر - َٔ لاٍ ايتلًٌٝ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ تظت ٝ  إداس٠ ايـشف دساط١ ن

ايـشف  ٔ إداس٠َُهِّ  أْؼ ١ َلٝف١ يًك١ُٝ، ٚأْؼ ١ غري َلٝف١ يًك١ُٝ، األَش ايزٟ ُٜإىلاألْؼ ١ 

 َٔ ٚك  اشب ط ايٓاطب١ يت ٜٛش األْؼ ١ ايظترذ١َ يف أدا٤ اشبذَاص ايـشذ١ٝ 

( ايشقاب١ ع٢ً ايتهايٝا ABCٜعتُذ ْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ ) ايتهايٝا  ايشقاب١ ع٢ً -

 ع٢ً َظت٣ٛ األْؼ ١؛ َ  ٚتٛد عاق١ طبب١ٝ بو ايتهًف١ ٚايٓؼال؛ مّما جيعٌ قٝاغ االعبشاذاص

ٌٍ ٖزا ايٓظاّ را دالي١ نرب ٚذبًًٝٗا  ، ْٚتا٥  أذلٌ ٣يف ظ

ذُٔ  ؛( أطًًٛبا َٓاطًبا يكٝاغ األداABC٤األْؼ ١ ) ٜعٍذ ْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ قٝاغ األدا٤  -

ٌٍ َؼشف يف  ٌٍ ْؼال، ٚتكِٝٝ أدا٤ ن ٍِ ذبذٜذ األْؼ ١، ٚذبذٜذ ايؼشف ع٢ً ن لاٍ ٖزا ايٓظاّ ٜت

ربفٝ  ايتهايٝا؛ إكاذ١ إىل ذبذٜذ َذ٣ َظا١ُٖ األْؼ ١ يف ذبكٝل اشبذَاص ايٓتظش٠ َٔ قبٌ 

 ايضبٕٛ 

 ،( ٜٛذش َعًَٛاص تهايٝف١ٝ دقٝكABC١إٕ ْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ ) اربار ايكشاساص  -

 تظاعذ إداس٠ ايـشف ع٢ً اربار ايكشاساص ايتؼغ١ًٝٝ ٚاالطتاتٝج١ٝ ايشػٝذ٠ 

 (:ABMنظام اإلدارة على أساس األنشطة )

٠ ع٢ً ( نُذلاص يبٓا٤ ْظاّ اإلداسABCتا٤ص َشايٌ ت ٛس ْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

ذبتٛذري ايعًَٛاص اياي١ٝ ٚغري اياي١ٝ نُشي١ً ثاي ١ َٔ َشايٌ ت ٜٛش ْظاّ  ،(ABMأطاغ األْؼ ١ )

ٍّ االعتُاد عًٝٗا نُذلاص َٓاطب١ يا ٜت ًب٘ ْظاّ اإلداس٠  -( ABCايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

اشبذَاص، بذا١ٜ بتكذِٜ ( َٔ سذ  يهفا٠٤ اإلداس٠ ع٢ً لف  تهايٝا ABMع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

اشبذَاص ٚذبظٝٓٗا يف َشايًٗا األٚىل، َٚشًٚسا بتلذٜذ األْؼ ١ ايلٝف١ يًك١ُٝ، ٚايتنٝض ع٢ً ذبظو 

 ( Baxendale, & Raju, 2004, PP 32-37تٛد٠ اشبذَاص )

( مي ٌ صبُٛع١ األعُاٍ اييت تكّٛ بٗا اإلداس٠؛ َٔ أتٌ ABMْظاّ اإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )إٕ 

بايتنٝض ع٢ً َذ٣ َظا١ُٖ تًو ٚريو ذبظو نفا٠٤ ٚذاع١ًٝ األْؼ ١ ايظترذ١َ يف إداس٠ اشبذَاص، 

األْؼ ١ يف ذبكٝل ايك١ُٝ، َعتًُذا يف ريو ع٢ً ايعًَٛاص ايكذ١َ َٔ ْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ 

(ABC ،ٕ20ق ،2024( )ؿً ا ) 
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( ٜكّٛ ع٢ً تكِٝٝ األْؼ ١ مبا ميهٔ َٔ إداس٠ ABMنُا إٔ ْظاّ اإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

 ( 22 -20، ق 2024ٚربفٝ  تهايٝفٗا َٔ لاٍ ايشايٌ األسبع١ اآلت١ٝ  )ؿً إ، 

ع٢ً َ ٌ ٖزٙ األْؼ ١، َٚعشذ١ ٚذبذٜذٖا  مبع٢ٓ دساط١ أطباب االعتُاد َشي١ً ذبًٌٝ األْؼ ١  -

اي شم ٚاألطايٝب ايعتُذ٠ يف أدا٥ٗا، ٚريو بٗذف ذبظو ٚت ٜٛش األدا٤ ايتؼغًٝٞ هلا، ذفٞ ٖزٙ 

ٍِ ايعٌُ ع٢ً ربفٝ  تهايٝفٗا ٰايشي١ً ميهٔ تـٓٝا األْؼ ١ إىل   أْؼ ١ َلٝف١ يًك١ُٝ ٜت

زب١ٗ تكذِٜ لذَاص بأقٌ تهًف١ ٚذبظٝٓٗا، ٚأْؼ ١ غري َلٝف١ يًك١ُٝ جيب ايعٌُ ع٢ً اطتبعادٖا 

 ٚأع٢ً تٛد٠ 

أٟ ذبذٜذ األْؼ ١ األقٌ أ١ُٖٝ، ٚاألْؼ ١ ايعاب١ يف أدا٥ٗا؛ َٔ لاٍ َعشذ١  دساط١ ايعٛاٌَ ايظبب١  -

ايعٛاٌَ ايظبب١ هلزٙ األْؼ ١، ذعٓذ اْتكاٍ َعا١ًَ ايضبٕٛ دالٌ ايـشف بو قظُو ٜعترب ْؼاً ا بذٕٚ 

إال أٍْ٘ ال ميهٔ إيغا٤ ٖزا ايٓؼال ٚذل يٛا٥م ايـشف، يهٔ ميهٔ ق١ُٝ َٔ ٚت١ٗ ْظش ايضبٕٛ؛ 

إعاد٠ تٓظِٝ ايعٌُ يف ايـشف، ناطترذاّ ايتهٓٛيٛتٝا يف اْتكاٍ ايعاَاص بو األقظاّ 

 إيهتٍْٚٝا؛ باعتباس إٔ ايظاذ١ ٖٞ ايعاٌَ ايظبب يًٓؼال 

 ذبكٝل اشب ط االطتاتٝج١ٝ أٟ تكِٝٝ األْؼ ١ َٔ ت١ٗ َذ٣ َظاُٖتٗا يف قٝاغ أدا٤ األْؼ ١  -

أٟ التٝاس َؤػش  ،ايشط١َٛ َٔ قبٌ اإلداس٠، ٚريو باالعتُاد ع٢ً َعاٜري َاي١ٝ ٚغري َاي١ٝ يكٝاغ األدا٤

 قٝاغ األدا٤ يهٌ ْؼال يظب  بٝعت٘ 

ٍِ يف ٖزٙ  ربفٝ  ايتهايٝا  - َٔ لاٍ دساط١ ٚذبًٌٝ األْؼ ١ ٚايعٛاٌَ ايظبب١ هلا ٚتكِٝٝ أدا٥ٗا، ٜت

( ايتلظو ايظتٍُش هلا؛ يًظعٞ ١ABM َٔ َشايٌ اطترذاّ ْظاّ اإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )ايشيً

 عبٛ ت ٜٛش أدا٥ٗا؛ بٗذف ذبظو تٛد٠ اشبذَاص 

( أ١ُٖٝ باسص٠ يف ايؤطظاص اشبذ١َٝ، ذٗٛ أطًٛب إلداس٠ ABMٚيٓظاّ اإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

ل ذبذٜذ ٖزٙ األْؼ ١، ٚذبذٜذ نٝف١ٝ اطتٗانٗا األْؼ ١ ايش٥ٝظ١ يًتؼغٌٝ يف ايؤطظاص عٔ  شٜ

