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يهدف هذا البحث إلي استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجه بالوقـت      
الجـزء  :  ينئولتحقيق ذلك تم تقسيم البحث إلى جز      ،  لتحسين قياس تكلفة الخدمة الصحية    

استطالع الجهود السابقة في موضوع البحـث وتطـوير        النظري تناول التأصيل الفكري و    
والجزء التطبيقي الختبار فروض البحث وذلك من خالل أجراء دراسـة           . فروض البحث   

،  ، أعـضاء مجلـس اإلدارة      ميدانية على عينة من محاسبي التكاليف، المديرين الماليين       
وقد تـم توزيـع     .  كاديميين باستخدام استمارة استقصاء أعدت خصيصا لهذا الغرض       ألوا
  .(SPSS)  ، وتم  تحليل البيانات باستخدام برنامج استمارة على عينة الدراسة) ٢٥٥(

توصلت نتائج البحث إلي أن استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجـه             
كما توصـلت إلـي انـه     ،  بالوقت يساهم في تحسين قياس وترشيد تكلفة الخدمة الصحية        

وذلك من خـالل تـوفير      ، ة الموارد غير المستغلة لألنشطة الخدمية     يساهم في تحديد تكلف   
المعلومات التكاليفية التي تساعد في فهم العالقة بين تكلفة الموارد المتاحة والطلب عليهـا              
  بالشكل الذي يسفر عن تخفيض معدل تكلفة الطاقة وبالتالي خفض التكلفة النهائية للخدمـة              

  . المقدمة للعميل 

Abstract : 
This research aims to use time-driven activity based costing to 

improve the measurement of the cost of the health service. in order to 
achieve this, this research has been divided into two parts: the theoretical 
part which reviewed the literature in this field and development of 
hypotheses. and, the  applied part of the research  : tested the hypotheses, 
through a field study on a sample of cost accountants, financial 
managers, board of directors members, and academics using 
questionnaire prepared specifically for this purpose. the number of  
questionnaires sending (250) to the sample members. the data were 
analyzed using. SPSS. 

Results Found Are: use of the time-driven activity based costing 
system Contributes to the rationalization of the cost of health service, It 
also helps to determine the cost of untapped resources for service 
activities .of cost information that help in understanding the relationship 
between the cost of the available resources and its demand. Consequently 
, the rate of capacity cost has been reduced, as well as, the final cost of 
the service provided to the customer . 
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تُعد الخدمات الصحية إحدى الدعائم الرئيسية للخدمات االجتماعية التي تحرص 
، وذلك تبعاَ  ، أو إدارتها واإلشراف عليها وضمانها كل الدول علي تقديمها وتمويلها

نظمها االقتصادية، باعتبار أن الخدمات الصحية المناسبة ألفراد المجتمع إنما الختالف 
يعني في النهاية المحافظة علي الثروة البشرية التي تعد الركيزة األساسية للتنمية 

ولقد ازداد الطلب علي الخدمات الصحية نتيجة عوامل عديدة .  االقتصادية ألي مجتمع
، وتمثلت في حدوث طفرات متالحقة في علوم  قتصاديتزامنت مع التطور الصناعي واال
الطبية مبتكرات من األجهزة والمعدات ، وظهور ال وأساليب الطب والصحة والعالج

، وتنوع  ، وزيادة الوعي الطبي لدي األفراد نتيجة ارتفاع مستوي التعليم الحديثة
دة من األمراض لم وتشخيص أنواع جدي. األمراض التي يتعرض لها نتيجة التلوث البيئي

تكن معروفة من قبل، وما تستلزمه من تكاليف باهظة إلجراء البحوث والتجارب للوصول 
   ) .٤٣ص ، ٢٠٠٢،  صالح( إلي أنسب الطرق لعالجها 

حيث تكتسب الخدمات الصحية أهميتها من ارتباطهـا الـدقيق بحيـاة وصـحة            
،  ية النمو والتطـور االقتـصادي     وما لذلك من أثار إيجابية علي اإلنتاج وعمل       ، المواطنين

وهو ما يفسر ارتفاع النفقات العامة المخصصة لهذا القطاع األمر الذي يؤدي إلي ضرورة          
  وضع النظم العلمية السليمة للرقابة علي هذه النفقات والتأكـد مـن إن تكلفـة أي خدمـة       

  ين صحية قد قابلت العائد منها وهو الوصول إلي مستوي صحي جيـد لعمـوم المـواطن               
  ) . ٣. ص ، ٢٠٠٣،  جعفر (

ولقد شهدت نظم التكاليف مجموعة من التطورات نتج عنها إعادة النظر في نظم             
محاسبة التكاليف التقليدية والتي تعرضت للعديد من االنتقادات نتيجـة لمـا تقدمـة مـن                

وفي ضـوء تلـك االنتقـادات       ، معلومات تفتقر إلي الدقة والمالئمة في ظل البيئة الحديثة        
 ولكـن   (ABC)ر نظام التكاليف علي أسـاس النـشاط  الموجة لنظم التكاليف التقليدية ظه

تعرض هو األخر لكثير من االنتقادات خاصة فيما يتعلق ارتفاع تكاليف المـسح الـشامل               
والمقابالت مع العاملين الالزم لتجميع البيانات والمعلومات الالزمة إلتمام نظام التكـاليف            

ووجود تقدير وحكم شخصي لتخصيص الوقت علي أنشطة ،   (ABC)علي أساس النشاط
وصعوبة صيانة والحفاظ علي النظام نتيجة التغيرات التي تحدث فـي العمليـات             ، المنشأة
علي الموارد مثل إضافة أنشطة جديـدة وزيـادة         ية وكذلك التغير في حجم اإلنفاق       التشغيل
   . ( Grass, 2005, p. 15 )لمنتجات وقنوات التوزيع والعمالءتنوع ا

وهذا باإلضافة إلي جمود نظام التكاليف التقليدي ونظام التكاليف علـي أسـاس             
النشاط وعدم ربط التكلفة بتغير المدى الزمني حيث أن عنصر الوقت  أصبح من الركائز               

  :تحكم في التكلفة التي تتمثل في األساسية التي ت
  .ته الصحية ذلك بقاء المرضي في المستشفي دون أن تستدعي حال -أ 
علي نوع الخدمـة    تخفيض الزمن الالزم في قسم الطوارئ األمر الذي ينعكس إيجاباً            -ب

  . وإنجازها بشكل أسرع من قبل المقدمة 
  .الوقت الالزم من استقبال المريض وحتى دخوله غرفة اإلنعاش  -ج 
  .تقديم خدمة الرعاية الصحية للمرضي في الوقت المناسب   - د

ست كل تلك األسباب مجتمعة في النهاية في شكل ارتفاع تكلفة الخدمات          وقد انعك 
وإذا لم يستطيع القطاع الصحي تطبيق نظـم جديـدة          ،  الصحية بمعدالت سريعة متالحقة   

فـي ظـل    ، إلدارة التكاليف فإن الوعد بتقديم خدمة صحية علي أساس القيمة لن يتحقـق            
تخصصه معظم تلك   آلة ما   وض،  دول النامية ضعف اإلمكانيات والموارد المالية المتاحة لل     

لالستمرار في تقديم خدمات العـالج    ،  عتمادات لإلنفاق علي الخدمات الصحية    إالدول من   
  .للمرضي عند مستوي جودة مرضي 
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وفي اتجاه أخر ونتيجة لالنتقادات والمشاكل التي تواجه نظـام التكـاليف علـي           
ث عن نظام بديل وأثمرت الجهود البحثية إلـي       أساس النشاط في الصورة التقليدية بدأ البح      

والذي يتطلـب    ، م٢٠٠٤التوصل إلي نظام التكاليف علي أساس الموجة بالوقت في عام           
  :مجموعتين فقط من التقديرات هما 

 تحديد معدل تكلفة طاقة الموارد من خالل قسمة إجمالي تكاليف الموارد المتاحـة              :األول  
  .للقسم علي الطاقة العملية 

 استخدام معدل تكلفة الطاقة لتخصيص تكاليف الموارد المتاحة للقسم علي وحدات            :الثاني  
  قيــاس التكلفــة وذلــك مــن خــالل تقــدير طلــب علــي طاقــة المــوارد 

( Kaplan & Anderson, 2007, p. 17 ).  
عة الخدمـة والتـي     نه بسبب الخصائص المصاحبة لطبيعة صنا     أويعتقد الباحث   

    :( Allain & Gervais, 2014, pp. 253 – 281 )تتركز فيما يلي 
 للخدمة حيث أن الخدمة ترتبط بأداء نشاط معين  Intangibility الطبيعة غير الملموسة-

  .تلبية الحتياجات العميل 
 وصعوبة تنميط الخدمة بالشكل الذي يصعب معه التنبؤ     Heterogeneity عدم التجانس    -

  . بجودة أداء الخدمة قبل تقديمها 
  .  واحدنآ حيث أن الخدمات تقدم وتستهلك في Inseparability الترابط وعدم التجزئة -
فـي حالـة عـدم     ( بسبب عدم إمكانية تخزين الخدمـة  Perish ability القابلية للفناء -

  .    بغرض استخدامها في وقت آخر) االستفادة من النتائج المحققة منها 
تخدام نظام التكاليف علي أسـاس النـشاط        لذلك يعتقد الباحث أنه من الممكن اس      

 عالية من الدقـة   ةالموجة بالوقت إلخضاع عناصر تكاليف الخدمات الصحية للقياس بدرج        
  : وذلك من خالل بعض المالمح الرئيسية لهذا النظام والتي تتمثـل فـي              ،  والموضوعية

   .) ٥٤ص ، ٢٠١٣ ، خطاب (
 .سرعة تقدير وتركيب متغيرات النظام  -
ن بسهولة تطوير وتحديث النظام ليعكس التغيرات التـي تحـدث علـي العمليـات        يمك -

 .وتنوع طلبات العمالء وتكاليف الموارد ،  التشغيلية
أن البيانات التي يحتاج إليها النظام يمكن أن تستمد من كل من نظـم تخطـيط مـوارد          -

 العمـالء  و نظم إدارة عالقـات   Enterprise Resource planning (ERP)المنشأة 
Customer Relationship Management (CRM)  .  

يمكن التحقق من صحة هذا النظام عن طريق المالحظة المباشرة لتقـديرات النمـوذج               -
 . والمتمثلة في وحدات الزمن 

يمكن لهذا النظام التعامل بسهولة مع حجم كبير من المعامالت يحقق سرعة كبيرة فـي             -
 .قت الحقيقي زمن التشغيل وتقارير الو

يعمل علي استغالل معادالت الوقت التي تتضمن االختالفات في أوامر وطلبات العمالء             -
 .وسلوكهم دون تعقد في النموذج 

ومن هنا تسعي هذه الدراسة نحو القياس الدقيق لتكاليف الخدمة الصحية في ظل             
  .ت تبني نظام التكلفة علي أساس النشاط الموجه بالوق

  

قدم الفكر المحاسبي خالل الثمانينيات من القرن المنصرم العديد من االنتقـادات            
الموجهة لنظام التكاليف التقليدي الذي يعتمد علي أسس تخصيص تعتمد علي الحجم ممـا              

  .  ) Cooper & Kaplan, 1988, p. 27 (يؤدي إلي حدوث تشوهات في تكلفه المنتج 
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ت البحث عن ممارسـات وأدوات معاصـره إلدارة         وقد استوجبت هذه االنتقادا   
التكلفة قادرة علي التكيف مع التغيرات في الفكـر اإلداري والفـن اإلنتـاجي فظهـرت                

 ABC( Activity(ممارسات تكاليفية عديدة لعل أبرزها مدخل التكلفة علي أساس النشاط 
Based Costing  (عندما دافـع  ) ١٩٤٩(حيث ظهر هذا النظام منذ عامGoetz(  عـن 

وأشار إلي أن كل مجمع تكاليف غير مباشره يجب أن يكون متجانـسا   ، مبادئ هذا النظام
وهو ما فيه إشارة للعالقة السببية بـين   ، وأن كل مجمع منها يتغير بتغير بعض العمليات

وفي أواخر الثمانينيات حظي نظام .   ( Drury, 2002, p. 340 )مجمع التكلفة واألنشطة
)ABC (واعتبار هذا المدخل خطوه فـي      . ام وانتباه الباحثين واألكاديميين والمدراء    باهتم

بما يمتلكه من منطقيه نظريه دفعت العديد من        ) فقدان الصلة (مسار استعاده ما أطلق عليه      
  منظمـــات األعمـــال نحـــو تبنـــي هـــذا المـــدخل بـــصوره واســـعة  

لناجمة عن اسـتخدام    كونه يؤدي إلي التغلب علي المشاكل ا      )  ٣ص ،٢٠١٣ ، الحبري (
نظم التكاليف التقليدية التي تخصص التكاليف الصناعية غير المباشرة علي المنتجـات أو             

في تقديم معلومات ذات    ) ABC (النظامولقد ساهم هذا    . الخدمات باستخدام معيار الحجم     
قيمة لمتخذ القرار وألداء المهام اإلدارية المختلفة اعتماد علي مـنهج موثـوق بـه فـي                 

خصيص التكاليف غير المباشرة وفق سلسة من عالقات السببية بين الموارد وأغـراض             ت
ومع ذلك فإن الممارسة العملية علي مدي السنوات العشر األخيـرة مـن القـرن     ،التكلفة

  .العشرين كشفت عن عيوب هذا النظام 
وقد صنفت نتائج المسح السنوي ألدوات اإلدارة الحديثة األكثر اسـتخداما فـي             

ــط      ال ــشاط دون المتوس ــاس الن ــي أس ــة عل ــام التكلف ــدة نظ ــات المتح   والي
( Kaplan & Anderson, 2007, p. 40 ) ،    وأكدت الدراسة المسحية التـي أجراهـا

من المـدراء يـرون أنـه       %) ٨٠(م علي أن    ٢٠٠٣معهد المحاسبين اإلداريين في العام      
ه فإنه ليس مـن أولـويتهم       بالرغم من أن بيانات التكاليف في شركاتهم مشوهة وغير دقيق         

  تغيير نظم التكلفة نظرا الن النظم المستخدمة لم تقدم جديد يذكر فـي هـذا الخـصوص                
) Clinton & Merwe, 2006, p. 14 ( .  ن تطبيقه في المنظمات الخدمية تواجـه  أكما

إضـافة إلـي أن اسـتهالك    .  مشكله تتمثل في أن مخرجات هذه المنظمات غير ملموسة        
وحـدة  (بالنتيجة  ) النشاط(ضحا بشكل جيد مما جعل ربط السبب        وارد ليس وا  األنشطة للم 

وبعيدا عن معدالت التطبيق فإن تقييم مدخل التكلفة يجب أن يكـون             . أمر صعب  )التكلفة
علـي اعتبـار أن      من منظور التأثير علي عوامل الربحية المتمثلة في التكلفة واإليرادات         

  .تحقيقه منظمات األعمال الربحية هي الهدف الذي تسعي إلي 
وبناء علي ما سبق يمكن القول بأن مدخل التكلفة علي أساس النشاط لم يرتقـي               
إلي مستوي تطلعات المدراء فيما يتعلق بإدارة الربحية نظرا لمحدودية اإلسـهامات التـي       
يقدمها في مجال خفض التكلفة وعدم قدرته علي توفير معلومات عن العالقة بين المـوارد   

ستخدمة والمخرجات النهائية في شكل كمي فعال لخفض تكاليف األنـشطة المـضيفة             الم
للقيمة وقياس الطاقة العاطلة التي يمكن باستثمارها ينتج عنهـا إيـرادات إضـافية هـذا                
باإلضافة إلي جمود نماذج التكلفة المعتمدة علي هذا المدخل وعدم ربـط التكلفـة بتغيـر               

 Sridharan et al) مام العديد من مبادرات تعظيم الربحيةالمدى الزمني الذي شكل عائقا أ
,2009,pp.101-109;Sidney&Raju,2004,pp.31-38 ;Grassso,2005,pp.14-16)  

ومن ثم كان البد من إجراء األبحاث والدراسات عن نظم إلدارة التكلفة تحقـق              
وهذا ما دفـع   . هذا الهدفوجهات منظمات األعمال نحو تحقيق دقه قياس التكلفة ويدعم ت   
Kaplan& Andersonالذي يقدم معلومات تكاليفـه فـي   ،   إلي البحث عن هذا المدخل
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إطار يسمح بإدارة طاقات الموارد وتحقيق أقصي إنتاجية ممكنة لهذه الطاقات التي يعتبـر            
  .قياسها وإدارتها بشكل سليم أحد أسس تعظيم الربحية في بيئة األعمال التنافسية 

تطبيقي مما هو معلوم إن الخدمات الصحية لهـا العديـد مـن             وعلي الصعيد ال  
كالنقـل والتعلـيم    ،الصفات والسمات التي جعلتها تتميز عن غيرها من الخدمات األخرى

وغيرهم وذلك لصعوبة إدارتها وصعوبة تخطيط ورقابة تكاليف اإلنتاج فيها بدرجة عالية            
، ير في مواصفات الخدمات الـصحية ونظرا للتنوع الكب ، من التحليل والدقة والموضوعية