 ( 27 -21، ق 2024يًُٛاسد، نُا أْ٘ ميهٔ إداس٠ ايـشف َٔ اإلتاب١ عٔ األط١ً٦  )ؿً إ، 

 ٌٖ ميهٔ تبظٝط ايعًُٝاص؟ -

 نٝا ميهٔ ذبكٝكٗا بؼهٌ طبتًا؟ -

 َا ايزٟ ميٓ  َٔ ذبكٝل األذلٌ؟ -

( تربص يف تٛذري ايعًَٛاص ايتفـ١ًٝٝ ايذال١ًٝ ABMنُا إٔ أ١ُٖٝ ْظاّ اإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

ٍِ ايكشاساص  إلداس٠ ايـشف؛ يٝث  االطتاتٝج١ٝٚاشباست١ٝ؛ اياي١ٝ ٚغري اياي١ٝ، اييت تظاعذ يف تشػٝذ أٖ

( ع٢ً ايكاس١ْ ايشتع١ٝ؛ َٔ أتٌ دساط١ َٚكاس١ْ ٚتكِٝٝ األْؼ ١ ايظترذ١َ يف ABMٓظاّ )ايٜعتُذ ٖزا 

َ  أْؼ ١ ٚلذَاص َؤطظاص ألش٣ مماث١ً تؤلز نُشت ؛  بايؤطظاص اشبذ١َٝ،أدا٤ اشبذَاص 

باعتباسٖا األذلٌ؛ أٟ ايبلث ايظتٍُش يف ادباٙ ذبظو األْؼ ١، ٚايشذ  َٔ نفا٤تٗا يف إظباص اشبذَاص؛ 
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َٔ لاٍ ايكاس١ْ َ   شم تكذِٜ اشبذَاص يف َؤطظاص ألش٣ مماث١ً، أٚ كُٔ ْفع ايؤطظ١ َا بو 

  (141ق  2005ٚأقظاّ ذشع١ٝ )ايتهشٜيت إداساص 

( واإلدارة ABM( و)ABC) العالقة بني نظامي التكاليف واإلدارة على أساس األنشطة

 االسرتاتيجية للتكاليف:

ٌٍ َٔ ْظاَٞ ايتهايٝا ٚاإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١  ع٢ً دساط١ ٚذبًٌٝ  (ABM)ٚ (ABC)ٜكّٛ ن

ٚقٝاغ األْؼ ١ ايظترذ١َ يف أدا٤ اشبذَاص، َٚشاقبتٗا ٚسب ٗا بايٛاسد ايظتًٗه١ َٔ قبًٗا؛ مّما ٜظاِٖ 

َٔ لاٍ ربفٝ   اطتاتٝجٝاسذ  ايك١ُٝ هلزٙ األْؼ ١، ٚإداس٠ ايتهايٝا  اطتاتٝجٝاصيف تٓفٝز 

( مي ٌ اإل اس ABMاس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )اإلدايتهايٝا؛ َ  احملاذظ١ ع٢ً ازبٛد٠ ٚذبظٝٓٗا، ذٓظاّ 

(، بؼهٌ ٜع ٞ ؿٛس٠ ْظاّ َتهاٌَ ABCايا٥ِ ٚايشٕ يت بٝل ْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )

ايذقٝك١  األلري أدا٠ س٥ٝظ١ يذعِ األٍٚ؛ باعتباسٙ َـذًسا يًُعًَٛاص ايتفـ١ًٝٝ ايتهايٝف١ٝ هلُا، يٝث ٜعترب 

يٍٛ األْؼ ١، ذايعًَٛاص اييت ٜكذَٗا تعترب قاعذ٠ بٝاْاص ١َُٗ بايٓظب١ يٓظاّ اإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ 

(ABM ٚيف ذبظو أدا٤ األْؼ ١ ايلٝف١ يًك١ُٝ ٚت ٜٛشٖا، ٚاطتبعاد أ )  تكًٝف األْؼ ١ غري ايلٝف١

هايٝا اشبذَاص ٚذبظو تٛدتٗا، ذٝكّٛ يًتهًف١، بترفٝ  ت االطتاتٝج١ٝيًك١ُٝ زب١ٗ ذبكٝل اإلداس٠ 

ْظاّ ( ع٢ً ذبًٌٝ ايٛك  ايكا٥ِ؛ بتكذِٜ َعًَٛاص ٚبٝاْاص تذعِ تعذٌٜ ٖزا ايٛك  بت بٝل ABCْظاّ )

(ABM) (Hill & Zaller, 2008,pp: 547-549)   

ٌٍ َٔ  بإٔ  ميهٔ ايكٍَٛٔ ٖٓا   ْظاَٞ  ايتهايَٝااألْؼ ١ مت ٌ احملٛس األطاطٞ ايزٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ن

ايتُ ١ً ٚ (ABCْظاّ )، ذُرشتاص ايشي١ً األٚىل َٔ (ABM)ٚ( ABC)؛ ع٢ً أطاغ األْؼ ١ ٚاإلداس٠َ

، بٗذف ذبظو أدا٤ تًو (ABMٓظاّ )مت ٌ َذلاص ي -يف ايبٝاْاص ٚايعًَٛاص يٍٛ تهايٝا األْؼ ١ 

 االطتاتٝج١ٝاألْؼ ١، ٚبتهاٌَ ٖزٜٔ ايٓظاَو تتُهٔ إداس٠ ايؤطظ١ اشبذ١َٝ َٔ تفعٌٝ اإلداس٠ 

ايذقٝل  ٚذبًٌٝ األْؼ ١ ٚايترـِٝف يًتهايٝا؛ َٔ لاٍ تٛذري ايعًَٛاص اياي١ٝ ٚغري اياي١ٝ، بذساط١َ

ٍِ بتلكٝل ريو  يًتهايٝا، َٚٔ ثِ ذبذُٜذ األْؼ ١ ايلٝف١ يًك١ُٝ، ٚاأللش٣ غري ايلٝف١ يًك١ُٝ؛ يٝث ٜت

ٌِ ٌَ اطتبعاَد ايتهاَ ع٢ً ذبظٝٓٗا؛ بٗذف تكًٌٝ تهايٝفٗا، ٚت ٜٛش  األْؼ ١ غري ايلٝف١ يًك١ُٝ، أٚ ايعُ

 االطتاتٝج١ٝاألَش ايزٟ دذّ إداس٠ ايؤطظ١ يف ذبكٝل اإلداس٠  ٚذبظو األْؼ ١ ايلٝف١ يًك١ُٝ،

ٍٞ ي ًُا بزيو ايشنض ايتٓاذظ  ًُؤطظ١  يًتهايٝا؛ بترفٝلٗا ٚاحملاذظ١ ع٢ً َظتٜٛاص عاي١ٝ يًجٛد٠، داع
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  :االطار العملي للدراسة

  ٚعٝٓتٗا صبتُ  ايذساط١

( َـاسف، 5ٚعذدٖا مثا١ْٝ )، ٜتهٕٛ صبتُ  ايذساط١ َٔ ايـاسف ايتجاس١ٜ ايعا١ًَ يف َذ١ٜٓ صيٝنت

 ميهٔ بٝاْٗا يف اآلتٞ 

 ع١ٓٝ ايذساط١ ١طصبتُ  ايذسا

 َـشف ايتجاس٠ ٚايت١ُٝٓ

 َذٜش ايفش 

 اإلداساص َذٜشٚ

 األقظاّسسطا٤ 

 ايـشف ايتجاسٟ ايٛ ين

 َـشف ازبُٗٛس١ٜ

 َـشف ايـلاسٟ

 َـشف ايٛيذ٠

 َـشف مشاٍ أذشٜكٝا

 َـشف األَإ

 َـشف اإلمجا 
 

ٍّ االقتـاس ع٢ً ٖزا ايعذد َٔ ايـاسف ايٛتٛد٠ يف َذ١ٜٓ صيٝنت؛ يـعٛب١ اسبـش ايؼاٌَ يًُـاسف  ٚقذ 

ٌٍ إقا١َ ايبايث؛  ايتجاس١ٜ يف يٝبٝا، َٚا ٜت ًب٘ َٔ ٚقت ٚتهايٝا، نُا إٔ ٖزٙ ايـاسف قشٜب١ َٔ ضب

ايفشٚ  ٚاإلداساص  ٜشٟأَا ع١ٓٝ ايذساط١ ذؼًُت َذ ،مما ٜظاِٖ يف مج  ايبٝاْاص ٚايعًَٛاص بؼهٌ دقٝل