وتعدد التخصـصات الطبيـة مـن أطبـاء وفنيـين           ، وأساليب عالجها ، وتعدد األمراض 
  ) . ٢ص ، ٢٠٠٣ ،جعفر  ( وممرضين وغيرهم

ونتيجة لذلك ظهور الحاجة الماسة إلي ضرورة البحث عن األسـاليب المناسـبة        
األفراد بأعباء تزيد أو تقل عن     لقياس وترشيد تكلفة الخدمات الصحية، لضمان عدم تحميل         

، إال أن هناك قصور واضحاً بشأن معالجة بعض المشكالت           التكلفة الفعلية  لتلك الخدمات    
لعوامـل  المحاسبية في مجال قياس تكلفة الخدمات الصحية، ويرجع ذلك إلي عديد مـن ا             

  ) : ٤٧. ص ، ٢٠٠٢ ، صالح (أهمها 
التـي  .  ها من خالل المستشفيات العامـة     النشأة التاريخية للخدمات الصحية وتقديم      .أ 

وما واكب ذلك من عدم االهتمـام بـالنظم المحاسـبية           ،  تمول من موازنة الدولة   
، وافتقار اإلدارة إلي البيانات المحاسبية التي تخدمها في تخطـيط ورقابـة            المطبقة

  .الموارد المتاحة لديها
 في معظم األحوال، بنـاء  )في المستشفيات الخاصة (ات الصحية   تحديد أسعار الخدم    .ب 

، وليس أسس موضوعية لقياس تكاليف الموارد المستنفذة أو        علي تقديرات شخصية  
، مما أدي إلي التفاوت الكبير في أسعار نفس الخدمة بين            المستغلة في أداء الخدمة   

 . المستشفيات الخاصة
لمنظمات تركيز أغلب بحوث التكاليف والمحاسبة اإلدارية علي المشاكل الخاصة با           .ج 

الصناعية دون المؤسسات الخدمية وخاصة في مجال الخدمات الصحية وهـو مـا             
 .يستلزم ضرورة توجيه االهتمام بدراسة المشكالت المحاسبية في تلك المؤسسات 

ومن خالل العرض السابق الخاصة بقدرات مدخل التكلفة علي أساس النشاط 
ستغالل الموارد ويقيس بدقة الطاقة الموجه بالوقت علي التعامل مع عدم الكفاءة في ا

وحاجة الخدمات الصحية في مصر إلي مدخل يعالج مشاكل تدهور الربحية التي ،  العاطلة
  .يعاني منها تلك الخدمة 

التكلفة علي  هل يسهم نظام    : ومن ثم كان السؤال الرئيسي لهذا البحث يتمثل في          
  كلفة الخدمات الصحية في مصر؟أساس النشاط الموجة بالوقت في تحسين قياس وترشيد ت

   :ويتفرع من السؤال الرئيسي للبحث األسئلة الفرعية التالية
  ما هي أهم مشكالت قياس التكاليف في قطاع الخدمات الصحية في مصر حالياً ؟:األول 
 هل يساهم نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت في الكشف عن :الثاني 

   ؟  الخدمات الصحیة في مصرمستغلة المطبقة في قطاعمواطن الطاقة غير ال
  

تهدف هذه الدراسة إلي استخدام  نظام التكاليف علي أسـاس النـشاط الموجـة               
بالوقت في تحسين قياس وترشيد تكلفة الخدمات الصحية في مصر وكيف يـساهم نظـام               

ض أوجه القصور في    في حل بع  ) TDABC(التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت       
ويندرج تحت هذا الهدف العديد مـن       ،  نظم التكاليف المطبقة في قطاع الخدمات الصحية      

  :األهداف الفرعية األخرى 
  . أهم مشكالت قياس وترشيد التكاليف في مجال الخدمات الصحية ةاسرد -
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وبيـان أوجـه   ،  تحليل الواقع الراهن لطرق تقدير التكاليف في القطـاع الـصحي      -
ر فيه والعمل علي تطوير هذا الواقع من خالل وضع أليه لضمان الوصـول           القصو

 .بالتكلفة إلي أدني حد ممكن مع تحسين نوعية الخدمة المقدمة 
التعرف بشكل تفصيلي علي نظام التكاليف المبني علي أسـاس النـشاط الموجـة               -

، )TDABC(ماهيـة   ، بالوقت من خالل استعراض النظام مـن جميـع جوانبـه          
،  والمنافع المحققـة مـن تطبيقـه      ،  واستخداماته،  وخصائصه  تطبيقية وخطوات

وكذلك التعرف علي أهم الدراسات المحاسبية التي أجريت في المنشات طبقا لنظـام    
  ص وقطاع الصحة بشكل خا، التكاليف علي أساس النشاط الموجه بالوقت بشكل عام

  
  : ثية يستخلص الباحث مجموعة الفروض التاليةمن مشكله وهدف البحث واألسئلة البح   

إن استخدام نظام التكـاليف علـي أسـاس النـشاط الموجـة بالوقـت               : الفرض األول   
(TDABC)  ال يسهم في تحسين قياس وترشيد تكلفة الخدمة الصحية في 

   .مصر
ـ           :  الفرض الثاني  ة يساهم نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت في تحديد تكلف

  .الموارد غير المستغلة لألنشطة الخدمية 
  
   : األهمية العلمية ) أ (  

حظيت مشكله قياس التكاليف باهتمام المحاسبين لغرض تحميل وحده المنتج أو   
وتختلف حدة هذه . الخدمة  بنصيبها العادل من التكلفة وصوالً إلي السعر العادل له 

فتبدو أقل حدة في المنشات الصناعية التي تنتج إنتاج ، بيقالمشكلة باختالف مجال التط
  :وتزداد حدة هذه المشكلة في المنشات الخدمية لسببين ، ملموسا
لعدم وجود ذلك اإلنتاج المادي الملموس الذي يستفيد من عناصر التكاليف في  :األول 

  .كثير من األحيان 
ر في معظمها علي العناصر غير  ألن عناصر تكاليف المنشات الخدمية تقتص:الثاني 

  ) . ١٥٠-٨٩ص ص  ، ٢٠٠٣ ، حشيشأبو ( المباشرة
  :ومن الناحية العملية ) ب(

بالرغم من تعدد الدراسات األجنبية التي تعرضت لنظام التكاليف علي أساس 
إال أن المكتبة العربية مازالت تعاني نقصا واضحا في تلك ، النشاط الموجة بالوقت

 في (TDABC)ناولت نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت الدراسات التي ت
لذلك تناولت هذه الدراسة أحد الموضوعات الهامة ، القطاع الخدمي وخاصة قطاع الصحة

، والحديثة في الفكر المحاسبي والتي تمثل الجيل الثاني لنظام التكاليف علي أساس النشاط
 الحد من أخطاء التوصيف والتجميع والقياس بما سيفرز نوع من المعلومات تساعد في

التي يقع فيها سالفة من نظم التكاليف مما يحسن من جودة المعلومات في مساعدة الباحثين 
   .) ٤١ص ، ٢٠١٣ ،خطاب  (في هذا المجال 

  
في إطار ومحاوله اإلجابة علي مجموعة األسئلة البحثية التي وضـعها الباحـث          

  : الختبار فروض البحث استخدم الباحث ومحاوله الباحث
حيث يتم تأصيل مـشكلة الدراسـة    Deductive Approachالمنهج االستنباطي  - ١

وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث وبنـاء النمـوذج المقتـرح وصـياغة          
 . فروض البحث
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ــتقرائي  - ٢ ــنهج االس ــستخدم Inductive Approachالم ــار ي ــار اإلط    الختب
في قياس وترشيد تكلفة تلك  الخدمات من خـالل تـوزع قائمـة              ا  النظري ميداني 

  .استقصاء 
  

وسوف يقتصر هذا البحث علي تقييم مستوي فعالية استخدام نظام التكاليف علي            
القطـاع  وخاصة فـي    ،   في صناعة الخدمات   (TDABC)أساس النشاط الموجة بالوقت     

العوامل التنظيمية والبشرية علي نجاح تطبيق      ولن يتطرق هذا البحث إلي تأثير       ،  الصحي
  .هذا النظام المقترح 

  
 يستعرض القسم الثـاني      ..تم تنظيم الجزء المتبقي من البحث علي النحو التالي        

أما القسم الثالث يركز علي تقييم الواقع الراهن لطرق تقدير التكـاليف            ،  الدراسات السابقة 
ويعـرض القـسم    ،  ا يركز القسم الرابع علي الدراسة الميدانية      بينم،  في القطاع الصحي  

  .الخامس النتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية 
  :الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث 

يتناول الباحث في هذا الجزء أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بأبعاد المـشكلة             
وصـوال  ، ا توصلت إلية تلك الدراسـات     من أجل الوقوف علي أهم م     ، موضوع الدراسة 

ويتم استعراض تلك الدراسـات فـي      ، للفجوة البحثية ومحاولة سدها في متن هذه الدراسة       
 علي أساس النشاط الموجـة      إطار التطور الذي حدث في الدور الذي يؤديه نظام التكاليف         

   .(TDABC)بالوقت 
  )  Kaplan & Anderson, 2004(دراسة  -١

إلي تناول المشاكل والصعوبات التي تواجه نظام التكاليف هدفت هذه الدراسة 
نتيجة الرتفاع تكاليف إنشاء هذا النظام ومواجهته بالمقاومة ) ABC(علي أساس النشاط 

من قبل العاملين العتماده علي المسح الشامل للعاملين بالمنشأة من أجل إعداد التقديرات 
ائل الدراسات التي قدمت إطار عام لكيفية وتعتبر هذه الدراسة من أو، التي يقوم عليها

حيث حددت مفاهيم هذا اإلطار ، استخدام المحركات الزمنية في تخصيص وإدارة التكلفة
) TDABC(وخطواته التطبيقية وعرفته بنظام التكلفة علي أساس النشاط الموجه بالوقت 

Time Driven Activity Based Costing ،لة علي كما تناولت الدراسة دراسة حا
  . أقسام بنك ما

وقد توصلت الدراسة إلي أن حل المشاكل المرتبطة بنظام التكاليف علي أساس 
حيث ، ال يعني  التخلي عن المفاهيم  األساسية التي يقوم عليها هذا النظام) ABC(النشاط 

سيساعد هذا النظام العديد من الشركات في تحقيق إمكانيات مثل تحديد فرص تعزيز 
وتحسين  ،بين التكلفة والربح من خالل إعادة تسعير المنتجات غير المربحةالعالقة 

كما ، لمنتجاتوترشيد مشكله تنوع ا، وتصميم المنتجات األقل تكلفة،  العمليات التشغيلية
) TDABC(أن نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت توصلت الدراسة إلي 

فبدال من تقدير الوقت الذي ، ت بتنفيذ ذلك النظام شركه قام١٠٠ساعد في نجاح أكثر من 
يقوم ، يقضيه العامل في تنفيذ عمل ما من خالل مسح شامل لسألهم عن ذلك الوقت

ة كنسبة مئوية  للموارد المتاح Practical capacityالمديرين مباشره بتقدير الطاقة العملية
ساب معدالت مسبب كما ساعد في ح Theoretical Capacity من الطلقة النظرية

 بدقة أكثر حيث يسمح بمراعاة العمليات الخاصة عند تقيد  Cost Driver Ratesالتكلفة 
  .الزمن المطلوب إلنجازها 
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  ) Kaplan & Anderson, 2007( دراسة  -٢

تهدف هذه الدراسة إلي بناء نماذج تكلفه إستراتيجية وبسيطة واقتصادية وتتمتع 
ل علي اختالف شكلها القانوني وطبيعة نشاطها وحجم بالمالئمة لكافة منظمات األعما

من خالل عرض حالة توضيحية وذلك من خالل مثال افتراضي لقسم استالم ، أعمالها
طلبات العمالء لتوضيح الفرق بين نظام التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت 

)TDABC ( ونظام التكاليف علي أساس النشاط)ABC( ،ظام وتوضح مدي تحديث ن
كما تناولت تطبيق نظام التكاليف ، )TDABC(التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت 

 Mergersفي حاالت االندماجات ) TDABC(علي أساس النشاط الموجة بالوقت 
كما قدمت ،   وتكامله مع العديد من النماذج المعاصرة Acquisitionsواإلستحواذات

يذ نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت الدراسة الخطوات الالزمة لنجاح تنف
)TDABC(  ،صت إلي منافع لهذا النظام منها وخل:  

تبسيط عملية تقدير التكاليف من خالل عدم الحاجة المسح الشامل علي العاملين   .أ 
علي كيفية تخصيص تكاليف الموارد علي  الذي كان يجري من أجل التعرف

 . األنشطة المختلفة للمنشأة
ا النظام يتغلب علي مشاكل فنية خطيرة مرتبطة باستطالع أراء العاملين عند هذ  .ب 

 .لكل نشاط  سؤالهم عن الزمن التقديري الالزم
 .هذا النظام يجعل اإلدارة تهتم بحساب الوقت العاطل أو غير المستخدم   .ج 

    )٢٠٠٨،  وريـالغ(  دراسة -٣
 الفكر المحاسبي التكاليفي هدفت هذه الدراسة إلي شرح اإلطار العام المقترح في

لمنهج التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت الذي يعالج عيوب نظام التكلفة علي 
أساس النشاط التقليدي ويبسطه من خالل استبعاد الحاجة إلي إجراء مقابالت لتتبع تكاليف 

). لعمالء ا، المنتجات، األوامر(الموارد علي األنشطة قبل تخصيصها علي أهداف التكلفة 
ويخصص النظام الجديد تكاليف الموارد مباشرة علي أهداف التكلفة باستخدام إطار يتطلب 

 استخدام معدل - فقط مجموعتين من التقديرات وهما  تحديد تكلفة توفير طاقة الموارد 
  .تكلفة طاقة الموارد 

) desk research(ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم االعتماد علي منهج البحث المكتبي      
وذلك من خالل عرض الدراسات التي تناولت نظام التكلفة علي أساس النشاط الموجة 

  كما اعتمدت الدراسة علي الحالة االفتراضية التي قدمتها دراسة ،  بالوقت
)Barrett, 2005 (لت اوأكدت الدراسة علي افتراضات هذا النظام رغم منطقيتها ماز

واعتماد علي ،  جربة والتطبيق للتأكد من سالمتها وصحتهابحاجة للمزيد من البحث والت
تحليل المسار لبيانات ثانوية تم الحصول من قائمة استقصاء وزعت علي عينة من مدراء 

  .ورؤساء أقسام شركات القطاعين الصناعي والخدمي المصري 
  ) Demeer et. al., 2009 ( دراسة -٤

يف علي أساس النشاط وفقا للوقت في هدفت هذه الدراسة إلي تطبيق نظام التكال
، وتقديم دليل علي وجود فوائد من تطبيق هذا النظام، إحدى العيادات الخارجية في بلجيكا

علي أساس أن المنشات الطبية تهدف باستمرار لتوفير خدمات مميزه للمرضي عندي 
ات الطبية وفي ضوء تلك الضغوط التكاليفية يسعى مدير المنش،  ادني مستوي من التكلفة

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثون بأجراء دراسة حالة ، لتفهم مسببات التكلفة المالئمة
في إحدى ) TDABC(تُبين كيفية تنفيذ نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت 

ويرجع التركيز علي تطبيق ذلك النظام في العيادات الخارجية إلي ،  العيادات الخارجية
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لدراسات التي تناولت تطبيق أنظمة التكاليف ومعرفة تأثيرها اإلداري علي العيادات ندره ا
الخارجية وذلك نتيجة لعدم وجود إطار قانوني لديها للتقرير عن التكاليف في بيئة العيادات 

) TDABC(وأمكن تطبيق نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت ، الخارجية
  :ها يمثل عيادة خارجية بإحدى المركز الطبية البلجيكية هي علي خمسة أقسام كل من

األنف واألذن   ( و) جراحة التجميل ( و) الجهاز الهضمي (و) جراحة المسالك البولية  (
   .) األمراض الجلدية ( و)  والحنجرة

   :وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية      
قا للوقت كالً مـن مـديري       ساعدت معلومات نظام التكاليف علي أساس النشاط وف        

 .تحسين العمليات التنظيمية  الوحدات الصحية ورؤساء األقسام بشكل واضح في
 أصبحت إدارة العيادات الخارجية قادرة علي متابعة التغيرات اإلستراتيجية التـي            

 .الخارجية الحالية وفي المستقبل  تزيد من قيمة وفعالية العيادات
لنشاط وفقا للوقت منافسة صحية ويفتح االتـصال بـين    يقدم نظام التكاليف أساس ا    

  .بالتحسينات التشغيلية الممكنة مختلف األقسام المتعلقة
  )Gervais,  et al. , 2010( دراسة -٥

هدفت هذه الدراسة إلي تناول العديد من مزايا وقضايا نظام التكاليف علي أساس 
إنه علي الرغم من أن نظام كما أوضحت الدراسة ) TDABC(النشاط الموجة بالوقت 