ٍّ التٝاس ٖزٙ ايع١ٓٝ؛ يعاقتٗا ايباػش٠ بتهايٝا اشبذَاص  ٚسسطا٤ األقظاّ يف ٖزٙ ايـاسف، ٚقذ 

 ايـشذ١ٝ َٛكٛ  ايبلث 

ايفشٚ  ٚاإلداساص ٚسسطا٤ األقظاّ بايـاسف  ٜشٟ( اطتبا١ْ ع٢ً َذ40ٚمتّهٔ ايبايث َٔ تٛصٜ  عذد )

ٌٍ ايذساط١    ايتجاس١ٜ؛ ضب

   ايبٝاْاص َـادس مج

 تتُ ٌ َـادس مج  ايبٝاْاص يف َـذسٜٔ؛ ُٖا 

 تتُ ٌ يف ايهتب ٚايشات  ايع١ًُٝ ٚايذساطاص ايظابك١، راص ايـ١ً مبٛكٛ  ايبلث  َـادس ثا١ٍْٜٛ  

ٍٚي١ٍٝ  يٝث قاّ ايبايث  ؛ؿلٝف١ االطتبا١ْ نٛط١ًٝ زبُ  ايبٝاْاص ايتعًك١ مبٛكٛ  ايذساط١ َـادس أ

ٍّ تٛصٜعٗا ع٢ً َذٜشٟ ايفشٚ  ٚاإلداساص ٚسسطا٤ األقظاّ بايـاسف  بإعذاد ؿلٝف١ االطتبا١ْ، اييت 

 ٍّ ٌٍ ايذساط١، ٚقذ اطتعإ ايبايث ببع  ايذساطاص ايظابك١ يف ؿٝاغ١ أط١ً٦ االطتبا١ْ، ٚ ايتجاس١ٜ؛ ضب

ـو؛ يًتلكل َٔ ؿذقٗا، ٚإتشا٤ عشكٗا ع٢ً بع  ايؼاسنو يف ايذساط١، ٚصبُٛع١ َٔ ايترـ

إعذاد  يف ايتعذٜاص اياص١َ؛ بٓا٤ ع٢ً االقتاياص ٚايايظاص ايكٍذ١َ َٔ قبًِٗ، ٚقذ ساع٢ ايبايث
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تهٕٛ بعٝذ٠ عٔ اإل اي١ اي١ًُّ ٚااللتـاساص اير١ًّ، ذكظُت األط١ً٦ ايٛاسد٠ بٗا إىل إٔ  ؿلٝف١ االطتبا١ْ

 قظُو 

ٍُٔ أسبع ايكظِ األٍٚ  ٍٞ، ٚايترـف،   ط١ً٦ َتعًك١ بايعًَٛاص ايؼرـ١ٝ، ٖٚٞأ ١تل ايؤٌٖ ايعًُ

 ٚايٛظٝف١، ٚطٓٛاص اشبرب٠ 

ٍُٔ ايفكشاص اشباؿ١ بالتباس ذشكٝاص ايذساط١؛ حبٝث قظُت إىل صبُٛعتو  ربف  ايكظِ اي اْٞ  تل

ٍَا اجملُٛع١ اي ا١ْٝ ذترف22اجملُٛع١ األٚىل التباس ايفشك١ٝ األٚىل، ٚتؼٌُ ) التباس ايفشك١ٝ  ( ذكش٠، أ

 ذكش٠  (22) اي ا١ْٝ، ٚتؼٌُ

 األطايٝب اإليـا١ٝ٥ ايظترذ١َ يف ذبًٌٝ ايبٝاْاص 

 ايتٛطط اسبظابٞ، ٚايٓظب اي١ٜٛ٦  -

التباس )أيفا نشْٚباخ( يًـذم ٚاي باص، ٜظترذّ َٔ قبٌ ايبايث يكٝاغ ثباص االطتبا١ْ، ٜٚكـذ ب٘  -

ٚايؼشٚل ٚع٢ً ْفع أذشاد  األيٛاٍ ٍّ إعاد٠ ت بٝل االطتبا١ْ بعذ ذت٠ ص١َٝٓ َع١ٓٝ ٚذبت ْفع  أْ٘ يٛ 

ٌٍ دست١ َكبٛي١ بايٓظب١ يكٝاغ أيفا نشْٚباخ ٖٞ)ط ذإْٗا ايع١ٓٝ (، %30تع ٞ ْفع ايٓتٝج١، ٚتعٍذ أق

 ٚنًُا صادص عٔ ريو نإ ريو أذلٌ 

 (، ٚريو اللتباس ذشكٝاص ايذساط١ One Semple t Testيًع١ٓٝ ايٛايذ٠ ) (t) التباس -

 يًُتٛطط ايعاّ   (tالتباس ) -

 مج  ايبٝاْاص 

ايفشٚ  ٚاإلداساص ٚسسطا٤ األقظاّ بايـاسف  ( اطتبا١ْ ع٢ً َذٜش40ٟمتهٔ ايبايث َٔ تٛصٜ  عذد )

ٌٍ ايذساط١، ٚاطتًِ َٓٗا عذد ) ( اطتبا١ْ َظتٛذ١ٝ يؼشٚل ايتلًٌٝ اإليـا٥ٞ؛ أٟ بٓظب١ 22ايتجاس١ٜ؛ ضب

 (، ٚتعٍذ ٖزٙ ايٓظب١ َكبٛي١ يف صباٍ ايبلٛث ايٝذا١ْٝ %47تضٜذ عٔ)

 

 ذبًٌٝ ايبٝاْاص ٚالتباس ايفشكٝاص 

اطترذّ ايبايث َكٝاغ )يٝهشص اشبُاطٞ( يإلتاب١ عٔ أط١ً٦ االطتبا١ْ؛ يٝث أع ٢ ايكٝاغ األسقاّ 

= غري َٛاذل بؼذ٠( يف  2َٛاذل(، )= غري  2= ضباٜذ(، ) 1= َٛاذل(، ) 7، )= َٛاذل بؼذ٠(  2) ايتاي١ٝ 

مجٝ  ذكشاص اطتُاس٠ االطتبا١ْ، ٚقذ أع ٝت يذٚد إلتاب١ ايفكشاص؛ يتلذٜذ دست١ ايٛاذك١، ذهاْت ع٢ً 

 ايٓلٛ اآلتٞ 
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 ( قِٝ َكٝاغ يٝهشص اشبُاط0ٞتذٍٚ )

قِٝ َكٝاغ 

 يٝهشص
 اإلتاباص
يذٚد )  ٍٛ اشب١ًٝ

 (اإلتاب١
 ايٛطط ايٓظيب

 13 - 20 205 – 2 غري َٛاذل بؼذ٠ 1

 22 – 13 203 – 205 غري َٛاذل 2

 35 – 22 107 – 203 ضباٜذ 3

 57 – 35 3.4 – 4.2 َٛاذل 4

 200 - 57 2 – 702 َٛاذل بؼذ٠ 5

 

( tيعشذ١ ادباٙ نٌ ذكش٠، ٚالتباس )؛ ٚقذ ّ يظاب ايٓظب١ اي١ٜٛ٦ يهٌ إتاب١ ٚايتٛطط اسبظابٞ

اللتباس ايفشكٝاص، يٝث ٜتِ قبٍٛ ذشك١ٝ ايذساط١ عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١ يًُتٛطط ايعاّ ٚالتباس ايتبأٜ 

(p-value ٜكٌ عٔ َظت٣ٛ ايع١ٜٛٓ احملذد )       ( ٔ1ٚمبتٛطط عاّ ٜضٜذ ع ) 

  ؿذم االطتبا١ْ 

ٜعين ؿذم االطتبا١ْ قٝاغ أط١ً٦ االطتبا١ْ يا ٚكعت يكٝاط٘، ٚقذ اطترذّ ايبايث يًتأنذ َٔ ؿذم 

 تو اآلتٝتو االطتبا١ْ اي شٜك

ّ عشض اطتُاس٠ االطتبا١ْ ع٢ً صبُٛع١ َٔ ايترــو يف صباٍ احملاطب١  ؿذم احملهُو  -

 ٚاإليـا٤، ٚألز ايبايث مبايظاتِٗ؛ حبزف أٚ تعذٌٜ بع  ايفكشاص يف االطتبا١ْ  

اعتُذ ايبايث ع٢ً َكٝاغ )أيفا نشْٚباخ(؛ يًتأنذ َٔ ثباص االطتبا١ْ، ٚنإ  ؿذم ايكٝاغ  -