يقدم حالً جزئيا للمشاكل  )TDABC(التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت 
إال أنة ما ذال ،  )ABC(واالنتقادات التي وجهت لنظام التكاليف علي أساس النشاط 

فبصرف النظر عن ما إذا كانت المنشأة تستخدم ،  يعاني من نقاط ضعف كامنة فيه
عيارية أم التكاليف الفعلية تظل مشكلة قياس الوقت هي المعضلة الكبيرة التي التكاليف الم

ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم االعتماد علي منهجية دراسة الحالة والتي ،  تحتاج إلي حل
 وذلك ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤تم إجراءها علي إحدى الشركات األوروبية وذلك بين عامي 

  .اء المقابالت الشخصية اعتمادا علي المالحظة المباشرة وإجر
   :وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية          
              يؤدي االعتماد علي أساليب متطورة تعتمد علي الحاسب اآللي لحساب وقـت أداء

وتسمح بالوصول إلي نتائج أكثر دقة وبالتـالي الوصـول إلـي            ،  المهام المختلفة 
 .معلومات تكاليف وربحية أكثر دقة 

  تكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت بحـساب الطاقـة العاطلـة    يسمح نظام ال
وبالتـالي  ، وذلك من خالل مقارنة قيمة الطاقة المستخدمة مع قيمة الطاقة المتاحـة           

 .يعبر الفرق عن تكلفة الطاقة العاطلة غير المستخدمة 
             فقـا  يتم االعتماد علي التكاليف الفعلية لتطبيق نظام التكاليف علي أساس النـشاط و

 .للوقت 

  ) ٢٠١٢،  دويـب ( دراسة -٦
هدفت هذه الدراسة إلي دراسة نظام التكاليف علي أساس النشاط وفقا للوقت 
كمدخل جديد لتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة وذلك بهدف إمكانية تطبيقية في 

صناعية وتم دراسة حالة التي تم تطبيقها علي إحدى المنشات ال، بيئة األعمال المصرية
  .التي تعمل في مجال األدوية 

   :ت الدراسة إلي النتائج التاليةوتوصل   
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  تدفع المشاكل التي تعوق المنشات عند تطبيق أي نظام تكاليف إلي ظهور نظام
 .تكاليف أخر يمكن من خالله التغلب علي تلك المشاكل 

  يعتبر نظام التكاليف علي أساس النشاط وفقا للوقت)TDABC( ي التطبيق أسهل ف
 ) .ABC(مقارنة بنظام التكاليف علي أساس النشاط 

  يساعد تطبيق نظام التكاليف علي أساس النشاط وفقا للوقت )TDABC( علي
توفير معلومات تكاليف وربحية أكثر دقة مقارنة بنظام التكاليف علي أساس النشاط 

 ) .ABC(التقليدي 
بتحديث نظـام   ) TDABC(قت  يسمح نظام التكاليف علي أساس النشاط وفقا للو       

التكلفة وذلك عند حدوث أي تغير في تشكيلة المنتجات أو الخدمات أو عند إعادة تـصميم               
  . المنتجات أو الخدمات بصوره أكثر سهولة

  ( Mortaji, et al., 2013 ) دراسة -٧
هدفت هذه الدراسة إلي محاولة حل المشاكل التي واجهت نظام التكاليف علي   

  ( Gervais,  et al., 2010 )والتي أشار إليها دراسة ،   بالوقته الموجأساس النشاط
في صعوبة تفسير الطاقة غير المستغلة نظرا لعدم التأكد الذي يحيط بالطاقة غير المستغلة 

من الطاقة النظرية وفي هذا % ٨٠واعتماد هذا األسلوب علي افتراض تطبيق نسبة 
ستفادة من المدخل اإلحصائي المعروف بالعدد الصدد اقترحت الدراسة أنة يمكن اال

  في Triangle Fuzzy number  (TFN))  التشاؤم – االعتدال –التفاؤل ( الغامض 
تقدير الطاقة وحجم الطاقة العملية الالزمة النجاز النشاط بغرض معالجة بعض المشاكل 

   .الناتجة من عدم التأكد أو عدم اليقين المرتبط بتحديد معدل اإلنتاج
   :ت الدراسة إلي النتائج التاليةوتوصل       

  إجراء مجموعة من التقديرات األكثر دقة للطاقة العملية والوقت الالزم ألداء كل
نشاط مما يؤدي إلي وجود انعكاسات جيدة علي تطوير القرارات اإلدارية وبالتالي 

 .تجنب االنحرافات الضارة 
 اس النشاط الموجة بالوقت الضبابي في من الممكن تطبيق نظام التكاليف علي أس

 .كثير من الصناعات عند موجهة الغموض وعدم اليقين في تقديرات الطاقة العملية 

  ) ٢٠١٥،  داويـالسع ( دراسة -٨
استهدفت هذه الدراسة تحليل مشاكل ومعوقات تطبيق نظام التكاليف علي أساس 

ظام التكاليف علي أساس وكذالك دراسة آليات وخطوات تطبيق ن،  (ABC)النشاط 
وكذلك تحليل ربحية المجموعات المختلفة من  ، (TD-ABC)النشاط الموجة بالوقت 

 (TDABC)باستخدام نظام  ، Customer Profitability Analysis (CPA)العمالء 
في احدي المستشفيات ومقارنة النتائج التي تم التوصل إليها مع النتائج وفقاً  لنظام التكلفة 

 وذلك (TDABC)وتقييم المنافع المتوقعة من تطبيق نظام ،  (ABC)أساس النشاط علي 
  .  من خالل دراسة الحالة إلحدى المستشفيات الخاصة بمدينة اإلسكندرية 

   :وتوصلت الدراسة إلي
  يؤدي تطبيق نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت علي المنشات

فة الخدمة المقدمة للعمالء وبالتالي تحقيق ميزة الخدمية إلي زيادة دقة قياس تكل
 . تنافسية للمنشأة
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  هناك طاقة غير مستغلة تتمثل في الفرق بين تكلفة الطاقة المستغلة في ظل نظام
التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت وتكلفة الطاقة المستغلة في ظل نظام 

عن طريق إعادة تخصيص التكاليف علي أساس النشاط والتي يمكن استغاللها 
 .الموارد المتاحة ألقسام المستشفي وتخفيض التكلفة 

  ) ٢٠١٥،  محمد ( دراسة -٩
استهدفت هذه الدراسة تطبيق نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت 

(TDABC) المستشفيات الحكومية لبيان الخطوات المنهجية للتطبيق ولتشجيع ىحدإ علي 
باإلضافة إلي عرض ، مية علي تطبيق منهجية حديثة لحساب التكلفةالمستشفيات الحكو

مجاالت االستفادة من معلومات التكاليف التي يوفرها هذا النظام الحديث في رفع كفاءة 
  .فادة من موارد المستشفي الحكومي االست

   :وتوصلت الدراسة إلي
رها تطبيق نظام تحديد فرص ومجاالت االستفادة من معلومات التكاليف التي يوف -

(TDABC)ومن أهم  هذه المجاالت،   علي قسم األشعة بالمستشفي :  
 ىقياس وإدارة الطاقة العاطلة والتي تبين أنها تزيد عن نصف الطاقة المتاحة ف  :األول

  .قسم األشعة 
 حيث  ، تحديد مدي موضعية آلية تسعير منتجات األشعة وفقا لالئحة المستشفي:الثاني 

ديد من منتجات األشعة التي تستهلك مقدار أكبر من موارد قسم ن العأوجد 
  ستهلك مقدار اقل من موارد القسم األشعة تسعر بنفس سعر منتجات األشعة التي ت

  )٢٠١٦،  ـىالكوم ( دراسة -١٠
استهدفت هذه الدراسة تحليل وتقييم مدي فاعلية استخدام نظام التكلفة علي أساس 

د تكلفة طاقة الموارد غير المستغلة داخل المشروعات الخدمية زمن النشاط في تتبع وتحدي
وقد قدمه .  بهدف تطوير منظور قياس التكاليف وتحسين كفاءة أداء األنشطة الخدمية

  .الدراسة نظام التكلفة علي أساس زمن النشاط من خالل أربعة أقسام 
 التقليدي (ABC)لنشاط  نظرة تحليلية انتقاديه لنظام التكلفة علي أساس ا:القسم األول 

ة واضحة في مجال تخصيص والتي أفادت بأن هذا النظام احتل مكان
الممارسة العملية لهذا النظام  إال أن،  التكاليف غير المباشرة بشكل دقيق

  .دفعت معظم الشركات إلي إيقاف تحديثه والتخلي عن تطبيقه
ة الموارد غير المستغلة  في تحديد تكلف (TDABC) دور استخدام نظام:القسم الثاني 

والذي ظهر من خالل تقديم إطاراً هيكليا يتضمن كافة الخطوات التفصيلية 
 بالشكل الذي يبرز كيفية تطوير إسهامات  (TDABC)لتنفيذ هذا النظام 

  .هذا النظام في مجال إدارة التكلفة والطاقة 
ي تطوير بيانات التكلفة  ف (TDABC) اهتم بتقييم مدي كفاءة استخدام نظام:القسم الثالث 

وإدارة الطاقة في المجال الخدمي ومدي إمكانية االعتماد والوثوق بمخرجات 
  .هذا النظام لمساعدة اإلدارة في اتخاذ القرار 

 اعتمد علي الدراسة االستطالعية من خالل تصميم استمارة االستقصاء :م الرابع القس
استخدام   فعاليةل واإلثبات الميداني لمديألغراض تقديم الدلي

 في تحديد تكلفة الموارد غير المستغلة بصفه عامة وفي  (TDABC)نظام
  .القطاع الخدمي بصفة خاصة 

ن استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة أ وتوصلت الدراسة إلي
بالوقت للمعادالت الزمنية يساهم في زيادة كفاءة أداء األنشطة الخدمية من خالل توفير 
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علومات التكاليفية التي تساعد في فهم العالقة بين تكلفة الموارد المتاحة والطلب عليها الم
وبالتالي خفض التكلفة النهائية ،بالشكل الذي يسفر عن تخفيض معدل تكلفة الطاقة 

  . للخدمات المقدمة للعميل
  

  ) ٢٠١٨،  والنـط(  دراسة -١١
تكاليف علـي أسـاس النـشاط       استهدفت هذه الدراسة بيان مدي استخدام نظام ال       

الموجه بالوقت ونظام محاسبة استهالك الموارد كأحد األنظمـة المـستحدثة فـي مجـال       
وبمثابة االمتداد الطبيعي لتطبيق نظام التكاليف علي أساس النشاط فـي     ، المحاسبة اإلدارية 

 حيث يساعد التقرير عـن تكـاليف الطاقـة        ، القياس والتقرير عن الطاقة غير المستخدمة     
خاصة الطاقة غير المستخدمة في التعبير عن مدي استهالك طاقـات المـوارد المختلفـة           

حيث يمثل هذا التقريـر أداة الـربط        ، والبحث عن كيفية استغالل الطاقة غير المستخدمة      
والتكامل بين لغة العمليات المتمثلة في األنشطة وبين لغة المحاسبة المتمثلـة فـي أرقـام          

حيث أن تحديـد الطاقـة غيـر    ، ئر استغالل وعدم استغالل الطاقة    التكاليف وأرباح وخسا  
يعكس مقدار فرص التطور المتاحة أمام المنـشأة مـن          ،  المستغلة من الموارد لكل نشاط    

استغالل ذلك الجزء العاطل في تحقيق مزايا مستقبلية بزيادة الناتج من المخرجـات التـي          
وتخفيض اإلنفـاق المتوقـع     ، نشات األعمال تزيد التدفقات الداخلية ومن ثم زيادة ربحية م       

و تحديد دقيق لموارد كل قسم من المـستخدم         ، مستقبال علي الموارد التي بها طاقة عاطلة      
وغير المستخدم وذلك لترشيد القرارات اإلستراتيجية المتعلقة بعمليات اإلنفاق علي الموارد           

صة ما يتعلق بـالموارد النـادرة   واالستخدام الكفء للموارد لتغطية العائد منها خا    مستقبال
  . التي تمثل العناصر الحاكمة لنشاط منشأة األعمال 

   : عدة نتائج أهمها ما يليوتوصلت الدراسة إلي
  نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت هو تطبيق لفكرة الفصل بين

تجميع حيث يعتمد علي ،  تكاليف الموارد المتاحة وتكاليف الموارد المستهلكة
 . منطقي للموارد المستخدمة فعال لتنفيذ األنشطة المطلوب إلنتاج السلع والخدمات

  أن نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت له القدرة علي القيام بتحليل
حيث يتم حساب الطاقة المستخدمة ، استغالل الطاقة خالل عمليات منشات األعمال

 .من خالل المعادالت الزمنية 
  :التعليق علي الدراسات السابقة وتحديد موقع الدراسة الحالية 

  هي  تصنيف الدراسات السابقة وفقاً لهدف ومنهج وأسلوب الدراسة إلي مجموعتين  :أوالً
فقاً للوقت مـن الناحيـة      الدراسات التي تناولت نظام التكاليف علي أساس النشاط و          -  أ

طار عام لكيفية استخدام المحركـات   حيث استهدفت هذه الدراسات تقديم إ  :النظرية  
وحددت مفاهيم هذا اإلطار وخطواته التطبيقية      ، الزمنية في تخصيص وإدارة التكلفة    

في محاولة للتغلب   ) ABC(وعرض مزاياه مقارنة بنظام التكلفة علي أساس النشاط         
علي المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا النظام وذلك من خالل إجراء مقارنة بين             

واعتمـدت  ، واألنظمة األخرى لتخصيص التكاليف   ) TD-ABC( النظام ونظام    هذا
في ذلك علي المنهج ألوصفي أو التحليلي في مناقـشة األسـس وتقـديم األمثلـة                

  طبقة في بعض الشركات العالمية   والحاالت االفتراضية وعرض النماذج العملية الم
اً للوقت مـن الناحيـة   شاط وفق الدراسات التي تناولت نظام التكاليف علي أساس الن         - ب

 حيث استهدفت هذه الدراسات اختيار نظام التكاليف علي أساس النـشاط           :التطبيقية  
من خالل دراسات الحالة فـي العديـد مـن المجـاالت        ) TD-ABC(وفقاً للوقت   
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كما اعتمدت هذه الدراسات علي األسلوب االستقرائي في        ، صناعية كانت أو خدمية   
 التكلفة علي أساس النشاط وفقاً للوقت والوصول إلي مجموعة          محاولة لتطبيق نظام  

من النتائج العملية التي من خاللها أكدت صحة األسس واالفتراضات النظرية لهـذا       
 .  النظام 

  :ستخالص مجموعة النتائج التالية التصنيف السابق للدراسات السابقة يمكن ا  من:ثانياً 
     اكل والصعوبات الموجة لنظام التكاليف علـي  تناولت معظم الدراسات السابقة المش

 والتي كانت السبب نحو البحث عن نظام تكـاليفي يعـالج    (ABC)أساس النشاط 
  (TDABC)تلك االنتقادات فظهر نظام التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت 

واعتبرت معظم الدراسات السابقة أن أوجه قصور نظام التكلفـة علـي أسـاس         . 
اط قوة ومزايا لنظام التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت من حيـث       النشاط نق 

 .السرعة وتحديث النظام وإلقاء الضوء علي طاقة الموارد غير المستغلة 
              شكلت  حداثة نظام التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت وعدم توافر منهجية

مما جعل بعـض    ،  امواضحة للتطبيق خاصة في السنوات األولي لتقديم هذا النظ        
الدراسات إلقاء الضوء علي قضايا ونقاط ضعف حول تطبيق هذا المـدخل مثـل              

ثير من قضايا في هذه الدراسة أ حيث تناول ما (Gervais, et al., 2010)دراسة 
بالتفصيل وكيفية الرد علي هذه االنتقادات من قبل المهتمـين بـالفكر المحاسـبي              

أوصت علي أن هذا النظـام بحاجـة        ) ٢٠٠٨، ريالغو(كما أن دراسة    . التكاليفي
للمزيد من البحث والتجربة والتطبيق هذا اعتماد علي منهجية البحت المكتبي وذلك            
من خالل عرض الدراسات التي تناولت نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة            
  بالوقت واعتماد هذه الدراسة علي الحالـة االفتراضـية التـي قـدمتها دراسـة               

( Barret, 2005 ).  
             يعتبر نظام التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت هو األنسب للمنشات الخدمية

وهذا ما تناولته معظم الدراسات السابقة من تطبيق هذا النظام علـي            ، بصفة عامة 
الن األنشطة في هذه القطاعات يتم قياسها بناء علي وقت العاملين           ، القطاع الخدمي 

كما يالحظ إنقاص عدد الدراسات التي طبقت نظـام التكلفـة   . في أداء نشاط معين  
علي أساس النشاط الموجة بالوقت في المنشات الصناعية والتـي أمكـن للباحـث         