 ).%6703) (يٝث ناْت قُٝت٘%30أنرب َٔ ) َعاٌَ )أيفا نشْٚباخ(

 

 ( التباس )أيفا نشْٚباخ(8تذٍٚ )

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

673  24 
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 ايفشكٝاص ذبًٌٝ ايبٝاْاص ٚالتباس 

ع٢ً أطاغ  ٚاإلداس٠َ تٛتذ عاق١ راص دالي١ إيـا١ٝ٥ بو تهاٌَ ْظاَٞ  ايتهًف١َ  ايفشك١ٝ األٚىل

، مبا تٛذشٙ َٔ َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري َاي١ٝ عٔ تهايٝا األْؼ ١ ٚتـُُٝٗا، (ABM)ٚ( ABC)األْؼ ١ 

   ٚمتهو إداس٠ ايـشف َٔ ربفٝ  تهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ

ذكش٠ ع٢ً ع١ٓٝ ايذساط١، ٚقٝاغ َذ٣ َٛاذكتِٗ  (22) ايفشك١ٝ َٔ لاٍ عشض عذد ّ التباس ٖزٙ

عًٝٗا، ٚناْت ْتا٥  ايتلًٌٝ اإليـا٥ٞ إلتاباص ع١ٓٝ ايذساط١ يٍٛ ٖزٙ ايفكشاص نُا ٖٞ ظاٖش٠ يف 

 ( 1ازبذٍٚ  )

 ( ايتٛطط اسبظابٞ ٚاالعبشاف ايعٝاسٟ َٚظت٣ٛ ايذالي3١تذٍٚ )

One-Sample Statistics 

 N Mean ايعباساص
Std. 

Deviation 

Sig. 

 (2-tailed) 

 ايتتٝب

 ايتـاعذٟ

دست١ 

 ايٛاذك١

ايعًَٛااااااص ايايٝااااا١ ٚغاااااري ايايٝااااا١ متهاااأا إداس٠  

طااااتاتٝج١ٝ ايـااااشف َااأا اربااااار ايكااااشاساص اإل  

 ايشػٝذ٠ عبٛ ربفٝ  ايتهايٝا 
52 4.28 0.749 .000 1 

َٛاذل 

 بؼذ٠

ت اااااٜٛش أدا٤ ايعااااااًَو عًااااا٢ ايتلًٝااااٌا اياااااذقٝل   

يألْؼااا ١ ايظاااترذ١َ يف أدا٤ اشباااذَاص أطااااغ  

طااااتاتٝج١ٝ عبااااٛ  يف اربااااار ايكااااشاساص اإل  َٗاااِا

 ربفٝ  ايتهايٝا ٚذبظو ازبٛد٠ 

52 4.25 0.789 .000 2 
َٛاذل 

 بؼذ٠

ايتُٝٝااض بااو طبتًااا صبااا٥ٔ ايـااشف عًاا٢ ذبًٝاٌا  

يهااٌ  ايشحبٝاا١ ٚذبذٜااذ ْااٛ  اشبااذَاص ايكذَاا١     

ِٗ ٜعااااٍذ أيااااذ أسنااااإ ت ااااٜٛش اشبااااذَاص       َااآا

 ٚربفٝ  تهايٝفٗا 

52 4.23 0.782 .000 3 
َٛاذل 

 بؼذ٠

ايعًَٛاااص ايايٝاا١ ٚغااري ايايٝاا١ اياايت تٓتجٗااا ْظاِا      

أسناإ   إياذ٣ ايتهايٝا ٚاإلداس٠ ايعاؿاش٠ تعاٍذ   

ظبااااااااح إداس٠ ايـاااااااشف يف ذبكٝااااااال أٖاااااااذاذٗا 

 طتاتٝج١ٝ ٚايتؼغ١ًٝٝ اإل

52 7022 0.847 .000 4 
َٛاذل 

 بؼذ٠

ايذقاا١ يف يظاااب تهااايٝا األْؼاا ١ ٚذاال ْظاِا     

ايتهااااااايٝا ٚاإلداس٠ عًاااااا٢ أطاااااااغ األْؼاااااا ١  

ا  ايٛكااٛعٞ يف ربفااٝ   األطاااُغٖااٞ ٚتهاًَاٗا

 تهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ 

 َٛاذل 5 000. 7850. 4.17 52

َكاٜٝع األدا٤ غري اياي١ٝ ع٢ً ايتلًٝاٌ ايتفـاًٝٞ   

اشباذَاص ايـاشذ١ٝ   يألْؼ ١ ايظاترذ١َ يف أدا٤  

تعاااااٍذ َكٝاًطاااااا يكاااااذس٠ اإلداس٠ عًااااا٢ ايتلظاااااو    

 ٚايت ٜٛش 

52 
7022

15 
 َٛاذل 6 000. 91576.
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 ( ايتٛطط اسبظابٞ ٚاالعبشاف ايعٝاسٟ َٚظت٣ٛ ايذالي3١تذٍٚ )تاب  

One-Sample Statistics 

 N Mean ايعباساص
Std. 

Deviation 

Sig. 

 (2-tailed) 

 ايتتٝب

 ايتـاعذٟ

دست١ 

 ايٛاذك١

ايعًَٛااااااص غاااااري ايايٝااااا١ ايظاااااتٍُذ٠ َاااأا ْظااااِا    

ايتهااااايٝا ايعاؿااااش٠ راص ايعاقاااا١ باألْؼاااا ١    

َٚٛتٗاااص ايتهااايٝا تعااٍذ أيااذ أسنااإ ظباااح      

 إداس٠ ايـشف يف ايٓاذظ١ 

 َٛاذل 7 000. 0.899 4.11 52

ايعًَٛااااص ايتفـااا١ًٝٝ ايايٝااا١ ٚغاااري ايايٝااا١ ياااٍٛ    

إتشا٤اص ايعٌُا  األْؼ ١ تظاعذ يف إعاد٠ تـُِٝ 

 بٗذف لف  ايتهايٝا  ؛ايـشيف
 َٛاذل 8 000. 0.846 4.09 52

ايعًَٛااااص ايتفـااا١ًٝٝ ايايٝااا١ ٚغاااري ايايٝااا١ ياااٍٛ    

األْؼااا ١ تظااااعذ يف ذبذٜاااذ ادباٖااااص ت اااٜٛش    

اشبااذَاص ايـااشذ١ٝ ٚتعااذٌٜ ايظاااس ايتهااايٝفٞ    

 هلا 

 َٛاذل 9 000. 0.802 4.05 52

عًٝٗا ْظاّ ايتهاايٝا  ايعاق١ ايظبب١ٝ اييت ٜكّٛ 

عًاا٢ أطاااغ األْؼااا ١ تعااٍذ األطاااغ يف ذبذٜاااذ     

ْظااااّ اإلداس٠ عًااا٢   ٚت بٝاااِل ،نًفااا١ اشباااذَاص 

 أطاغ األْؼ ١ 

 َٛاذل 9 000. 0.777 7002 52

اعتُاد ْظاِ ايتهاايٝا ٚاإلداس٠ يف بٓاا٤ َكااٜٝع     

ظِ احملاطااب١ٝ عًاا٢ تكااذِٜ    األدا٤ ُٜ ظٗااش قااذس٠ ايآا

تفٝاااذ يف ذبذٜاااذ   ،َعًَٛااااص َايٝااا١ ٚغاااري َايٝااا١  

األْؼاا ١ ايلااٝف١ يًكُٝاا١ ٚاأللااش٣ غااري ايلااٝف١   

ا، أٚ إيغاسٖااااا؛ بٗااااذف  يًكُٝاااا١؛ يٝتظاااا٢ٍٓ تعذًٜاااٗا

 لف  ايتهايٝا 

 َٛاذل 10 000. 0.885 4.00 52

عًاااااا٢ ايتفـااااااٌٝ يف األْؼاااااا ١  يكاااااااٜٝع األدا٤

ايظااترذ١َ يف أدا٤ اشبااذَاص آثاااس إجيابٝاا١ عًاا٢     

  ايـشفنًف١ اشبذَاص ايكذ١َ يضبا٥ٔ 
 َٛاذل 11 000. 0.739 1063 52

 

( أ١ُٖٝ ايعًَٛاص 2َٔ لاٍ ذبًٌٝ ازبذٍٚ ايظابل ٜتلم َٔ إتاباص ع١ٓٝ ايذساط١ ع٢ً ايفكش٠ )

ع٢ً أطاغ األْؼ ١   ٚاإلداس٠َ ايتهايٝف١ٝ اياي١ٝ ٚغري اياي١ٝ، اييت ٖٞ ْتاج ت بٝل ْظاَٞ  ايتهًف١َ

(ABC )ٚ(ABM) (  َؤنذ مبتٛططMean = 4.2885)،  نُا أنذص ريو إتاباص ايع١ٓٝ ع٢ً

ٚأظٗشص إتاباص ع١ٓٝ  ( 700244-702222( مبتٛطط ٜٓلـش بو  )20، 6، 5، 4، 3، 7ايفكشاص )

ايذقٝل يألْؼ ١ يف اربار  ع٢ً ايتلًٌٝ ،ٚت ٜٛشِٖ األطاطٞ يتذسٜب ايعاًَو ( ايذَٚس2ايذساط١ يف ايفكش٠ )

( 1(، نُا بٝٓت ايفكش٠ )Mean = 4.2500عبٛ ربفٝ  ايتهايٝا مبتٛطط  ) االطتاتٝج١ٝايكشاساص 
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إداس٠ ايـشف ع٢ً ايتُٝٝض بو طبتًا صبا٥ٔ ايـشف ع٢ً ذبًٌٝ ايشحب١ٝ، ٚذبذٜذ ْٛ    أ١ُٖٝ تشنٝض

 اشبذَاص ايكذ١َ يف ت ٜٛش اشبذَاص ٚربفٝ  تهايٝفٗا 

)ايٛاذل بؼذ٠( ٚ)ايٛاذل(، يٝث إٕ ايفكشاص  اعبـشص دست١ ايٛاذك١ يهٌ ايفكشاص بوذكذ ٚبؼهٌ عاّ 

(، يف يو 0002ٚمبظت٣ٛ دالي١ أقٌ َٔ ) ،(702( تا٤ص مبتٛطط عاّ ٜضٜذ ع٢ً )7-2راص ايتتٝب َٔ )

ٌٍ َٔ )106 – 702( تا٤ص مبتٛطط عاّ بو )22 – 2ايفكشاص راص ايتتٝب َٔ )  ( 0002( ٚمبظت٣ٛ دالي١ أق

( tاعتُذ ايبايث ع٢ً التباس ) -ايفشك١ٝ ع٢ً أطع ع١ًُٝ دقٝك١ ٚيًٛؿٍٛ إىل قشاس طًِٝ ٚالتباس 

 ( 2(، ٚازبذٍٚ  )7ٍّ اسبـٍٛ ع٢ً ايٓتا٥  ايٛكل١ يف ازبذٍٚ  )ٚ ،يًُتٛطط ايعاّ

 ( يًُتٛطط ايعاtّ( التباس )2تذٍٚ )

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 0799417. 5764674. 4.133013 52 ايتٛطط ايعاّ

 

 ( َظت٣ٛ ايذالي5١تذٍٚ )

 
Test Value = 3 

t Df 
Sig. 

 (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 4.293502 3.972523 4.1330128 000. 51 51.700 ايتٛطط ايعاّ

 

ٍٕ 7ْظترًف َٔ ازبذٍٚ  ) (، ٜٚؼري ريو إىل ايٛاذك١ بؼهٌ Mean = 4.133013ايتٛطط ايعاّ )( أ

يف  (ABM)ٚ( ABC)ٚاإلداس٠( ع٢ً أطاغ األْؼ ١  عاّ ع٢ً ٚتٛد دٚس ذٍعاٍ يتهاٌَ ْظاَٞ )ايتهًف١َ

ٍٕ َظت٣ٛ ايذالي١ َٔ  ٌٍ ايذساط١، نُا أ ربفٝ  تهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ بايـاسف ايتجاس١ٜ ضب

ٌٍ َٔ َظت٣ٛ ايع١ٜٛٓ احملٍذد )(Sig = 0.000( نإ 2ازبذٍٚ  ) ٍِ ذإْ٘ ٚبٓا٤ عًٝ٘  ،(0.05α =( ٖٚٛ أق ٜت

ٚاإلداس٠(  ال تٛتذ عاق١ راص دالي١ إيـا١ٍٝ٥ بو تهاٌَ ْظاَٞ )ايتهًف١َ " (H0) سذ  ايفشك١ٝ ايعذّ

األْؼ ١ ، مبا تّٛذشٙ َٔ َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري َاي١ٝ عٔ تهايٝا (ABM)ٚ( ABC)ع٢ً أطاغ األْؼ ١ 

 ١ٚقبٍٛ ايفشك١ٝ ايبذًٜ، ٚتـُُٝٗا، ٚمتهو إداس٠ ايـشف َٔ ربفٝ  تهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ"

(H1) ٚاإلداس٠( ع٢ً أطاغ األْؼ ١  "تٛتذ عاق١ راص دالي١ إيـا١ٝ٥ بو تهاٌَ ْظاَٞ )ايتهًف١َ

(ABC )ٚ(ABM) ٚتـُُٝٗا، ٚمتهو ، مبا تٛذشٙ َٔ َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري َاي١ٝ عٔ تهايٝا األْؼ ١

 إداس٠ ايـشف َٔ ربفٝ  تهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ" 
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ٚاإلداس٠( ع٢ً أطاغ  تٛتذ عاق١ راص دالي١ إيـا١ٝ٥ بو تهاٌَ ْظاَٞ )ايتهًف١َ ايفشك١ٝ اي ا١ْٝ 

، مبا تٛذشٙ َٔ َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري َاي١ٝ عٔ تهايٝا األْؼ ١ ٚتـُُٝٗا، (ABM)ٚ( ABC)األْؼ ١ 

    ايـشف َٔ احملاذظ١ ع٢ً تٛد٠ اشبذَاص ايـشذ١ٝ ٚذبظٝٓٗا ٚمتهو إداس٠

ذكش٠ ع٢ً ع١ٓٝ ايذساط١، ٚناْت ْتا٥  ايتلًٌٝ  (22ٍّ التباس ٖزٙ ايفشك١ٝ َٔ لاٍ عشض عذد)

  (3) اإليـا٥ٞ إلتاباص ع١ٓٝ ايذساط١ يٍٛ ٖزٙ ايفكشاص، نُا ٖٞ ظاٖش٠ يف ازبذٍٚ 

 ايعٝاسٟ َٚظت٣ٛ ايذالي١( ايتٛطط اسبظابٞ ٚاالعبشاف 2تذٍٚ )

One-Sample Statistics 

 N Mean ايعباساص
Std. 

Deviation 

Sig. 

 (2-tailed) 