  . حصرها
                علي الرغم من تعدد الدراسات األجنبية التي قدمت إطار عـام لكيفيـة اسـتخدام

ة العربيـة مازلـت     إال أن المكتب  ، المحركات الزمنية في تخصيص وإدارة التكلفة     
تعاني نقصا واضح في الدراسـات التـي تناولـت مجـال الخـدمات الـصحية                

باستخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت والتـي          ) المستشفيات  (
أمكن للباحث حصر هذه الدراسات التي تناولت مجال الخدمات الصحية حسب مـا      

  .)٢٠١٥، السعداوس(ودراسة ) ٢٠١٥، محمد ( الباحث وهي دراسة هتوصل إلي
ويتضح مما سبق أن هذه الدراسة تعتبر استكماال لتلك الدراسات الـسابقة مـن              
حيث تقييم الواقع الراهن لطرق تقدير التكاليف في القطاع الصحي واألسباب التي تجعـل              
المحاسبين يضطرون إلي اللجوء إلي األسس الحكمية أو التقديرية في عمليـة تخـصيص              

يف األمر الذي يجعل هذه الدراسة إضافة لفكر المحاسبة اإلدارية العربية فيما يتعلـق     التكال
ومن ناحية أخري تحاول هذه الدراسة بناء نموذج تكلفة يأخذ في االعتبـار         ،  بهذا المفهوم 

  .طبيعة البيئة المصرية ذات الخصائص المختلفة عن البيئة األجنبية 

   TDABC  أساس النشاط الموجة بالوقتىلدوافع التحول إلي نظام التكاليف ع
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  .مفهوم نظام التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت 
أن نظام التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت هو طريقة تكاليفية تعتمد علي                 

التي لها مسبب واحد كالوقت الذي يستخدمه لتأدية أنـشطة مجموعـة        و،  نظام المعادالت 
خلط بين األنشطة التي تحدث في نظام التكاليف علي أساس النشاط القائم            الموارد لتجنب ال  

  .)  ٥٤ص  ،٢٠١٣ ، خطاب (علي المعدل 
 نظام لقياس وإدارة التكلفة يعمل علي تخصيص تكاليف المـوارد           ه بأن كما يعرف   

وذلك ،  مباشرة علي أهداف التكلفة من خالل توسيط الطاقة في تتبع العالقة السببية بينهما            
  :باستخدام إطار يتطلب فقط مجموعتين من التقديرات 

  .  معدل تكلفة الوحدة من طاقة الموارد الموجودة :األول 
  ) . ٤٥ص  ،٢٠١٥ ، قحطان ( مقدار الطاقة المستهلكة من قبل أهداف التكلفة  :ىالثان

ة فـي    نظام إلدارة وتخصيص التكاليف غير المباشرة يترجم التكلف        ه بأن كما يعرف          
شكل طاقات مقاسه ومعبر عنها غالبا بوحدات زمنية تستهلكها أغراض التكلفـة النهائيـة              
مباشرة في أنشطة متعددة المحركات يقتصر دورها علي توضـيح كيفيـة وكميـة هـذه            

  :لتخصيص المباشر من خالل مقياسين الطاقات المستهلكة ويتم ا
  . تكلفة وحدة طاقة الموارد :األول 
  ) . ٣٢ص ، ٢٠٠١٣ ، الحبري (دل استهالك غرض التكلفة ومع :الثاني 

 نظـام   ه بالوقت بأن  هتعريف نظام التكلفة علي أساس النشاط الموج       ويمكن للباحث 
إلدارة التكلفة يقوم بتخصيص التكاليف غير المباشرة علي موضوعات التكلفـة بـصورة             

فالعالقـة  ، أغراض التكلفة وتوسيط الطاقة في تتبع العالقة السببية بين الموارد و        ، مباشرة
والعالقة بين طاقـات  ، بين الموارد وطاقاتها مترجمة في صورة معدل تكلفة طاقة الموارد     
ومعبر عنها بوحـدة    ،  الموارد وأغراض التكلفة النهائي معرفة بأنشطة متعددة المحركات       

كـون  الـزمن لت /  قياس مجرة تحقق التجانس فيما بين هذه األنشطة وهذه الوحدة الوقـت     
 وموضـوعات التكلفـة    Resources Poolsبمثابة حلقة الوصل بين مجمعات الموارد 

Cost Objects  بشكل واضح ومباشر .  
ويحتاج النظام إلي مجموعتين من التقديرات ترتبط المجموعة األولـي بتحديـد            
معدل تكلفة طاقة الموارد من خالل قسمة إجمالي تكاليف الموارد المتاحـة للقـسم علـي             

أما المجموعة الثانية فترتبط باستخدام معدل تكلفـة الطاقـة لتخـصيص            ،  طاقة العملية ال
تكاليف الموارد المتاحة للقسم علي وحدات قياس التكلفة وذلك من خالل تقدير الطلب علي              

  . طاقة الموارد 
   . TDABC بالوقتهالفلسفة العامة لنظام التكاليف علي أساس النشاط الموج

ام التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت علـي التخـصيص           وتقوم فلسفة نظ  
من خالل القياس الزمني لطاقات كـل       ، المباشر للموارد علي المنتجات والخدمات النهائية     

الموارد وتأطير دور النشاط كمحدد للكميات التي تستهلكها موضوع التكلفة النهائيـة مـن    
تكلفة النهائيـة مـن التكـاليف غيـر       هذه الطاقات تمهيدا للوصول إلي نصيب أغراض ال       

المباشرة والمحدد ببساطة وفقا لمقياسين فقط هما معدل تكلفة الموارد ومعـدل اسـتهالك              
 وبالتالي فإن الفلسفة العامة لهـذا   (Kaplan&Anderson,2007:a: 9)موضوع التكلفة

سـتحدد  والتي تعني بان كافة عالقات االسـتهالك      ، النظام أسست علي هيكل كمية الطاقة     
   .)٣٢ص ،2013، الحبري(علي أساس كمية الطاقة 

  . TDABC بالوقت همراحل تطبيق نظام التكاليف علي أساس النشاط الموج
ويتطلب تطبيق نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت المرور بـست            

  : تعتمد كل مرحلة علي نتيجة المرحلة السابقة كما يلي، مراحل متتالية 
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 . األنشطة ىدؤمجموعات المختلفة من الموارد التي تتحديد ال -١
يعتبر تحديد مجمعات الموارد حجر الزاوية في نظام التكلفة علي أساس النـشاط          

  حـد أهــم أسـباب دقـة وبـساطة نمــاذج تكلفـة هـذا النظــام      أالموجـة بالوقـت و  
( Kaplan & Anderson, 2007, p. 48 )    حيث أن نشأة التكاليف ترجع إلي أنها فـي

أو بمعني  . ) ١٧٧ص  ،٢٠٠٧ ، الكومي  ( Cost to Serve Resourcesخدمة الموارد
الماديـة وغيـر    (ويتمثل مجمـع المـوارد    ،  أن الموارد هي المسبب األساسي للتكاليف     

ويجب يجب مراعـاة تجـانس   ،  في قسم أو وحدة ضمن الهيكل التنظيمي للمنشأة    ) المادية
سيم الموارد داخل القسم التشغيلي إلي عـدة محطـات          الموارد بالقسم والذي قد يتطلب تق     

مثل قسم األشعة في المستشفي الذي يحتـوي    ( Gervais et al., 2010, p. 4 )للخدمة 
علي األجهزة والموارد المطلوبة ألداء األشعة للمرضي قد يحتوي هذا القسم علي أجهـزة         

  م المـوارد بحـسب نـوع       وفي هذه الحالة يتم تقـسي     ، أشعة عادية وأجهزة أشعة مقطعية    
  األشعة نظراً  الختالف األنشطة وتباين تكاليف الدقيقة بشكل كبير بـين أنـواع األشـعة                

  ) . ٢٣٠ص ،٢٠١٥ ، محمد (
 .تقدير تكلفة كل مجموعة من الموارد  -٢

مـن العـاملين    ،  تحديد عناصر تكاليف الموارد الالزمة النجـاز النـشاط        يتم  
ة واآلالت والتكنولوجيا واألماكن المشغولة هذا باإلضافة       والمشرفين والعمالة غير المباشر   

وقد يتضمن مجمع الموارد كل هذه      ، إلي الموارد الداعمة والموارد غير المباشرة األخرى      
   .الموارد العناصر أو بعضا منها وفقا لماهية مجمع

 . المتاحة لمجمعات الموارد  /تقدير الطاقة العملية  -٣
،  ت األساسية في تصميم نظام متكامل إلدارة التكـاليف        تُعتبر الطاقة من الدعاما   

علي أساس  ،  فالبد من التعريف بالطاقة الخاصة بكل مورد أو عملية من عمليات المنشأة           
فبالنسبة لكل مجمع تكلفة البـد      .  أن الطاقة أحد العوامل المؤثرة في بناء معادلة التكاليف        

وبالتالي وجود طاقة محددة لكل مسبب ، من وجود مسبب لحدوث التكلفة داخل هذا المجمع   
   ) .٦٩ص ،٢٠٠٦ ، شاهين (تكلفة تؤثر في قياس وإدارة التكاليف داخل هذا المجمع 

 .حساب تكلفة الوحدة لكل مجموعة من الموارد  -٤
يتم تحديد تكلفة الوحدة لكل مجموعة من الموارد عـن طريـق قـسمة التكـاليف                

علي الطاقـة العمليـة   ) ٢(وة لنشاط المحددة بالخط  اإلجمالية لمجموع الموارد التي تؤدي ا     
المستخدمة في صورة الطاقة الزمنية لمجموعه الموارد والتي غالبا ما تقـاس  بوحـدات               

وذلك بغرض الوصول إلـي تكلفـة   ) ٣(المحددة بالخطوة  )ثانية –دقيقة – ساعة(الزمن 
 معدل تكلفة الوحـدة  وبالتالي فإن.  (Cost Per Unit Of Capacity)الوحدة من الطاقة 

   يعكس نصيب كل نشاط أو معاملة من تكلفة الوحدة من الطاقة الزمنية وفقا للمعادلة التالية

  =                       معدل تكلفة الوحدة 

  يتم حساب معدل تكاليف الطاقة لكل مجمع مـوارد علـي حـدة فـي مراحـل تقـديم                   و
يل المعقدة قد يحتاج األمر إلي إعداد خريطـة عمليـات         وفي حاله ظروف التشغ   .  الخدمة

Process Mapping الخدمـة ووصـف المـوارد    ) مجمعات الموارد( لتحديد محطات
وحصر األنشطة األساسية والفرعية التي تقدمها محطـة الخدمـة    ،المخصصة لكل محطة

  .( Kaplan et al., 2014, pp. 401-402 ) والفترة الزمنية ألداء كل منها 
 .تحديد الوقت المطلوب لكل نشاط علي أساس مسببات الوقت المختلفة  -٥

   :ى كما يلويتم تحديد الوقت المطلوب لكل نشاط
 .ماهية معادلة الوقت  .أ 
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، هي شكل ما لمعادلة االنحدار الخطي      أو .هي معادلة خطية من الدرجة األولي         
ذ النشاط باستخدام طاقة مجمـع  حيث يكون المتغير التابع هو فترة الزمن التي يحتاجها تنفي  

الزمنية لطـول فتـرة   ) المسببات(والمتغير أو المتغيرات المستقلة هي المؤثرات  ،الموارد
كما تقدر مقدار الوقت الالزم لكل نشاط من األنشطة التي تشكل مع بعـضها         ، أداء النشاط 

مـوارد  البعض عملية معينة وتعكس أثر االختالفات في خصائص النشاط علي مقـدار ال            
  Duration Driversالمستهلكة وفقا لمحركات الزمن 

( Kaplan & Anderson, 2007, pp. 40-42 )٢٢٩ص ،٢٠١٥ ، محمد (  و . (  
 ) . مسببات الوقت (المتغيرات المحركة لحدوث الوقت  .ب 

حركة لحـدوث الوقـت     وتضمن معادالت الوقت ثالثة أنواع من المتغيرات الم       
  : تتمثل فيما يلي

 ذات قيم وهمية متغيرات Dummy Variables  
وهي تلك المتغيرات المسببة للوقت وتأخذ صورة المؤشرات وفقاً  للقيم المنطقية            

فعلي سبيل المثال هناك بعض المتغيرات المحركـة لحـدوث          ) صفر أو الواحد الصحيح   (
 ) دولي عاجل  –محلي عادي   (أسلوب تقديم الخدمة    )  جديد –قديم  (الوقت مثل نوع العميل     

 –بالبريـد اإللكترونـي   (خصائص استالم األمر  ) مسائية-صباحية (نوع وردية العامل 
  ) .فاكس

، ويتم إعطاء قيم وهمية لكل متغير لتعبر عن قيمة الوقت المستنفذ ألداء النـشاط       
وإعطـاء قيمـة    ،  للعميل السابق ) الصفر(فمثال وفقا لمتغير نوع العميل يتم إعطاء قيمة         

وبالتالي يشير إعطاء قيمة الواحـد الـصحيح لمـسبب        ) لعميل الجديد   ل (الواحد الصحيح   
  .الوقت أن هناك وقت إضافي مطلوب ألداء النشاط 

  متغيرات ذات قيم مستمرةContinuous variables 
وهي تلك المتغيرات المسببة للوقت وتؤثر بصفة مستمرة في كمية الوقت الالزم            

عـدد  ( الزمن المـستغرق     - المسافة بالكيلو متر   – ألداء النشاط مثل الوزن بالكيلو جرام     
  .في خدمة العميل ) الدقائق 
  متغيرات ذات قيم مستقلةDicrete variables  

وهي تلك المتغيرات المسببة للوقت بصورة مستقلة عن بعضها البعض مثل عـدد              
ـ  ،  عدد شيكات االئتمان عدد فواتير السداد    –خطوط أداء الخدمة     وعين ويمثل كل مـن الن

  .(Everaert &Bruggeman,2008,PP:172-191) الثاني والثالث أنشطة معيارية 
 .لوقت المعادلة ا .ج 

فيما يلي الصيغة الرياضية األساسية لمعادلة الوقت لنشاط معين باعتبارها دلـه            
  . (N)خطية تتكون من عدده عوامل 

 
TJK = β 0  + β1 X1 + β2 X2  + β3 X3 +………….. ΒN XN  

 
TJK :-  الوقت المطلوب النجاز الحدث(K)  في النشاط (j).   

β 0 :-شاط ت الن ت من وق اري ثاب دار معی ر عن مق شاط ویعب   ( j )  الوقت النمطي ألداء الن
ل (K)اعتماد علي خصائص الحدث  ت قب ت ثاب ین وق ذ حدث مع ب تنفی د یتطل  فق

د ري ق داث أو خصائص أخ ود أح ر عن وج صرف النظ ك ب ذه وذل ي تنفی دء ف  الب
   .تزید من وقت تقدیم الخدمة

β1 :-  الوقت اإلضافي المستنفذ في الواحدة من مسبب الوقت للنشاط األول.  
Β2 :-  الوقت اإلضافي المستنفذ في الواحدة من مسبب الوقت للنشاط الثاني.  
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X1:-   ویأخذ قیمة الواحد الصحیح إذا كانت ھناك اشتراطات (مسبب الوقت للنشاط األول
   )أیة اشتراطات معینة ألدائھبینما یأخذ قیمة الصفر إذا لم یوجد ،  ھخاصة بأدائ

X2 :  مسبب الوقت للنشاط الثاني.  
N :  شاط ة إلنجاز الن ت الالزم ة الوق ي تحدد كمی ت الت سببات الوق ي  ( j )عدد م  والت

  . تتفاوت حسب خصائص كل نشاط 
دلة الوقت یجب تحدید ما معا لبناء  ( Kaplan & Anderson, 2007, p. 34-36 )ویري 

  :یلي 
 التوصيف الدقيق للنشاط الرئيسي  :تعريف النشاط الرئيسي ( j )  الذي يستهلك طاقـة 

  . β 0  مجمع الموارد ومقدار الطاقة التي يحتاجها األداء الطبيعي لهذا النشاط

    التي تعتبر بمثابة أحداث       :تحديد الخصائص المختلفة للنشاط (K)    ي  أو أنشطة فرعية ف
ـ  فعلي اعتبار إعداد طلب مبيعات نشاط رئ ( J )النشاط الرئيسي فـإن نـوع   ،  سيي

 . العميل وطريقة الطلب قد تكون خصائص فرعية للنشاط الرئيسي 

   لكل نشاط مجموعة من العوامل        :المحركات الرئيسية للوقت  تعريف (x)    المؤثرة فـي 
فرعية للنشاط في الخطوة    مقدار الوقت المستهلك والتي تختلف باختالف الخصائص ال       

 .وهذه العوامل يجب تعريفها بدقة ، السابقة
     بعد تعريف المحركات الرئيسية يتم تحديـد        : تقدير معامالت المحركات الرئيسية للوقت 

 المتمثلة في األوقات الالزمة إلنجاز كـل حـدث مـن            (β)تعامالت هذه المحركات    
 يمكن االستعانة بخبرات المنـشات      وفي هذا الصدد  ، أحداث النشاط الرئيسي المختلفة   