 ايتتٝب

 ايتـاعذٟ

دست١ 

 ايٛاذك١

تعاااااذ األْؼااااا ١ ايظاااااترذ١َ يف أدا٤ اشباااااذَاص  

يف اعتُااااد ايعُااٌا باألْظُااا١   ايـاااشذ١ٝ األطااااَغ

 احملاطب١ٝ ٚاإلداس١ٜ يف ايـشف 

52 4.38 0.565 .000 1 
َٛاذل 

 بؼذ٠

تظااااترذّ إداس٠ ايـااااشف ايعًَٛاااااص احملاطااااب١ٝ   

ٚاإلداسٜااااا١ يف ذبذٜاااااذ َظااااات٣ٛ نفاٜااااا١ األدا٤    

 يألْؼ ١ ايـشذ١ٝ ٚذبًٌٝ ايشحب١ٝ 

52 4.32 0.759 .000 2 
َٛاذل 

 بؼذ٠

ايعًَٛاص ايتفـ١ًٝٝ ايايٝا١ ٚغاري ايايٝا١     ٜعذ تٛذرُي

عاااأا األْؼااااا ١ ايظاااااترذ١َ يف أدا٤ اشباااااذَاص   

يف ت اااااٜٛش ٚذبظاااااو   األطااااااَغ -ايـاااااشذ١ٝ 

 إتشا٤اص تكذِٜ اشبذَاص 

52 4.32 0.733 .000 2 
َٛاذل 

 بؼذ٠

تعاااٍذ ايعًَٛااااص ايايٝااا١ ٚغاااري ايايٝااا١ ايتاااٛذش٠ َاأا 

يف  األطااااَغ -األْظُااا١ ايتهايٝفٝااا١ ٚاإلداسٜااا١  

تظاااعري اشباااذَاص ايـاااشذ١ٝ؛ مباااا  كااال ايٝاااض٠    

 ايتٓاذظ١ٝ بتلظو األدا٤ 

52 4.32 0.648 .000 2 
َٛاذل 

 بؼذ٠

ايعًَٛااااااص ايايٝااااا١ ٚغاااااري ايايٝااااا١ متهاااأا إداس٠  

ايـااااشف َااأا اربااااار ايكااااشاساص االطااااتاتٝج١ٝ    

 ايشػٝذ٠ عبٛ ايتلظو ايظتٍُش يًرذَاص

52 4.28 0.749 .000 3 
َٛاذل 

 بؼذ٠

ظِ ايعتُااذ٠ َأا قباٌا إداس٠ ايـااشف يف     تعتاارب ايآا

يف ذبذٜااذ  قٝاااغ ٚتكااِٜٛ نفاٜاا١ األدا٤ األطاااغَ 

 ايهاذآص ٚايتقٝاص يٛظفٞ ايـشف 

 َٛاذل 4 000. 0.863 4.13 52

تعٌُ إداس٠ ايـشف ع٢ً سطِ اشب ط ايظاتكب١ًٝ  

اشباؿاااااا١ بتلذٜااااااذ َظاااااات٣ٛ األدا٤ يألْؼاااااا ١  

 هلا  ٚايتلظو ايظتٍُش 

 َٛاذل 4 000. 7920. 4.13 52
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 ( ايتٛطط اسبظابٞ ٚاالعبشاف ايعٝاسٟ َٚظت٣ٛ ايذالي6١تذٍٚ )تاب  

One-Sample Statistics 

 N Mean ايعباساص
Std. 

Deviation 

Sig. 

 (2-tailed) 

 ايتتٝب

 ايتـاعذٟ

دست١ 

 ايٛاذك١

ايعًَٛاااص ايايٝاا١ ٚغااري ايايٝاا١ اياايت تٓتجٗااا ْظاِا      

ٚاإلداس٠ عًااا٢ أطااااغ األْؼااا ١ عًااا٢ ايتهااايٝا  

دستاا١ عايٝاا١ َأا ايتفـااٌٝ ٚايذقاا١؛ ممااا ٜظاااعذ     

اإلداس٠ يف اطاااااترذاَٗا يف قشاساتٗاااااا ايتؼاااااغ١ًٝٝ   

 ٚاالطتاتٝج١ٝ 

 َٛاذل 5 000. 0.731 4.11 52

ذبتااج بعا  األْؼا ١ ايـاشذ١ٝ إىل ت بٝال ْظاِا      

ضباطااااااب١ ايتهااااااايٝا ٚاإلداس٠ عًاااااا٢ أطاااااااغ   

األْؼاااااااا ١؛ يتػااااااااٝذ ايكااااااااشاساص ايتؼااااااااغ١ًٝٝ  

 طتاتٝج١ٝ يإلداس٠ ٚاإل

 َٛاذل 6 000. 0.721 4.09 52

تعااٍذ َظاااْذ٠ األْظُاا١ احملاطااب١ٝ ايعُااٍٛ بٗااا يف    

ظِ ضباطاب١ ايتهاايٝا ٚاإلداس٠ عًا٢      ايـشف بٓا

ٍُاااا يف بٓاااا٤ األْظُااا١     أطااااغ  األْؼااا ١ أَاااًشا َٗ

 ايشقاب١ٍٝ ايفٍعاي١ ع٢ً األْؼ ١ ٚتهايٝفٗا 

31 4.22 0.883 .000 3 
َٛاذل 

 بؼذ٠

ايعًَٛاااص ايايٝاا١ ٚغااري ايايٝاا١ اياايت تٓتجٗااا ْظاِا      

 -ايتهاااااايٝا ٚاإلداس٠ عًااااا٢ أطااااااغ األْؼااااا ١  

 متهٔ اإلداس٠ َٔ اطترذاَٗا يف سطِ اشب ط 

 َٛاذل 8 000. 0.739 4.03 52

ايعًَٛاااص ايايٝاا١ ٚغااري ايايٝاا١ اياايت تٓتجٗااا ْظاِا      

 -ايتهاااايٝا ٚاإلداس٠ عًااا٢ أطااااغ األْؼااا ١    

متهأا اإلداس٠ َأا اطااترذاَٗا يف قٝاااغ ٚتكااِٜٛ 

 نفا١ٜ األدا٤ 

 َٛاذل 8 000. 0.712 4.03 52

تعتُااذ إداس٠ ايـااشف عًاا٢ أطااع راص  اااب  غااري  

؛ َااايٞ باإلكاااذ١ إىل األطااع ايايٝاا١ ايتهايٝفٝاا١   

ِٝ اشباذَاص ايـاشذ١ٝ    ٚاعتُااد األْؼاا ١   ،يتـُا

 ايظترذ١َ يف تكذِٜ تًو اشبذَاص 

 َٛاذل 9 000. 0.929 3.86 52

يرشتاااص ْظاِا ضباطااب١ ايتهااايٝا عًاا٢ أطاااغ 

األْؼاا ١ اطااترذاَاص ألااش٣؛ ذلااا عأا تظااعري  

 ٔ تكااِٜٛ نفاٜاا١   َ اٌا ،اشبااذَاص ايكذَاا١ يًضبااا٥

 األدا٤ 

 َٛاذل 9 000. 0.863 3.86 52

ايعًَٛاااص ايايٝاا١ ٚغااري ايايٝاا١ اياايت تٓتجٗااا ْظاِا      

 -ايتهاااايٝا ٚاإلداس٠ عًااا٢ أطااااغ األْؼااا ١    

متهاااأا اإلداس٠ َاااأا اطاااااترذاَٗا يف قاااااشاساص    

 ايتظعري 

 َٛاذل 10 000. 0.809 3.82 52
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( إٔ األْؼ ١ ايظترذ١َ يف 2( ٜتلم َٔ إتاباص ع١ٓٝ ايذساط١ يٍٛ ايفكش٠ )3َٔ لاٍ ذبًٌٝ ازبذٍٚ  )

اشبذَاص ايـشذ١ٝ تعٍذ األطاغ يف اعتُاد ايعٌُ باألْظ١ُ احملاطب١ٝ ٚاإلداس١ٜ يف ايـشف مبتٛطط  أدا٤

(Mean = 4.3846 )، ( ع٢ً إٔ إداس٠ ايـشف تظترذّ 2نُا أنذص إتاباص ع١ٓٝ ايذساط١ يف ايفكش٠ )

ذبًٌٝ ايشحب١ٝ مبتٛطط ايعًَٛاص احملاطب١ٝ ٚاإلداس١ٜ يف ذبذٜذ َظت٣ٛ نفا١ٜ األدا٤ يألْؼ ١ ايـشذ١ٝ ٚ

(Mean = 4.3846  )   

 أ١ُٖٝ َا ٜٓتج٘ ت بٝل ْظاَٞ )ايتهًف١َٖٛ َٚٔ أبشص َا أنذت٘ إتاباص ع١ٓٝ ايذساط١ يف َعظِ ايفكشاص 

ربذّ  -اي١ٝ اياي١ٝ ٚغري ائَ َعًَٛاص يٍٛ األْؼ ١  (ABM)ٚ( ABC)ٚاإلداس٠( ع٢ً أطاغ األْؼ ١ 

ايكشاساص ٚتكِٝٝ األدا٤ زب١ٗ إداس٠ ايتهايٝا مبتٛطط عاّ اعبـش بو  اإلداس٠ يف ايتر ٝط ٚاربار 

(701236-105236  ) 

)ايٛاذل بؼٍذ٠( ٚ)ايٛاذل(، يٝث إٕ  اعبـشص دست١ ايٛاذك١ يفكشاص ايذساط١ بوذكذ ٚبؼهٌ عاّ 

ٌٍ َٔ ) ،(702( تا٤ص مبتٛطط عاّ ٜضٜذ ع٢ً )3-2ايفكشاص راص ايتتٝب َٔ ) (، 0002ٚمبظت٣ٛ دالي١ أق

ٚمبظت٣ٛ دالي١  ،(105236 –702( تا٤ص مبتٛطط عاّ بو )20 – 4يف يو ايفكشاص راص ايتتٝب َٔ )

( َٔ ٌٍ  ( 0002أق

اعتُذ ايبايث ع٢ً  ذكذ - ٚيًٛؿٍٛ إىل قشاس طًِٝ يكبٍٛ أٚ سذ  ايفشك١ٝ اي ا١ْٝ ع٢ً أطع ع١ًُٝ دقٝك١

 ( 5(، ٚازبذٍٚ  )4ايٛكل١ يف ازبذٍٚ  )ٍّ اسبـٍٛ ع٢ً ايٓتا٥  ٚ( يًُتٛطط ايعاّ، tالتباس )

  ( يًُتٛطط ايعاtّ( التباس )2تذٍٚ )

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 0722117. 5202323. 4.121044 52 اشب أ ايعٝاسٟايتٛطط 

 

 ( َظت٣ٛ ايذالي2١تذٍٚ )

 
Test Value = 3 

t Df 
Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 4.267891 3.978263 4.1230769 000. 51 57.159 ايتٛطط ايعاّ

 

ٍٕ ايتٛطط ايعاّ )4ْظترًف َٔ ازبذٍٚ  ) ريو إىل ايٛاذك١ بؼهٌ  (، ٜٚؼري Mean = 4.123077( أ

يف  (ABM)ٚ (ABC)ٚاإلداس٠( ع٢ً أطاغ األْؼ ١  ْظاَٞ )ايتهًف١َعاّ ع٢ً ٚتٛد دٚس ذٍعاٍ يتهاٌَ 

ٌٍ ايذساط١، نُا إٔ َظت٣ٛ  احملاذظ١ ع٢ً تٛد٠ اشبذَاص ايـشذ١ٝ ٚذبظٝٓٗا بايـاسف ايتجاس١ٜ؛ ضب
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ٚبٓا٤  ،(α 0.05 =( ٖٚٛ أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايع١ٜٛٓ احملذد )(Sig = 0.000( نإ 2ايذالي١ َٔ ازبذٍٚ  )

ٍِ ذإْ٘ عًٝ٘  "ال تٛتذ عاق١ راص دالي١ إيـا١ٝ٥ بو تهاٌَا ْظاَٞ   (H0) سذ  ايفشك١ٝ ايعذّٜت

، مبا تٛذشٙ َٔ َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري َاي١ٝ عٔ  (ABM)ٚ (ABC)ايتهًف١ ٚاإلداس٠ ع٢ً أطااغ األْؼ ١ 

تهايٝا األْؼ ١ ٚتـُُٝٗا، ٚمتهو إداس٠ ايـشف َٔ احملاذظ١ ع٢ً تٛد٠ اشبذَاص ايـشذ١ٝ 

تٛتذ عاق١ راص دالي١ إيـا١ٝ٥ بو تهاٌَ ْظاَٞ  "  (H1)١ ٚقبٍٛ ايفشك١ٝ ايبذًٜ، "ٚذبظٝٓٗا

، مبا تٛذشٙ َٔ َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري َاي١ٝ عٔ (ABM)ٚ (ABC) ٚاإلداس٠( ع٢ً أطاغ األْؼ ١ )ايتهًف١َ

تهايٝا األْؼ ١ ٚتـُُٝٗا، ٚمتهو إداس٠ ايـشف َٔ احملاذظ١ ع٢ً تٛد٠ اشبذَاص ايـشذ١ٝ 

 ٚذبظٝٓٗا" 

  :هتائجال

 تٛؿٌ ايبايث َٔ لاٍ ايذساط١ ٚايتلًٌٝ يًجاْبو ايٓظشٟ ٚايعًُٞ إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ ، نإ أُٖٗا 

ْظاّ ربـٝف ايتهايٝا ع٢ً أطاغ  –ايعًَٛاص اياي١ٝ ٚغري اياي١ٝ اييت تٓتجٗا ْظِ ايتهايٝا  .2

تعٍذ أيذ أسنإ  - ABMاإلداس٠ ع٢ً أطاغ األْؼ ١  - ْٚظِ اإلداس٠ ايعاؿش٠ - ABCاألْؼ ١ 

ايشػٝذ٠ عبٛ ربفٝ  ايتهايٝا، ٚذبكٝل  االطتاتٝج١ٝظباح إداس٠ ايـشف يف اربار ايكشاساص 

 ٚايتؼغ١ًٝٝ  االطتاتٝج١ٝأٖذاذٗا 

 َِٗ أطاٌغ ظترذ١َ يف أدا٤ اشبذَاص ايـشذ١ٝت ٜٛش أدا٤ ايعاًَو ع٢ً ايتلًٌٝ ايذقٝل يألْؼ ١ اي .2

 عبٛ ربفٝ  ايتهايٝا ٚذبظو ازبٛد٠  االطتاتٝج١ٝ اربار ايكشاساص يف

ٜعٍذ تٛذري ايعًَٛاص ايتفـ١ًٝٝ اياي١ٝ ٚغري اياي١ٝ عٔ األْؼ ١ ايظترذ١َ يف أدا٤ اشبذَاص ايـشذ١ٝ  .1

ٍِ األطع ايعتُذ عًٝٗا يف تظعري اشبذَاص ايـشذ١ٝ، ٚذبظو إتشا٤اص تكذِٜ اشبذَاص   َٔ أٖ

دٌٚس باسٌص يف تفعٌٝ اإلداس٠  (ABM) (ABC) ٚاإلداس٠( ع٢ً أطاغ األْؼ ١ ْظاَٞ )ايتهًف١َيتهاٌَ  .7

يتهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ؛ مبا تٛذشٙ َٔ َعًَٛاص َاي١ٝ ٚغري َاي١ٝ يٍٛ تهايٝا  االطتاتٝج١ٝ

َُ ،األْؼ ١ ايظترذ١َ يف أدا٤ اشبذَاص ٗا ايذالًٞ؛ تظِٗ يف ربفٝ  تهايٝا اشبذَاص ٚتـُٝ

ٍٞ يًُـشف   ايـشذ١ٝ، ٚاحملاذظ١ ع٢ً تٛدتٗا ٚذبظٝٓٗا، ٚتذعِٝ ايشنض ايتٓاذظ

 :التوصيات

ٌٍ تٛؿٝاص، ذأٚؿٞ با  إىلنُا أْين سأٜت إٔ أْب٘   أَٛس عذ٠، ٖٞ ضب

 (ABM) (ABC)ٚاإلداس٠( ع٢ً أطاغ األْؼ ١  كشٚس٠ اعتُاد إداس٠ ايـاسف ع٢ً ْظاَٞ )ايتهًف١َ .2

يف تٛذري َعًَٛاص تهايٝف١ٝ يٍٛ األْؼ ١ ايظترذ١َ يف أدا٤  إلطٗاَ٘بؼهٌ عًُٞ َتهاٌَ، 

تفـ١ًٝٝ  َعًَٛاُصمبا ٜٛذشٙ َٔ اشبذَاص، ميهٔ َٔ لاهلا ربفٝ  تهًف١ اشبذَاص ايـشذ١ٝ، ٚ

 يٍٛ تـُِٝ األْؼ ١ ايش٥ٝظ١ٝ ٚايفشع١ٝ يًعٌُ ايـشيٍف، ذبكل ذبظًٝٓا َظتُْشا يًرذَاص ايـشذ١ٝ  
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ٚاإلداس٠( ع٢ً  ًو يف ايك ا  ايـشيف بفٛا٥ذ ايت بٝل ايعًُٞ ْظاَٞ )ايتهًف١َايعٌُ ع٢ً تعشٜا ايعاَ .2

، ٚتذسٜبِٗ ع٢ً نٝف١ٝ ايعٌُ بٗزٙ األْظ١ُ يف ايـشف، ٚ شم (ABM) (ABC)أطاغ األْؼ ١ 

 ايتعاٌَ ٚاالطتفاد٠ َٔ ايعًَٛاص اييت تٛذشٖا 

ٚاإلداس٠( ع٢ً أطاغ  ْظاَٞ )ايتهًف١َ - ته ٝا ايذساطاص يٍٛ األْظ١ُ احملاطب١ٝ ٚاإلداس١ٜ اسبذٜ ١ .1