المتراكمة في عمليات قياس الوقت المعياري للعمل المنجز مع توسيع نطاق القيـاس             
ليشمل باإلضافة إلي الخطوات األمامية المتكررة لعمال اإلنتاج ومسلمي الخدمة كافـة       
األنشطة المختلفة مع مراعاة تحويل التركيز عند التقدير مـن الـضبط إلـي الدقـة                

وهذه الدقة يمكن الحصول عليها من خالل المقـاييس         ، غراض التكلفة اإلستراتيجية  أل
المعرفة وبأساليب متعددة مثل المالحظة المباشرة ومتوسط تراكمات الوقت المطلوب          
إلنجاز حجم معين من النشاط والمسموحات والمقابالت واستخدام خريطة العمليات أو           

عن النظام المستخدم فإن من الضروري التأكـد  وبصرف النظر  ،التقديرات المرجعية
 .ت المعيارية مع األحداث الفعلية من مدي توافق التقديرا

  . (TDABC)تحديث معادلة النظام .د 
وتظهر الميزة الفريدة للمعادلة الزمنية في القدرة والمرونة علي استيعاب العديـد        

نطوي علي العديد من األنـشطة  من مسببات التكلفة للنشاط الواحد أو النشاط المعقد الذي ي       
للتكيف مع مستجدات   ) إضافة أو حذف بعض المسببات الزمنية     (وسهولة تعديلها   ، الفرعية

 Multiple Time Driversباإلضافة إلي قبولها المحركات الزمنية المركبـة ،  بيئة التشغيل
 Gervais et al., 2010, PP. 1-20; Basuki )لتعكس المزيد من تعقيدات أداء النشاط 

& Riediansyaf, 2014, PP. 27-54 ) .    كما يمكن إدخال تعديل علـي الـشكل العـام
للمعادلة الزمنية للتكيف مع طبيعة المؤثرات الزمنية بغرض الحصول علي المزيـد مـن              

 التـي كانية إدخال التعديالت المحتملة     وبالتالي تتيح إم  . الدقة في قياس زمن أداء األنشطة     
في حساب وتقدير وقت الوحدة لكل نـشاط جديـد دون        سببات الوقت تعكس العالقة بين م   

    المـسح الميـداني  الحاجة إلعادة إجراء المقابالت الشخصية أو القيام بـإجراء دراسـات        
  . ) ٢٣٠ص  ،٢٠١٥ ، محمد (

 علي إمكانية قيـام   ( Kaplan & Anderson, 2007, p. 13 )ويؤكد كل من
 حالة تغير نسبة الوقت الالزم لتنفيذ نفس النـشاط          المدراء بتحديث نسبة مسبب الوقت في     
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وذلك علي اعتبار أن التغيرات في معدالت مسببات الوقت قد ترجع إلي عاملين أساسـيين     
  : ما ه

والتي تؤثر  )  التغير في أسعار الموارد المطلوبة     ( التغييرات في زمن أداء النشاط       : األول
    .علي وحدة التكلفة لطاقة  الموارد المتاحة

 التغير في كفاءة أداء النشاط نتيجة إدخال التحسينات المستمرة سواء في صـوره               :ىالثان
إجراءات تقديم الخدمة أو إدخال تكنولوجيا حديثة والتي من شأنها التحـرك نحـو              

  .  مستوي أفضل في أداء الخدمات المقدمة للعميل 
  (TDABC)نظامبق أن تحديث وتطوير معادالت  يمكن أن يستنتج مما سهوعلي

وعندما يدرك  ، بناء علي وقوع األحداث وليس علي أساس األوقات المستغرقة في تنفيذها          
المحللون أن هناك تغير في تكاليف الموارد المتاحة مثـل الزيـادة فـي نـسبة مكافـآت            
الموظفين أو إحالل آلة جديدة للعمليات التشغيلية هذا يزيد من نسبة التكلفة وعلي المحلـل               

أو تغير في الموارد الالزمة للنشاط لتزيـد مـن كفـاءة            ، النسبة الحتواء التغيرات  تعديل  
النشاط مثل برامج الجودة والتطوير أو تطبيق قواعد حديثة للبيانات تـودي إلـي التـأثير        

) النمطـي (االيجابي في إحدى األنشطة المؤداة وبالتالي سوف ينخفض الوقت المعيـاري            
ومن ثم يتم بناء معادلة خاصة لكل نشاط بالشكل الذي يزيد من           ، الالزم النجاز هذا النشاط   

  . مستوي دقة تنفيذ هذا النظام 
  .تحديد إجمالي تكلفة أداء النشاط  -١

المعـامالت التـي    / يحتاج تحديد تكلفة الهدف إلي حصر تكاليف كافة األحداث          
 األهـداف أو    ويمكن تحديد تكاليف أحداث تلـك     ) النشاط(تعمل مجتمعة لتنفيذ هذا الهدف      

األنشطة عن طريق  حاصل ضرب الوقت الالزم إلنجاز حدث النشاط في معـدل تكلفـة              
 تكلفـة الهـدف   -:وذلك وفقاً  لما يلي ) تكلفة كل وحدة زمنية     (الوحدة من طاقة الموارد     

  ) .الدقيقة (  تكلفة كل وحدة زمن  Xالوقت الالزم إلنجاز حدث النشاط  ) = النشاط(
  

  

  :حيث أن 
TJK :-   الوقت المستنفذ للحدث أو العملية(K)  في النشاط (J).   
Ci  : -  الخاصة بمجموعة الموارد ) الساعة / الدقيقة (تكلفة كل وحدة زمن(i) . 

عن طريق حصر وتجميع ) كهدف للتكلفة(  ويمكن حساب إجمالي تكلفة أداء النشاط 
ا الهدف من خالل الصيغة تكاليف كافة األحداث المكونة ألداء هذا النشاط أو هذ

  :الرياضية التالية 

  
           :ث أن حی

OC                T = الھدف (إجمالي تكلفة النشاط (  
N             =  عدد مجمعات الموارد(عدد مجموعات الموارد المستخدمة . ( 

M                              =  عدد األنشطة المطلوب أدائھا.  
i                          =  عدد أوقات النشاط)J  ( المستھلكة أو عدد أحداث داخل النشاط)j . (   

   . (TDABC) أساس النشاط الموجة بالوقتىتقييم استخدام نظام التكاليف عل
ن الحصول عليها   قد اتجهت معظم الدراسات إما للتأكيد علي اإليجابيات التي يمك         

أو ، ق أغراض القياس الدقيق للتكاليف اإلضـافية في تحقي  (TDABC)جراء استخدم نظام

The cost for Each Activity = TJK  X Ci 
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من جهة أخري لطرح االنتقادات واالعتراضات  شأن كافة النظم الحديثة التي تشير إلـي               
بل أنه ال يخرج عن كونه نسخة معدلة من نظام          ، عدم اعتبار هذا النظام بمثابة نظام جديد      

ليته أو إمكانيـة الوثـوق فـي        والذي قد يؤثر سلبا علي فعا     ،  (ABC)التكاليف التقليدي   
  . ممارسته العملية 

لذلك قد يكون من األهمية القيام بإجراء تحليل انتقادي يوضـح مـواطن القـوة               
 كوسـيلة إلدارة   (TDABC)التي تصاحب استخدام وتنفيذ النظام المقترح وأوجه الضعف

 الموارد غير   وكأداة للكشف عن طاقة   ، التكلفة في ضوء المستجدات المستقبلية بصفة عامة      
وكذلك طرح أفكار مقترحة لعـالج أوجـه        ، المستغلة في المنشآت الخدمية بصفة خاصة     

  :  الضعف التي تصاحب هذا النظام علي النحو التالي
   .  (TDABC) بالوقتهمزايا استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموج

  لمرونة في بناء معادالت النظام  البساطة وا:األول 
 يمتاز  TDABCقراء الدراسات المحاسبية السابقة ظهر اتفاق علي أن نظام          باست

بالبساطة والسهولة في تصميم وبناء معادالت الوقت التي يتأسس عليها هذا النظـام مـن               
وأيضا يحقق درجة المرونة الكافية لتعديل وتحديث هذه المعـادالت مـن زاويـة            ، زاوية

 وتظهـر هـذه     ABCيـدات النظـام التقليـدي       أخري بما يفيد في تجاوز الكثير من تعق       
   : ( Kaplan & Anderson, 2007, pp: 39-42 )اإليجابيات في المالمح التالية 

) ٣٩١ص   ،٢٠١٥ ، قنديل ) (٥٦ص ،٢٠١٣ ، خطاب () ٢٦ص ، ٢٠٠٨ ، الغوري (
  ) . ٨٧٣ص ،٢٠١٦ ، الكومي (
يث إنه يبسط تعقيـدات     السهولة والسرعة في تقدير البيانات واالستخدامات والتطبيق ح        .أ 

 من حيث القضاء علي بناء األنشطة  (ABC)اس النشاطنظام قياس التكاليف علي أس
 . وكيفية تحديد محركاتها 

 من السهل تطبيق هذا النظام بصورة تدريجية في الوحدات االقتصادية كبيرة الحجـم              .ب 
 .  البيانات لمعالجة ماليين العمليات من خالل تكنولوجيا تطبيقات البرامج وقواعد

 يساعد علي التنبؤ بالموارد المطلوبة مما يسمح للوحدة االقتصادية بإعـداد موازنـة              .ج 
 تقديرية للطاقة اإلنتاجية للموارد علي أساس التنبؤ بالكميات في ظل العمليات المعقدة 

ويتميز ،  يساعد علي التعديل السريع وفقا لمتغيرات العمليات ونوعية الموارد وتكاليفها .د 
 ) .زيادة عدد األنشطة (هولة إجراء التحديثات الالزمة في الظروف التشغيلية مثل بس

 يتكامل هذا النظام بشكل جديد مع البيانات المتاحة من خالل برامج تخطيط موارد  .ه 
في بيئة تتسم بأنها أكثر (CRM)  ونظم إدارة العالقات مع العمالء (ERP)المنشأة 

 .    فعالية وأقل كثافة عملياتميكانيكية مما يجعل النظام أكثر
يستخدم النظام معادلة الوقت التي تجسد االختالفات في األوامر وسلوك العمالء دون   .و 

 . زيادة تعقد النظام 
سهولة تنفيذ خطوات هذا النظام يساعد في إمكانية تحديثه من فترة آلخري دون الحاجة   .ز 

وذلك عن طريق ،  انيإلعادة إجراء المقابالت الشخصية ودراسات المسح الميد
استخدام معادالت الوقت التي تسمح بإضافة األنشطة الجديدة التي تتطلبها الممارسات 

 .العملية دون تحميل أيه تكاليف إضافية 
 اعتماد تنفيذ هذا النظام علي مدخالت البيانات المعيارية كأساس لإلجراءات المحاسبية  .ح 

ويجعل من هذا النظام أداة مقبولة ، يرهايساهم في تقليل كم البيانات التي يلزم توف
تحقق عوامل المالئمة والدقة والوقتية في المخرجات المحاسبية وفقا لتكلفة أقل عن 
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النظم األخرى التي تسبقه في مجال تخصيص األعباء اإلضافية في ظل ثبات 
 .واستقرار الظروف المحيطة بالمنظمة 

صناعات والخدمات في ظل تنوع وتداخل  إمكانية استخدام هذا النظام بين مختلف ال .ط 
العمليات التشغيلية وفقا لقنوات التوزيع واالتصال عن طريق إدراج عدد محدد من 
مسببات الوقت طبقا لألنشطة المتبادلة داخل كل منشأة دون الحاجة إلي التوسع في 
 عدد األنشطة وذلك طالما أن األفراد يقومون بأداء المهام باستخدام نفس مجموعة

ويؤدي ذلك إلي عالج االفتراضات النظرية التي مثلت مشكلة واضحة عند ،  الموارد
 والذي يقضي بوجود مسبب تكلفة واحد لكل نشاط وإال سيكون ABCتطبيق نظام 

  . ) مشكلة قاموس األنشطة (اذج متعددة واجبا إعداد نم
   الكشف عن مواقع الموارد غير المستغلة :الثاني 

 بقدرته علي تحديد وحصر تكلفة الطاقة غير المستغلة  (TDABC)يتصف نظام
عن طريق مقارنة طاقة الموارد المستغلة مع طاقة الموارد المتاحـة وبالتـالي              ) العاطلة(

نتيجة  (وذلك تجنبا للمبالغات والتشوهات في التكلفة       ، حساب التكاليف خارج نطاق النشاط    
  .ل بها المنتجات والمستهلكين التي تتحم)  تحميل تكاليف الطاقة غير المستغلة

 (Adeoti &Valverd,2014,p.111): وتظهر هذه اإليجابيات فـي المالمـح التاليـة   
(Tse&Gong2009,p.43-44))  ٢٦٤ص ، ٢٠١٤،  أمين . (  

، يوفر نظرة مختلفة لطبيعة تكلفة المنـتج      ) العطلة(إن اإلقرار بالموارد غير المستخدمة       .أ 
فإن النظم التي تعتمد علي الحجـم   ،موارد في العملياتوبافتراض االستغالل الكامل لل

وأي ، ونظام التكلفة علي أساس النشاط تُعتبر جميع تكاليف الموارد كتكـاليف منـتج            
المتاحة الكلية وتكاليف الموارد المخصصة يعتبـر خطـا    فارق مابين تكاليف الموارد   

 احتـساب تكـاليف   وبالعكس، في عملية التخصيص ويتم عمل تسويات إلزالة الفارق    
 يعتمد علي كمية الموارد المستهلكة فـي العمليـات وال    TDABCالمنتج في نظام 

وتعالج تكاليف المـوارد الـذي يعـود للمـوارد       ، يعتمد علي كمية الموارد المطلوبة    
المستهلكة كتكاليف منتج بينما تعالج تكاليف الموارد غير المـستغلة كتكـاليف فتـرة         

 تكاليف الموارد اعتماد علي كميـات المـوارد         TDABCويخصص نظام   ، محاسبية
المخصصة لمجمعات التكلفة لكن محركـات المـوارد المخصـصة توجـه عمليـة              
تخصيص تكاليف الموارد حسب مستويات األنشطة والتي توجه بعـد ذلـك حـسب              

 .مستوي المخرجات 
م بيانات الخدمة عن طريق استخدا   / يسعي هذا النظام إلي تحديد وحساب تكاليف المنتج        .ب 

) عدد الساعات المستنفذة في أداء أحداث النـشاط         (كميات الموارد المستخدمة بالفعل     
بدال من بيانات كميات الموارد المتاحة ككل وبالتالي يـتم تتبـع تكـاليف المـوارد                
المخصصة والمستخدمة داخل النشاط حتى ال يتم تخصيص الموارد التي لم تـستخدم             

 . لي أي مجمع للتكلفة فعال في إنجاز المعامالت ع
 Individual Resource Costيركز هذا النظام علي تحليل تكلفة المورد الفـردي    .ج 

Analysis       كبديل مناسب عـن تحليـل تكلفـة المـورد المجمـع   Collective 
Resource Cost Analysis    مما يساعد في تجنب عملية إخفـاء طاقـة المـوارد 

حيـث أن عمليـة     ، الخدمة/ تضخم تكلفة المنتج    العاطلة والتي من شأنها تؤدي إلي       
التحليل اإلجمالية لمجمعات التكلفة في أنظمة التكاليف السابقة تمكن اإلدارة من إخفاء            
الموارد العاطلة في مجمعات الموارد من خالل تعديل نسب تكاليف الموارد الموزعة            

ـ ، %١٠٠علي مجمعات التكلفة بحيث يبقي مجموع النسب مساوياً       ي المقابـل ال  وف
تستطيع اإلدارة إخفاء كميات الموارد العاطلة عن تكاليف الموارد بشكل فـري مـن              



   هللا نبیل   استخدام نظام التكالیف على أساس النشاط الموجھ بالوقتیاسر الشافعى ، المعز لدین/ على مجاھد ، د /  د 
  

 
 

 م٢٠١٩ ونیـویالسابع د العد                                                                              مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٢٢( 

خالل التالعب بمعدالت تحميل تكاليف الموارد وذلك الن كمية الموارد العاطلة فـي             
مجمع الموارد تحدد بشكل إجمالي من خالل تأثير كل معدالت تحميل تكاليف الموارد             

وتبدو أثار ذلك واضحة بعد تنفيذ عملية توزيـع التكـاليف         ، ردالمرتبطة بجميع الموا  
بحيث تبقي هذه اآلثار غير معروفة لإلدارة أثناء إجراء عملية تحليل الموارد بـشكل              

  . منفرد 
االعتراف بالطاقة العاطلة يساعد في إضافة أو حذف مجمعات تكلفة للنموذج بدون أي               .د 

 . تغير في مجمعات التكلفة األخرى 
 لتكـون   Time Driversعلي تطبيق مفهوم مسببات الوقت  (TDABC)سس نظاميتأ .ه 

 Costوأهـداف التكلفـة    Resource poolبمثابة حلقة الوصل بين مجمعات الموارد
objects     يتالفى مشكلة وجود مجمعات لألنشطة كما هو الحال        بشكل واضح ومباشر

اقـات المـوارد غيـر      ويؤدي ذلك إلي إمكانية تحديـد ط      ،  (ABC)في تنفيذ نظام    
المستغلة ويظهر تأثير ذلك في توجيه عملية تخصيص تكاليف الموارد المستهلكة فقط            

 . نحو أهداف التكلفة 
 يهتم هذا النظام بإعداد التقارير الدورية التي تفيد إبراز المستويات المختلفة الستغالل   .و 

الفات التي تحول وإظهار مكامن الخلل واالخت، الطاقة المتاحة من موارد المنظمة
  .دون الوصول إلي مستوي االستغالل األمثل بصفة مستمرة لهذا المورد 

فعلي سبيل المثال تساهم هذه التقارير في التمييز بين الطاقات المتاحة والطاقات 
المستخدمة بالفعل من حيث الكمية والتكلفة بالشكل الذي يساعد في إعداد تخصيص 

اإلدارات واألقسام وفقا لدرجاتهم ومؤهالتهم العلمية بهدف وتوزيع الموارد البشرية بين 
استغالل طاقاتهم وإمكانياتهم غير المستغلة بما يزيد من كفاءة أدائهم وتطوير مستوي 

  . الخدمة المقدمة للعمالء كهدف أساس للمنظمات الخدمية 
  .  من حيث توفير المعلومات حول الموارد العاطلة :الثالث 

ساسية التي تحصل عليها المنشآت مـن اسـتخدام أنظمـة إلدارة            إن المنفعة األ  
وتعتمـد تلـك    . التكلفة هي القدرة علي تزويد المعلومات من أجل صـناعة القـرارات             

فمن خالل تبني نظام التكلفـة علـي        ، المعلومات علي أنظمة التكاليف التي تتبناه المنشأة        
تكلفة أن تزودنا بثالثـة أنـواع مـن       أساس النشاط الموجة بالوقت تستطيع أنظمة إدارة ال       

ــات لغ ــي    المعلوم ــرار وه ــاذ الق ــات اتخ   ; (Tse&Gong2009,p44) :اي
  ) .٢٦٢ص،٢٠١٤،أمين(

  التكاليف الموزعة علي أهداف التكلفة. 
  الربط بين مجمعات الموارد ومجمعات التكلفة. 
  كميات الموارد العاطلة والتكاليف المرتبطة بها.  