اييت تظِٗ يف ايتعشٜا بٗزٙ األْظ١ُ  ،ايعٌُ ايٓذٚاص ٚٚسِؾ ٚعكَذ، (ABM)ٚ (ABC)األْؼ ١ 

 ٚأُٖٝتٗا يف ذبكٝل اإلداس٠ االطتاتٝج١ٝ يتهايٝا اشبذَاص ايـشذ١ٝ  

 (ABC)ٚاإلداس٠( ع٢ً أطاغ األْؼ ١  عًُٞ ٚاكم يتهاٌَ ْظاَٞ )ايتهًف١َ  كشٚس٠ بٓا٤ إ اس .7

ٚ(ABM)،ايذال١ًٝ ٚاشباست١ٝ،  ، مبا دذّ تٛذري ايعًَٛاص ايتفـ١ًٝٝ اياي١ٝ ٚغري اياي١ٝ

 ايشػٝذ٠  ٚاالطتاتٝج١ٝٚايتؼغ١ًٝٝ، ٚاربار ايكشاساص ايتؼغ١ًٝٝ  االطتاتٝج١ٝ

  

 املراجع

( يف ػاشناص  ABCعًا٢ األْؼا ١ )    بشاِٖٝ، سا٥ذ ضبُٛد عاذْإ، ت بٝال ْظااّ ضباطاب١ ايتهاايٝا     إ .2

اعاص ايذٚا٥ٝاا١، سطاااي١ َاتظااتري، قظاِا    اع١ األدٜٚاا١ األسدْٝاا١  دساطاا١ ياياا١ يف ػااشن١ ايتكااذّ يًـآا ؿآا

  ّ 2024احملاطب١، ن١ًٝ اإلداس٠، تاَع١ ايؼشم األٚطط، 

أمحذ، ْلاٍ سسٚف، ت بٝل ْظاّ ايتهايٝا ع٢ً أطاغ األْؼ ١ يف ايك ا  ايـاشيف  دساطا١ ت بٝكٝا١     .2

ّ االقتـاااد١ٜ ٚاإلداسٜاا١، اجملًااذ ايشاباا ،    ذ؛ ذااش  ايع ٝفٝاا١، صبًاا١ تاَعاا١ األْباااس يًعًاٛا يف َـااشف ايشػاٝا

 ّ 2022ايعذد ايتاط ، 

٠ ايتهااايٝا عًااا٢ أطاااغ األْؼااا ١   ايبؼااتاٟٚ، طااًُٝإ يظاااو، ت بٝاال ايعشذاا١ ازبذٜاااذ٠  ْظاااّ إداس      .1

(ABCM)،     ّ ، ازباَعاا١ األسدْٝاا١، صبًاا١ دساطاااص ايعًاٛا اعٞ األسدْاٞا دساطاا١ ت بٝكٝاا١ يف ايك ااا  ايـآا

 ّ 2004اإلداس١ٜ، اجملًذ اي ايث ٚاألسبعٕٛ، ايعذد األٍٚ، 

١ يتهاٌَ ْظاَٞ ايتهاايٝا ٚاإلداس٠ عًا٢ أطااغ األْؼا      االطتاتٝج١ٝايبؼتاٟٚ، طًُٝإ، االدباٖاص  .7

(ABC)&(ABM ٜش أدا٤ اشبااذَاص ايـااشذ١ٝ ٚلفاا  تهًفتٗااا، صبًاا١ تاَعاا١ (، عباٛا ذبظااو ٚت اٛا

 ّ 2027، ايعذد اي أَ، 21ايٓجاح يألحباث )ايعًّٛ اإلْظا١ْٝ(، اجملًذ 

( اي بعا١ اي اْٝا١، داس ياَاذ    َعاؿاش٠  قلااٜا )ايتهشٜيت إمساعٌٝا  ٝا٢، ضباطاب١ ايتهاايٝا ايتكذَا١       .2

ٍُإ  ّ 2005األسدٕ،  -يًٓؼش ٚايتٛصٜ ، َع

د، ٚآلااشٕٚ، ت بٝاال أْظُاا١ ايتهااايٝا عًاا٢ أطاااغ األْؼاا ١ )  .3 ( يف ازباَعاااص  ABCازببااايٞ، ضبُاٛا

ث ٚايذساطااص، اجملًاذ اسباادٟ عؼاش،             ياي١ ت بٝك١ٝ عًا٢ إياذ٣ ازباَعااص األسدْٝا١، صبًا١ إسباذ يًبلٛا

 ّ 2005ايعذد اي اْٞ، 
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د٠، ايتهاَاٌا بااو أْظُاا١  ايتهااايٝا، ا     .4 إلداس٠، ٚايٛاصْاا١ عًاا٢ أطاااغ األْؼاا ١   ؿااً إ، قااذٚسٟ ٖاٛا

(ABC, ABM, ABB        ري نآيٝا١ سبٛنُا١ ايؤطظااص ٚتفعٌٝا ٍ َشاقبا١ ايتظٝا (، ايًتك٢ ايٛا ين يٛا

ري،    - اإلبذا ، تاَع١ ايبًٝذ٠ ّ ايتظٝا - 7 -22ازبضا٥ش، ن١ًٝ ايعًّٛ االقتـاد١ٜ ٚايعًّٛ ايتجاس١ٜ ٚعًٛا

2024   

إ ضبُااذ، َااذ٣ ت بٝاال ػااشناص  .5 ايهٗشبااا٤ يف األسدٕ يٓظاااّ ايتهااايٝا ٚاإلداس٠  عًاا٢ ايعٓاااتٞ، سكاٛا

 ّ 2006األْؼ ١، صب١ً ايضسقا٤ يًبلٛث ٚايذساطاص اإلْظا١ْٝ، اجملًذ ايتاط ، ايعذد األٍٚ، 

ٌ، ضبُااذ ايـااذٜل، ْظاااّ ايتهااايٝا عًاا٢ أطاااغ األْؼاا ١      .6 نااأدا٠ يذٜ اا١ ٚذٍعاياا١ يف   ABCايفلاٝا

 ّ 2025لٛث ٚايذساطاص، ايعذد اي ايث عؼش، تٛإ احملاطب١ اإلداس١ٜ، صب١ً اإلداس٠ ٚايت١ُٝٓ يًب

ٚادٟ، أٌَ إبشاِٖٝ أمحذ، ٚآلشٕٚ، أطًٛب ايتهًف١ ع٢ً أطاغ ايٓؼال ٚدٚسٙ يف دق١ قٝااغ تهًفا١    .20

ّ االقتـاااد١ٜ، ايعااذد ايظاااب      اشبااذَاص ايـااشذ١ٝ  بااايت بٝل عًاا٢ بٓااو أّ دسَااإ اياٛا ين، صبًاا١ ايعًاٛا

 ّ  2023عؼش، 

ْع،   .22 يف ذبذٜاذ ذاشق    ABMاطاترذاّ ْظااّ اإلداس٠ عًا٢ أطااغ األْؼا ١ اياااا       ايٝاَٛس، عًٞ يااصّ ٜٛا

، نًٝاا١ اإلداس٠ ٚاالقتـاااد،     ، تاَعاا١ ايٛؿاٌا ربفاٝا  ايتهًفاا١  دساطاا١ ياياا١ يف َعُاٌا أيبااإ ايٛؿاٌا

 ّ 2020صب١ً ت١ُٝٓ ايشاذذٜٔ، اجملًذ اي اْٞ ٚاي اثٕٛ، ايعذد اي أَ ٚايتظعٕٛ، 

د٠، ٖٝفاا٤ عباذ     .22 ( يف ABCايغاين، أُٖٝا١ ْظااّ ايتهاايٝا  عًا٢ األْؼا ١ )       ٜٛطا، صٜٓب تبااس، ٚعٛا

ّ اإلْظاا١ْٝ، اجملًاذ اي ااْٞ ٚايعؼاشٕٚ، ايعاذد          ، ايعًٛا ايكشاساص اإلداس١ٜ  دساط١ ياي١، صب١ً تاَعا١ بابٌا

 ّ 2027ايشاب ، 
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