زعة علي أهداف التكلفة تمكن إدارة المنشأة من إدارة  تكاليف المنـتج   التكاليف المو  : أوال
حيـث أن التكـاليف المرتبطـة    . عن طريق تغيير كميات المخرجات في المنـشأة     

لـذا فـإن   ، بالموارد العاطلة توزع علي أهداف التكلفة في أنظمة التكاليف الـسابقة  
ج بعض المنتجـات أو تقـديم       تكاليف المنتجات تتضخم وقد تبدأ اإلدارة بإيقاف إنتا       

بعض الخدمات التي تستهلك موارد أقل مما يبدو ذلك من أجـل الـسيطرة علـي                
 يقوم بإزالة أثار الموارد العاطلة عن تكاليف        TDABCبينما نظام   ، التكاليف الثابتة 

المنتجات مما يمكن نظم إدارة التكلفة من تزويدنا بالمعلومات األكثر  دقـة حـول               
  .ات تكاليف المنتج

  الربط بين مجمعات الموارد ومجمعات التكلفة تستطيع اإلدارة تخفـيض تكـاليف            :ثانيا  
المنتجات من خالل تقليل أو إزالة األنشطة التي ال تحمل قيمة مضافة حيث يقـوم               



   هللا نبیل   استخدام نظام التكالیف على أساس النشاط الموجھ بالوقتیاسر الشافعى ، المعز لدین/ على مجاھد ، د /  د 
  

 
 

 م٢٠١٩ ونیـویالسابع د العد                                                                              مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٢٣( 

 بتزويد بمعلومات عن الموارد المستهلكة بشكل فعـال يغطـي    (TDABC)نظام
لة األنشطة التي ال تضيف قيمة مـن        حيث يمكن من إزا   ، (ABC)النقص في نظام    

خالل استخدام المعلومات حول كيفية قيام األنشطة التـشغيلية باضـا فـه القيمـة               
لمخرجات المنشأة إال إن هذا النظام يزودنا بكم ضئيل من المعلومات عـن كيفيـة               

  إدارة تلك األنشطة المرتبطة بالقيمة المضافة
ا  ف المرتبطة بها حيث أن الموارد العاطلة ال تـساهم  كميات الموارد العاطلة والتكالي :ثالث

بشكل مباشر في األنشطة التشغيلية فان وجودها يمثل عدم كفاءة في عمليات المنشأة     
وتستطيع المنشأة تحسين كفاءتها التشغيلية من خالل تخفـيض كميـات المـوارد             

خدمة العاطلة عن طريق زيادة مخرجات المنشأة أو تخفيض كميات الموارد المـست           
 ممـا يمكـن    TDABCوالمعلومات حول تلك الموارد العاطلة يزودنا بها نظـام  

  .المنشأة من تحسين كفاءتها في أداء األنشطة ذات القيم المضافة 
  . في المنظمات الخدمية  (TDABC) مالئمة استخدام نظام المقترح :اً رابع

  (TDABC)نشاط تظهر الميزة األساسية لنشأة نظام التكلفة علي أساس زمن ال
في اعتماده علي عنصر الوقت أو الزمن باعتباره أحد الموارد النـادرة لـدي المنظمـات      

. ومن دعائم نجاح وتفوق المنظمـات الخدميـة بـصفة خاصـة             ، المختلفة بصفة عامة  
(Tse&Gong,2009,pp:41-54) & ( Basuki & Riediansyaf,2014,pp:27-54)   

ــن   ــل مـ ــري كـ ــث يـ    ( MAX. 2007, pp: 16-28 )حيـ
( Adeoti & Valverde,2014,pp:109-128)  

  :مات الخدمية علي النحو التالي مدي مالئمة هذا النظام في المنظ
إمكانية تحديد مصادر وقوع التكلفة المرتفعة عن طريق استخدام مسببات الوقت التـي              .أ 

ي إمكانيـة   وبالتـال ، تساهم في توفير معلومات تكاليفية دقيقة ألهداف التكلفة المختلفة        
   تسعير الخدمة المقدمة للعميل بما يحقق الوفورات التكاليفية للمنظمات الخدميـة مثـل       

 – الوقت المدفوع لنشاط البحث العلمـي  -تكلفة كل برنامج تدريبي عن فترة معينة     ( 
  . )تكلفة كل متدرب أو طالب 

 المتماثلـة داخـل      قابلية نتائج معادالت الوقت للقياس المقارن بين األنشطة واألقسام         .ب 
، نفس المنشأة علي أساس أن معادالت الوقت أداة تمثيل لمستويات الخدمات المقدمـة            

وبالتالي تساعد في نقل أفضل الممارسات العملية بين األقسام ذات الكفاءة العالية علي             
مما يقود إلي التخلص مـن األنـشطة التـي ال           ، تلك األقسام ذات الكفاءة المنخفضة    

  والعمل علي االستغالل األفضل لطاقـات المـوارد غيـر المـستغلة            تضيف للقيمة 
 .بين أقسام المنشأة ) العاطلة(

 إمكانية تحقيق المحاكاة لدراسة تأثير تطبيق السياسات الجديدة علي مـستوي تكلفـة              .ج 
تأثير الوقت المستغرق في تقـديم االستـشارات علـي تكلفـة      : الخدمة المقدمة مثل    
 . ت المستنفذ في البحوث التطبيقية علي تكلفة البحوث والتطوير التدريب أو تأثير الوق

 القدرة علي توفير معلومات تنبؤية عن الموارد المطلوبة طبقـاً  لألسـباب الجذريـة                .د 
المرتبطة بالمشكالت القائمة بالفعل داخل المنشأة وذلك من خالل تطـوير معـدالت             

ا يتطلب األمـر إدخـال بعـض        الوقت وإظهار االختالفات بين مسببات التكلفة عندم      
حيث أن مصدر التطوير والتحسين هو      ، التعديالت في صورة المعادلة الواحدة للوقت     

فعلي سبيل المثال قـد يـسبب       ، وقوع الحدث نفسه وليس  تاريخه  أو الفترة الزمنية         
إدخال تقنية حديثة القيام بأداء وإنجاز نفس النشاط بموارد أقل أو خالل فترة زمنيـة               

 .أقصر 
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 المساهمة في توفير الدقة الحسابية للبيانات التكاليفية المستخدمة من خالل التعبير زمنيا            .ه 
سببً عن فترة استخدام   بالشكل الذي يخدم تحديـد   Time duration of driverالم

حيث يتم تحديد الوقت الالزم لتنفيذ كـل        ، كم الموارد الالزمة ألداء كل نشاط خدمي      
وفقا لطريقة أداء هذا النشاط واالحتفاظ بهذه األوقات في نظم   حدث من أحداث النشاط     

وبالتالي يتم إمـداد كـل   ، تكنولوجية حديثة ليكون من السهل استرجاعها والوثوق بها   
مدير إدارة بأرقام دقيقة عن متوسط فترة أداء األنشطة المختلفة بإدارته أثنـاء فتـرة               

 . زمنية معينة وفقا لمعادالت الوقت 
   . (TDABC) بالوقتهم التكاليف علي أساس النشاط الموجعيوب نظا

علي الرغم من المزايا العديدة السابق عرضها لنظام التكلفة علي أساس النشاط 
فإن هناك العديد من االنتقادات الموجهة للنظام حيث تم الرد علي بعضها ،  الموجة بالوقت

 بعض المهتمين بالفكر  وطرح أفكار منKaplan &Andersonمن قبل مصممي النظام 
  :المحاسبي التكاليفي لعالج بعض هذه المشاكل التي يتم عرضها كما يلي 

 أنة يمكن االفتراض بـسهولة   ( Kaplan & Anderson, 2004 )بينت دراسة
من الطاقة الكلية النظرية ويبـد  ) %٨٥إلي % ٨٠(عملية تمثل نسبة من أن الكلية الطاقة ال   

 Gervais et) كمـا أشـار  الشك فـي دقـة قيـاس التكـاليف     شير مثل هذا االفتراض ي
al.,2010,PP:1-20)    صعوبة تفسير الطاقة غير المستغلة نظراً لعدم التأكد الـذي يحـيط 

بالطاقة غير المستغلة السيما في المنشات الخدمية التي تعمـل علـي مـدار الـساعة أو                 
 والتي تضطر إلي اإلبقاء علي      المنشات التي تقدم خدمات يتم استهالكها مباشرة عند طلبها        

طاقة عاطلة لتقديم تلك الخدمات عند طلبها وبالتالي ال يجب التخصيص من تلـك الطاقـة      
 .لتحسين الكفاءة 
 في معالجة  (TDABC) قد يتبادر إلي األذهان الشك في أهمية دور نظام هوعلي

اض تطبيـق نـسبة     مشكلة تحديد الطاقة غير المستغلة بسبب اعتماد هذا النظام علي افتر          
  ) .٨٧٦ص،٢٠١٦،الكومي(من الطاقة النظرية لساعات العمل % ٨٠

 إلي انه يمكن  ( Naci & Ozyapici, 2012, pp: 43-56 )وقد اتجه البعض
التغلب علي مشكلة عدم التأكد التي ترتبط بتحديد مفهوم الطاقة وبصفة خاصة مع األنشطة 

 لهيكل الطاقة العاطلة حتى  (TDABC)لنظامعن طريق زيادة القدرة التفسيرية  ،الخدمية
وذلك عن ، يمكن توفير معلومات أكثر موثوقية عن مجرد االكتفاء بمفهوم الطاقة العملية

  :لطاقة العاطلة ليتضمن ما يلي طريق توسيع مفهوم ا
  الطاقة غير المستغلة الحقيقيةReal unused Capacity  

منشات والتي توضـح عـدد العـاملين    وهي تمثل الطاقة غير المستغلة الفعلية لل  
أو إعادة توجيهم إلي األقسام األخرى فـي حالـة   ،  اللذين ينبغي االستغناء عنهم من القسم     

 من تعيين موظفين  ومهاراتهم لمتطلبات العمل بدالًالحاجة إليهم وبما يتناسب مع مؤهالتهم     
  .جدد 

قدرة علي استغالل هـذا      الطاقة غير المستغلة الفعلية للمنشأة نتيجة عدم ال        هي أو
مثل عدم قدرة المنشأة علـي تـصريف        ، الجزء من الطاقة إطالقا ألي سبب من األسباب       

يؤدي ذلك إلي فقد المنشأة لجزء من حصتها في الـسوق      ، تغير أذواق المستهلكين  ، إنتاجها
 . لشدة المنافسة 

  الطاقة غير المستغلة اإللزاميةCompulsory Unused Capacity    
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الطاقة غير المستغلة اإلجبارية والضرورية الستمرار العمل وهي مختلفـة          هي    
عن الطاقة غير المستغلة الحقيقية التي توضح عدد العمال الواجب إعادة تـوجيههم إلـي               

  .مناطق إنتاجية أخري علي أساس كل وردية عمل وليس علي أساس المنشأة ككل  
تغلة الواجبة لضمان تسيير وإتمـام األعمـال        التي تشير إلي كمية الموارد غير المس       أو هي  

  .وفقاً  لكل وردية عمل 
في هذا الصدد إنه يمكن االسـتفادة  ) Taha et al.,2013,pp:63-73 (كما يشير

 (Triangle Fuzzy Number)من المدخل اإلحصائي المعروف بالعدد الغامض المثلثي 
(TFN)  نشاط بغرض معالجة مشكلة عدم     حجم الطاقة العملية الالزمة النجاز ال       في تقدير

ويمكن تحقيـق ذلـك عـن طريـق     ، التأكد أو عدم اليقين المرتبط بتحديد معدل اإلنتاجية       
 وفقـا لمـستويات     )Tripleيطلق عليه الثالثية (استخدام مدي مقبول من النسب المئوية 

والتـي  %)٩٠ -% ٨٠ - % ٧٠(اإلنجاز لتعبر عن ثالثة مستويات ممكنة للطاقة وهي         
 – Moderate Value القيمة المعتدلة – Pessimistic valueير إلي القيمة المتشائمة تش

والتي يمكن أن يشار إليها بمـصطلح  ،  علي التوالي Optimistic valueوالقيمة المتفائلة 
  Fuzzy Practical Capacityالطاقة العملية وفقاً  لمنطق الفازي 

  % " )٩٠ -% ٨٠ -% ٧٠" معدل إنتاجية الفازي ( Xالطاقة النظرية=وتصبح الطاقة العملية
كما يتفق هذا االقتراح مع قياس وتقدير الوقت الالزم ألداء الخدمة والذي يتصف          

  .عادة بعدم االنتظام من حين ألخر 
 لنظام التكاليف علي أساس  ( Namazi, 2009, p. 36 ) عن االنتقاد الذي وجهةأما  .أ 

 المدير أو الفريق اإلداري تقدير الوقت المطلوب        يتعين علي ، النشاط الموجة بالوقت  
وهذا ،  وبالتالي فإن المعلومات المتولدة من هذا النظام تكون أقل ثقة         ، ألداء النشاط 

  :قل نقطيين ضعف تتمثل فيما يلي يتضمن علي األ
                إن المعلومات المتولدة من هذا النظام ربما تؤدي إلي تداخل وارتباك وتـصبح أقـل

، معلومات الناتجة من نظام التكاليف علي أساس النشاط بصورته التقليدية         قابلية من ال  
المـدير  ، العاملين  (حيث إنه تم االعتماد علي مصدرين لجمع المعلومات الضرورية          

وهذين المصدرين لجمع المعلومات قد ال تكونا كافيتين وبالتالي         ) أو الفريق اإلداري    
 . كتظهر إشارات تداخل وارتبا

 ألخالقية أو التأثير عن االختيار السيئ الناتج من نظرية الوكالـة  الفجوة ا Agency 
theory  قد يعطوا معلومات ) الوكيل(حيث أن العاملين ، سيبرز العديد من المشاكل

وعلي ، غير صحيحة عن الوقت المطلوب ألداء النشاط كي يعظموا من دالة منفعتهم           
 مـن   للمعلومات يقوم بتجميع المعلومات   كمقيم  ) األصيل(جانب األخر تجد أن المدير    
وبالتالي ،  الشخصية بطريقة تشبع وتعظم من دالة منفعته       العاملين ويخلطها بالتقديرات  

 ، تنشأ مشكلة تعارض المصالح وتزداد النتائج السلبية المختلفة من عالقات الوكالـة 
 Asymmetry Problem ofوالتي تتمثـل فـي مـشكلة عـدم تماثـل المعلومـات      

Information  . 
ـ              ه جمـع   حيث يتفق الباحث مع إن هذه المخاطر هي مخـاطر أخالقيـة تواج

وعالجهـا  ،   في نظام التكلفة علي أساس النشاط الموجه بالوقت     المعلومات وال يعتبر عيباً   
فالمخاطر األخالقية تواجه العديد من     ،  يتطلب عالج أخالقيات األفراد وليس عالج النظام      

فقد يمكن حل تلك المشكلة     ، ذلك االستسالم وعدم تطبيق تلك النظم     النظم فحسب وال يعني     
  .بعمل نظم آلية لحساب الوقت المطلوب ألداء تلك األنشطة 
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 بأن اعتماد التكـاليف علـي   (wegmman,2010,p:18) االنتقاد الذي وجهة      عن أما .ب 
الوقت المستهلك هي حالة تتوفر فقط في بعض الظروف والـصناعات التـي يمكـن              

 والتعبير عن طاقات مواردها في شكل وحدات زمنية ولذلك فإن تطبيقات هذا             ترجمة
  .النظام ظلت محصورة في القطاع الخدمي 

 علي أن الطاقة هي ( Kaplan & Anderson, 2007, p. 59 )حيث أشار 
فالنظام موجـة   ، األصل في نظام التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت وليس مقياسها          

 أيا كان هذا المقياس واختيار الوقت كمقياس إنمـا  Capacity Driven ABCبالطاقة 
  .نظراً  لإلمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها في التعبير عن الطاقة 

علي استخدام الوقـت   (TDABC)أشارت بعض الدراسات السابقة علي اعتماد نظام  .ج 
 فال توجد حداثة    (ABC) للنظام التقليدي للتكلفة     ياس لحجم النشاط يعد هذا مشابهاً     كمق

  .في الفكرة 
أن هذا النظام يعتمد علي المحركات المشتقة  ( Barrett, 2005 : 39 ) كما يري

 )وهي مستخدمة ومعروفة وسبق أن قدمها،  التي تدمج محركات الصفقة في وقت الدورة
Cooper, 1997, 39-45 ) في تسعينات القرن الماضي .   

بأن ال شيء جديد في هذا النظام الـذي  ( Adkins, 2008, p:4 ) وأشار أيضا 
   .(ABC)ال يعد  كونه تحديث لنظام التكاليف علي أساس النشاط 

 علي ذلـك النقـد   (Kaplan &Anderson ,2007:a:14)وقد جاء رد كل من 
بأن وصف البعض لمنهجية الوقت في نظام التكلفة علي أساس النشاط الموجـة بالوقـت               

 اسـتناد إلـي اسـتخدام     ” Old wine (Duration drivers) in new bottles “بأنـة 
Cooper بل هي فكـرة قـدمها   ،  لمحركات الوقت في منتصف التسعينات يجافي الحقيقة

(Robin cooper) في مقالة حيث الحظ أن أنظمة النظام التقليـدي (ABC)   اسـتخدمت 
ـ ، عدداً  كبير من محركات تكلفة الصفقات لتقدير زمن إنجاز النشاط           ل عـدد مـرات     مث

قـد يترتـب علـي      . عدد أوامر الشراء  ، عدد مرات الشحن  ، عدد مرات التشغيل  ، اإلنتاج
استخدامها عدم الدقة في احتساب التكلفة حال تباين الموارد المطلوبة ألداء نفـس النـشاط    

فبعض أوامر العمالء تتطلب المزيد من الوقت والمجهود ، في كل مرة يتم فيها أداء النشاط     
مـن  ، وفي سبيل معالجة ذلك تم استخدام الوقت كمسبب للتكلفـة       ، ا من األوامر  عن غيره 

عـدد  (مثل  ) ٣٤٧ص  ،٢٠١٣،عبد اللطيف (خالل تقدير الوقت المطلوب ألداء كل نشاط        
وهي تعتبر أكثر دقـة     ، )عدد ساعات اآللة  ،عدد ساعات العمل المباشر   ، ساعات التشغيل   

ي القياس لذا فإن مصممي التكلفة علي أسـاس  ولكنها أكثر تكلفة ف ، من محركات الصفقات  
وهناك اختالف في طريقة    ) ٧٦ص،٢٠١١، الناطور.(النشاط يفضلون محركات الصفقات     

ففي ظل تطبيق نظـام     ، توظيف المقاييس علي أساس الوقت ألحجام النشاط بين النظامين        
أما في ، فة يجئ استخدامه في المرحلة الثانية لحساب نسب مسبب التكل (ABC)التقليدي 

/  يكون استخدام الزمن لقياس طاقـة العمليـات    (TDABC)ظل تنفيذ نظام المستحدث 
الخدمـة وذلـك دون   / األقسام وبغرض تخصيص تكاليف الموارد بصورة مباشرة للمنتج  

  .اللجوء إلي مرحلة تتبع تكاليف الموارد المتاحة نحو األنشطة 
 إلـي   (Cardinaels & Labro, 2008,pp:735-756)أما عن االنتقاد الذي وجهة  .د 

القول بأن االعتماد علي فكرة ساعات العمل فقط كمسبب وحيد ألنـشطة الخـدمات              
يشوبه بعض المشكالت أهمها أن أوقات هذه األنشطة الخدمية تكـون عـادة غيـر               

 اعترضا علي هـذا االنتقـاد    (TDABC)إال أن مصممي نظام، منتظمة وغير ثابتة
 ليس له أساس مـن الـصحة الن األصـل فـي نـشأة نظـام                 بقولهما أن هذا النقد   
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(TDABC)    هو االعتماد علي الطاقة الحقيقية للمورد وليس المقيـاس المـستخدم 
)  المسافة - المساحة –زمن  ( حيث أن هذا النظام موجة بالطاقة أيا كان هذا المقياس           

– Capacityلذلك قد يكون مناسبا المسمي ليصبح نظام التكلفة علي أساس الطاقـة  
Based Costing.   

ومن ثم يعتبر انتقاء عنصر الوقت كمقياس للطاقة هو خير مثال للتعبيـر عـن               
   .الطاقة لما لدية من إمكانيات كثيرة تستوعب الخصائص غير الملموسة لألنشطة الخدمية

    :ةـالدراسة الميداني
ير قدم اإلطار النظري للدراسة عرضاً  لطبيعة الوضـع الـراهن لطـرق تقـد              

وما تواجهـه مـن صـعوبات       ، التكاليف في القطاع الصحي في جمهورية مصر العربية       
  . ليات ومتطلبات تحسينهآثم ناقش وسائل و، ومعوقات

ويتناول هذا الفصل الدراسة الميدانية من خالل استقراء وتحليل أراء ثالث فئات            
ن علـي عينـة     وذلك بهدف دعم اإلطار النظري عن طريق االستعانة بأسلوب االسـتبيا          

ديميين اكألومجموعة من ا  ، الدراسة الممثلة في مجموعة من العاملين في المنشات الخدمية        
ـ           ،  بالجامعات المصرية   هوذلك الستنباط دور نظام التكاليف علي أسـاس النـشاط الموج

بالوقت في تحسين تكلفة الخدمة الصحية بالبيئة المصرية كي يتمكن الباحث من صـياغة              
  . االستقصاء أسئلة  قائمة

ويتناول الباحث في هذا الفصل الدراسة الميدانية التي قام بها الستكمال الجانـب             
  .العملي لهذه الدراسة علي النحو التالي 

  :الھدف من الدراسة المیدانیة 
تهدف الدراسة الميدانية إلي إرساء اإلثبات الميداني حول مدي فعالية اسـتخدام             

 لتحسين قياس تكلفة الخدمات  (TDABC) بالوقتهط الموجنظام التكلفة علي أساس النشا
وذلك من خالل اختبار مدي صحة الفروض األساسـية النجـاز هـذا البحـث               ، الصحية

، واستقراء أراء الفئات المؤثرة والمتأثرة بمحاور هـذا البحـث        باستخدام الدراسة الميدانية  
حقق من مدي إدراك الفئـات     كذلك تم االعتماد علي إجراء المقابالت الشخصية بغرض الت        

والتأكد من مدي مالئمة صـياغة أسـئلة        ، المستهدفة لمضمون ومحتوي األسئلة من جهة     
  .استمارة االستقصاء من جهة أخري 

  :فروض الدراسة الميدانية 
في ضوء طبيعة مشكلة البحث وأهداف الدراسة يمكن صياغة فروض البحث في 

  :رتها العدمية علي النحو التالي صو
 إن استخدام نظام التكـاليف علـي أسـاس النـشاط الموجـة بالوقـت                : فرض األول ال

(TDABC)  ال يسهم في تحسين قياس وترشيد تكلفة الخدمة الصحية في 
  .مصر 

يساهم نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجه بالوقت فـي تحديـد             ال    :ىالفرض الثان 
   .تكلفة الموارد غير المستغلة لألنشطة الخدمية

  :مجتمع وعينة الدراسة 
في ضوء تحقيق الهدف من الدراسة فقد تم اختيار مجتمع الدراسة الميدانية علي             

،  أساس أن تكون مفرداتها من بين األشخاص الذين تتوافر لديهم الخبرة العملية والعلميـة             
مثـل   عنها ويت  باإلضافة إلي القدرة علي فهم األسئلة الواردة في قائمة االستقصاء واإلجابة          

   :مجتمع الدراسة في 



   هللا نبیل   استخدام نظام التكالیف على أساس النشاط الموجھ بالوقتیاسر الشافعى ، المعز لدین/ على مجاھد ، د /  د 
  

 
 

 م٢٠١٩ ونیـویالسابع د العد                                                                              مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٢٨( 

             محاسـب  ( مجموعة من  العاملين في المنظمات الخدمية في القطاع الـصحي
 ) . المدير المالي – أعضاء مجلس اإلدارة –تكاليف 

  مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية. 
   :م االعتماد علي هذه الفئات وهيوت    

باعتبارها الجهـة المنـوط بهـا    ، رة أعضاء مجلس اإلدا :ىالفئة األول   .أ 
كما أن موافقتها يعد  ،  اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات اإلدارية والمالية     

حجر الزاوية العتماد وتطبيق األساليب الحديثة في المجال  المحاسـبي   
 .اإلداري 

لين عـن تـسجيل     ئو محاسبي التكاليف باعتبارهم المـس     :نية  الفئة الثا   .ب 
باإلضافة إلـي   ،  وإعداد التقارير التكاليفية  ، ناتوتبويب وتلخيص البيا  

 . توفير المعلومات الالزمة لمتخذي القرار 
والمدير المـالي علـي     كاديميون  أوهي تشمل   .. أخري  : الفئة الثالثة     .ج 

  :النحو التالي
            المدير المالي باعتباره جهة االختصاص التي تقوم باإلشراف علي إعداد التقارير

 .ة بنظم التكاليف الحديثة المالية وعلي دراي
 ممثلة في أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم المهتمين بدراسة وتقيـيم          ،  أكاديميون

 .نظم التكاليف الحديثة وتقييمها 
 ًألنه ال يمكن إجراء المسح الشامل لمجتمع الدراسة فقد تم االقتصار علي             ونظرا 

ة االستبيان علـي عينـة      ومن ثم فقد تم توزيع استمار     . عينة ممثلة لهذا المجتمع   
 –محاسب تكاليف   ( عشوائية من العاملين بالمنشات الخدمية في القطاع الصحي         

ومجموعة من أعضاء هيئة التـدريس  ، ) المدير المالي  –أعضاء مجلس اإلدارة    
 :قائمة استبيان كما يلي ) ٢٥٥(ولقد تم توزيع عدد ، في الجامعات المصرية

  ) ١ (دول ـج
   ات االستقصاء المرسلة والمستلمةة وحجم استمارفئات عينة الدراس

  ىوالخاضعة للتحليل اإلحصائ

  عدد االستمارات  فئات الدراسة
  المرسلة

  عدد االستمارات
  المستلمة

  عدد القوائم
  المستبعدة

  االستمارات الصالحة
  للتحلیل اإلحصائي

  %٨٩.٨  ٧٠  ٢  ٧٢  ٧٨  محاسب تكالیف
  %٧٦.٦  ٣٦  ٥  ٤١  ٤٧  عضو مجلس إدارة

  %٩٣.٩  ١٢٢  ٦  ١٢٨  ١٣٠  ريأخ
  %٨٩.٥  ٢٢٨  ١٣  ٢٤١  ٢٥٥  اإلجمالي

  

  أن نسبة االستجابة الكليـة لعينـة الدراسـة بلغـت           السابق  ويتضح من الجدول    
  .وهي نسبة مقبولة للتحليل اإلحصائي %) ٨٩(

  :تحليل خصائص العينة الدراسة 
خراج فيما يتعلق بالخصائص الديموغرافية لعينة الدراسـة قـام الباحـث باسـت            

  : و التالي التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد العينة وذلك علي النح
   :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوي التعليمي

يمكن توضيح التكرارات والنسب المئوية لتوزيع إفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي           
  ..) ٢(من خالل جدول رقم 

   )٢( جـدول 
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  ىنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمالتكرارات وال
  

  %النسبة   العدد  المؤھالت العلمیة
   %٣٦.٤١  ٨٣  بكالوریوس
   %٢٨.٥١  ٦٥  ماجستیر
   %٢١.٩٣  ٥٠  دكتوراه
   %١٣.١٥  ٣٠  أخري

  %١٠٠  ٢٢٨  اإلجمالي
  

أن معظم أفراد العينة من الحاصـلين علـي درجـة           السابق  يتضح من الجدول    
ثم يلي ذلـك الحاصـلين علـي درجـة          ،   ) %٣٦,٤١(حيث بلغت نسبة    ، لوريوسبكا

ثم يلي ذلك الحاصلين علي درجة الـدكتوراه        ،  ) %٢٨,٥١(الماجستير حيث بلغت نسبة     
ثم يلي ذلك علي دبلوم المتمثلة في أخري حيث بلغت نسبة    ، %)٢١,٩٣(حيث بلغت نسبة    

راسة من حاملي درجـة الماجـستير       ويالحظ أن أكثر من نصف عينة الد      % )  ١٣,١٥(
والدكتوراه ومن ثم فإن أفراد عينة الدراسة يتوافر لديهم اإلدراك العلمي في فهـم أسـئلة                

  .قوائم االستبيان 
  : الدراسة حسب الوظيفة الحالية توزيع أفراد عينة

يمكن توضيح التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينـة الدراسـة حـسب         
  ..) ٣(ة من خالل الجدول رقم الوظيفة الحالي

  ) ٣ (دول ـج
  التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية

  

  %النسبة   العدد  الوظیفة
  %١٥.٧٩  ٣٦  عضو مجلس إدارة

  %٣٠.٧١  ٧٠  محاسب تكالیف
  %٥٣.٥٠  ١٢٢  أخري

  %١٠٠  ٢٢٨  اإلجمالي
  

المحاسب  (د العينة من أخري وهي تمثل ن معظم أفر  السابق أ يتضح من الجدول    
ثم يلي ذلك محاسب التكاليف حيـث  ، %)٥٣,٥٠(حيث بلغت نسبة ، )  كاديميونأالمالي و 

ثم يلي ذلك أعـضاء مجلـس اإلدارة حيـت بلغـت النـسبة              ، %) ٣٠,٧١(بلغت نسبة   
لفهم ومن ثم فإن أفراد عينة الدراسة يتوافر لديهم اإلدراك العلمي والعملي            %) . ١٥,٧٩(

  .أسئلة االستبيان من الناحية المحاسبية المتعلقة بجانب التكاليف 
  :ة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة توزيع أفراد عين

يمكن توضيح التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد 
   ..)٤(سنوات الخبرة من خالل الجدول 

   ) ٤ (دول ـج
  ية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة التكرارات والنسب المئو

  

  %النسبة   العدد  عدد سنوات الخبرة
  %٢١.٥  ٤٩   سنوات٥أقل من 
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  %٤١.٢٢  ٩٤   سنوات١٠ – ٥من 
  %٣٧.٢٨  ٨٥   سنوات١٠أكثر من 

  %١٠٠  ٢٢٨  اإلجمالي
  

خمس ( أن معظم أفراد العينة من أصحاب الخبرة من         السابق  يتضح من الجدول    
ثم يلي ذلـك أصـحاب الخبـرة       ،  %)٤١,٢٢(حيث بلغت نسبتهم    ) ت  وحتى عشر سنوا  

ثم يلي ذلك أصـحاب  ، %)٣٧,٢٨(حيث بلغت نسبتهم  ،  )أكثر من عشر سنوات     (العالية  
وهو ما يشير إلي إمكانية  %) . ٢١,٥(حيث بلغت نسبتم    ، ) أقل من خمس سنوات   (الخبرة  

عامل الخبرة الذي يساعدهم في فهـم     االعتماد علي إجابات أفراد العينة حيث يتوافر لديهم         
  . أسئلة قوائم االستبيان 

   :تصميم وسيلة جمع البيانات الميدانية 
 والمتمثل في استخدام نظام التكاليف علي أسـاس         –لتحقيق الهدف من الدراسة     

 اعتمد الباحث علـي قائمـة   –النشاط الموجة بالوقت لتحسين قياس تكلفة الخدمة الصحية         
وقد راعي في تصميم استمارة االستبيان تحقيق       ، لة لجمع البيانات الالزمة   االستقصاء كوسي 

وقد قام الباحث بتصميم قائمة االستقصاء بشكل يخدم هدف البحث من         ، الوضوح والبساطة 
  .وقسمت االستمارة إلي ثالثة أقسام ،  خالل تحديد العنوان الرئيسي

خاص الذين قاموا بتعبئـة اسـتمارة        أسئلة تتعلق بمعلومات عامة عن األش      :القسم األول   
المؤهالت ، عدد سنوات الخبرة  ، االسم الوظيفة الحالية    : االستبيان من حيث    

  الدراسية الحاصل عليها 
  مجال االستقصاء : القسم الثاني 
  استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت(X) 
  تحسين قياس تكلفة الخدمة الصحية(Y) 
  ويتضمن محاور وأسئلة قائمة االستبيان ،  نطاق االستقصاء :لث القسم الثا

وقام الباحث بتصميم قائمة االستبيان علي أساس مقياس ليكرت الخماسي لقيـاس         
   ..)٥(من الجدول لي أسئلة االستقصاء كما هو موضح إجابات أفراد الدراسة ع

  )  ٥ (دول ـج
  ىاس ليكرت الخماسيمق

  

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید  فقأوا  أوافق تماما  التصنیف
  غیر ھام  غیر ھام  محاید  ھام  ھام جدا

  الدرجة
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  

وبالتالي فإن البند الذي يأخذ متوسط حسابي مقداره أكبر من ثالث درجات يعتبر 
  .والبند الذي ال يحقق هذا المتوسط يعتبر بند غير هام ، بندا هاما

  :يرات البحث  لمتغىاختبار الثبات والصدق الذات
للتأكد من مدي ثبات وصدق قائمة االستقصاء تم إجراء اختبار الثبات والصدق 

   :لها وفيما يلي نتائج اختبار الثبات والصدق في الدراسة
   اختبار الثبات : أوالً

يقصد بثبات أداة القياس أن تعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق االستبيان علي 
وف أو استقرار نتائج االستمارة وعدم تغيرها بشكل كبير إذا تم نفس العينة في نفس الظر

ويتم اختبار الثبات .إعادة توزيعها علي نفس األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة
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ره أكثر أساليب تحليل  باعتبا Cronbach's Alphaنباخروبعدة طرق أهمها معامل ألفا ك
م درجة التناسق الداخلي بين بنود المقياس  داللة في تقيي (Reliability)االعتمادية

ويستخدم لبحث مدي إمكانية االعتماد علي نتائج الدراسة الميدانية في ،  الخاضع لالختبار
وكلما اقتربت من ،  ) الواحد –صفر  (وتتراوح قيمة معامل ألفا بين ،  تعميم النتائج

  دلت علي عدم وجود ثباتوكلما اقتربت من الصفر،  الواحد دلت علي وجود ثبات مرتفع
  . فأكثر مقبولة للحكم علي ثبات قائمة االستقصاء % ٦٠وتعتبر نسبة 

   ى معامل الصدق الذات:ياً ثان
ويمكن للباحث من خالل معامل الثبات ألفا التوصل لمعامل الصدق الذاتي لكل 

       :نأمن متغيرات الدراسة حيث 
  معامل الثبات  =معامل الصدق الذاتي 

لفا كرونباخ عن طريق تجزئة االستمارة إلي أكثر من أقد تم حساب معامل و
 ثم حسابه  (Y) ثم حسابه مرة أخري للمتغير (X) األول حساب الفاكرونباخ للمتغيرجزء

فيما يلي نتائج هذا و. مرة أخري لالستمارة ككل وذلك للتأكد من ثبات بنود المقياس 
  : االختبار 

 كما هو موضح (x)لفا كرونباخ للمتغير أتخدام معامل نتائج تحليل الثبات باس
   ..)٦(بالجدول رقم 

   )٦ (دول ـج
  (X)لفا كرونباخ للمتغير أمعامل الثبات باستخدام معامل 

 

Case Processing Summary 
  N % 

Valid 226 99.1 
Excludeda 2 .9 

Cases 

Total 228 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.735 23 

  

 الذي يمكن من خالله استنتاج      735.يستنتج من التحليل السابق أن معامل الثبات        
وهو يوضح نتائج تحليل الصدق والثبات      ) ٧(معامل الصدق كما هو موضح بالجدول رقم        

  : يلي  كما(X)للمتغير 
   )٧ (جدول 

  Xمعامل ألفا كرونباخ للمتغير 
  



   هللا نبیل   استخدام نظام التكالیف على أساس النشاط الموجھ بالوقتیاسر الشافعى ، المعز لدین/ على مجاھد ، د /  د 
  

 
 

 م٢٠١٩ ونیـویالسابع د العد                                                                              مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٣٢( 

  معامل الصدق  معامل الثبات ألفا  عدد العبارات  البیان

  %٨٥.٧٣  %٧٣.٥  ٢٣ Xالمتغیر 
  

مما يـشير  %) ٧٣,٥( هو Xإلي أن معامل الثبات للمتغير    ) ٧(يشير جدول رقم    
وقد انعكس  ، ر الدراسة إلي ثبات االستجابة ودقة القياس الذي استخدمه الباحث لقياس متغي         

ممـا  % ) ٨٥,٧٣( وهو  ) وهو الجزر ألتربيعي لمعامل الثبات    (ذلك علي معامل الصدق     
  حا لتعميم النتائج علي المجتمع يدل علي ثبات االستجابة وأن هذا المعامل يعد مقبول وصال

 كما هو موضح (Y)للمتغير لفا كرونباخ أنتائج تحليل الثبات باستخدام معامل 
   ..)٨(ل رقم بالجدو

  
  
  
  
  
  
  

  (Y)معامل الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ للمتغير  ) ٨ (دول ـج
Case Processing Summary 

  N % 
Valid 228 100.0 
Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 228 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.840 29 
  

 الذي يمكن من خالله استنتاج معامـل        840.يستنتج من التحليل السابق أن معامل الثبات        
وهو يوضح نتائج تحليـل الـصدق والثبـات         ) ٩(الصدق كما هو موضح بالجدول رقم       

   : كما يلي(Y)للمتغير 
  Yمعامل ألفا كرونباخ للمتغير )  ٩ (دول ـج

  معامل الصدقمعامل الثبات ألفا  عدد العبارات  البيان
  %٩١,٦٥  %٨٤  ٢٩ Yالمتغير 

مما يـشير  %) ٧٣,٥( هو Yإلي أن معامل الثبات للمتغير    ) ٩(يشير جدول رقم    
وقد انعكس  ، إلي ثبات االستجابة ودقة القياس الذي استخدمه الباحث لقياس متغير الدراسة          
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مما يدل  %) ٩١,٦٥(وهو  )  ألتربيعي لمعامل الثبات   وهو الجزر (ذلك علي معامل الصدق     
  . علي ثبات االستجابة وأن هذا المعامل يعد مقبول وصالحا لتعميم النتائج علي المجتمع 

نتائج تحليل الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ ألسئلة استمارة االستقصاء كما هو 
   ..)١٠(موضح بالجدول رقم 

  ) ١٠(دول ـج
   باستخدام معامل الفا كرونباخ االستمارة ككلمعامل الثبات

  

Case Processing Summary 
  N % 

Valid 226 99.1 
Excludeda 2 .9 

Cases 

Total 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

  

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.852 52 
  

الذي يمكن من خالله استنتاج      852.يستنتج من التحليل السابق أن معامل الثبات        
وهو يوضح نتائج تحليل الصدق والثبـات       السابق  معامل الصدق كما هو موضح بالجدول       

  .ألسئلة استمارة االستقصاء 
  ) ١١(دول ـج

  لالستمارة ككل معامل ألفا كرونباخ 

  معامل الصدق  فامعامل الثبات أل  عدد العبارات  البیان

  .%٩٢.٤٦  %٨٥.٢  ٥٢ فقرات االستمارة ككل
  

مما يشير إلي ثبات    %) ٨٥,٢(إلي أن معامل الثبات هو      ) ١١(يشير جدول رقم    
وقد انعكس ذلك علي    ، االستجابة ودقة القياس الذي استخدمه الباحث لقياس متغير الدراسة        

مما يدل علـي    % ) ٩٢,٤٦ (وهو  ) وهو الجزر ألتربيعي لمعامل الثبات    (معامل الصدق   
  . ثبات االستجابة وأن هذا المعامل يعد مقبول وصالحا لتعميم النتائج علي المجتمع 

  :دراسة وتحليل متغيرات البحث  ىألساليب اإلحصائية المستخدمة فا
ألغراض هذه الدراسة تم استخدم مجموعة من األساليب اإلحـصائية ببرنـامج            

وحتى يقوم الباحث بتحديـد األسـاليب        . (SPSS)ماعية  الحزمة اإلحصائية للعلوم االجت   
اإلحصائية المناسبة لتحليل بيانات الدراسة الميدانية التي تم جمعها فإن األمر يتطلب تحديد             

  :  أفضل مقاييس للنزعة المركزية وأفضل مقاييس للتشتت علي النحو التالي 
حيـث  . ألرقام بطريقة علميـة   هو علم استنباط الحقائق من ا .. اإلحصاء الوصفي  :أوال  

كما يهتم بتجميع وتوصيف    ، يتم تنظيم وتلخيص المعلومات لتسهيل فهمها ودراستها      
  :متغيرات الدراسة وفقا لمقاييس 
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وتُعرف مقيـاس  :  Measures of central tendencyمقاييس النزعة المركزية   .أ 
ـ          وتوجـد عـدة    . اتالنزعة المركزية للبيانات بأنة العدد الذي يتمركز حوله البيان

 :مقاييس للنزعة المركزية وهي 
  المتوسط الحسابي(Average or Mean) :   ويصلح للبيانات الكميـة

 .فقط وهو وحيد ويتأثر بالقيم الشاذة 
   الوسيط(Median) :       وهو القيمة التي تقع في منتـصف البيانـات بعـد

 .ذة الترتيب التنازلي أو التصاعدي وهو وحيد وال يتأثر بالقيم الشا
 المنوال(Mode )  :   وهو القيمة األكثر شيوعاً  وال يتأثر بالقيم الـشاذة

  .لكنة قد يكون وحيد اً وقد ال يكون موجوداً
 وهي تقيس مدي البعد أو التـشتت   (Variance measurement)مقاييس التشتت  .ب 

وتوجـد عـدد    . قياس النزعة المركزية الخاص بهـا       بين  مفردات المتغير عن م     
 . مطلقة للتشتت ومقاييس نسبية منها مقاييس 

 و المدىالمدى المطلق أ(Range)   :  وهو البعد بين أكبر وأقل قيمة وهو يتـأثر
 . بالقيم الشاذة 

 التباين(The Variance)  :  وهو يقيس تشتت البيانات عن الوسيط. 
  االنحراف المعياري(Standard Deviation )  :  هو الجذر التربيعى الموجب

 . ين للتبا
 معامل االختالف (Coefficient Of Variation )  :  وهو من أحسن المقاييس

 . النسبية للتشتت ويستخدم أحيانا للتعرف علي القيم الشاذة للبيانات 
وسوف يعتمد الباحث علي الوسط الحسابي باعتباره أفـضل مقـاييس النزعـة             

النحـراف المعيـاري باعتبـاره      المركزية ألنه يصلح للتعامل مع البيانات الكمية وكذلك ا        
 .أفضل مقاييس التشتت 

  .ىنتائج اإلحصاء الوصف .ج 
أمكن التوصل لنتائج توصيف متغيرات الدراسة من استمارة االستقـصاء علـي            

  ..) ١٢(النحو التالي من جدول 
  ) ١٢(دول ـج

  الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري
Descriptive Statistics 

    N  Minimum  Maximum   Mean      Std. Deviation 

        y   228       2.17       6.55   4.6547   .39941 
        y1   228      1.40      5.00   4.7596   .55922 
        x1   228      1.75      5.00   4.6491   .51328 
       x2   228      1.00      5.00   4.5581   .63025 
       x3   228      1.75     5.00   4.5417   .58939 
       x4   228      1.00     5.00   4.5380   . 58032 
       x5   228      1.00     5.00   4.2632   .83352 
       x6   228      1.50     5.00   4.3772   .82115 
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       x7   228      1.00     5.00   3.4989    1.20970 
Valid N (listwise)   228     

 :السابق ما يلى ويتضح من الجدول 
               تشير قيم المتوسط الحسابية إلجابات عينة الدراسة إلي موافقة معظم أفـراد عينـة

الدراسة علي استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت في تحـسين             
حيـث  ،  وتحديد تكلفة الموارد غير المـستغلة      ،قياس وترشيد تكلفة الخدمة الصحية    

 . ) كحد أدني ٣,٤٩٨٩،  كحد أعلي ٤,٧٥٩٦( تتراوح األوساط الحسابية بين 
              جميع األوساط الحسابية للعبارات أعلي من الوسط الحسابي العام لمقيـاس ليكـرت

الخماسي مما يدل ذلك علي رغبة أفراد عينة الدراسة علي استخدام نظام التكـاليف              
 . ي أساس النشاط الموجة بالوقت  عل
   االنحراف المعياري مما يدل علي انخفاض تشتت أراء عينة الدراسة عـن            انخفاض

 . الوسط الحسابي 
          إن االتجاه العام ألراء عينة الدراسة حول ترشيد قياس تكلفة الخدمة الـصحية جـاء

استخدام نظام  (قل  بمتوسط استجابة مفردات العينة بالموافقة علي تأثير المتغير المست        
ترشيد قياس تكلفة   (علي المتغير التابع    ) التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت       

 55922. بانحراف معيـاري     4.7596حيث بلغ متوسط استجابة     ) الخدمة الصحية   
مما يدل علي أن نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت يساهم في قياس              ، 

 . الصحية وترشيد تكلفة الخدمة
مما يشير إلي وجود عالقة بين استخدام نظام التكاليف علـي أسـاس النـشاط               

   .الموجة بالوقت وترشيد تكلفة الخدمة الصحية 
              كما جاء متوسط استجابة مفردات العينة بالموافقة أيضا علي تأثير المتغير المـستقل  

  ي المتغيـر التـابع     عل) استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت         ( 
بـانحراف   4.6547حيث بلغ متوسـط اسـتجابة       ) تحديد الموارد غير المستغلة     ( 

 مما يدل علي أن نظام التكاليف علـي أسـاس النـشاط الموجـة      39941. ىمعيار
 .بالوقت يساعد في تحديد تكلفة الموارد غير المستغلة 

 أسـاس النـشاط     علـي مما يشير إلي وجود عالقة بين استخدام نظام التكاليف          
   . تحديد تكلفة الموارد غير المستغلةالموجة بالوقت و

هي التي تهتم بتحليل وتفسير مـدي قـوة واتجـاه        )االستداللي( اإلحصاء التحليلي     :ثانيا
العالقة بين متغيرات البحث بما يساهم في اختبار فروض هـذا البحـث وتحديـد               

  .الدالالت اإلحصائية لها 
  : والذي من نتائجه التالي ي نموذج االنحدار الخطيوقد اعتمد الباحث عل

 يستخدم لقياس التغير الـذي   :Person Correlation (R) معامل ارتباط بيرسون   - أ  
أي يفيد في تحديد درجة     ،   علي المتغير التابع عندما تتغير قيم المتغير المستقل        أيطر

مل ارتباط بيرسون بين   قوة واتجاه عالقات االرتباط بين المتغيرات وتتراوح قيمة معا        
)١- ≥  R≥ ت الكميةويستخدم هذا المقياس في حالة العينات الكبيرة والبيانا،  )١ ،

 :وله الخصائص التالية 
 ًًعندما تكون الظاهرتان مستقلتان تماماً  قيمته تساوي صفرا  . 
       ً ويكون االرتباط قوياً  عندما اقتـرب       ، قيمته موجبة عندما يكون االرتباط طريا

 .وضعيفاً  عندما يقترب مقداره من الصفر ، مته من الواحد الصحيحقي
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         ويـضعف  ) ١-(قيمته سالبة يكون االرتباط عكسياً  ويكون االرتباط قويان من
 . عندما يكون المقدار السالب قريب من الصفر 

هو نسبة من تباين المتغير التابع التـي تـم تفـسيرها     ( R2 )  معامل التحديد  -  ب  
ن في قيم المتغير المستقل أي يسمح بإبراز النسبة التي يساهم بها المتغير             بواسطة التباي 

أو بمعني أخر يبين مدي دقة خط االنحدار في تقدير          ، المستقل في تفسير المتغير التابع    
 . المتغير التابع باستخدام المتغير المستقل 

 يعتمـد هـذا   Analysis OF Variance (ANOVA)اختبار تحليل التبـاين    - ج  
 والـذي يعتمـد     (F)سلوب من أساليب التحليل اإلحصائي علي ما يعرف باختبار          األ

حيث أن التباين ما هو إال متوسط مربعات انحراف القـيم عـن             ، علي تحليل التباين  
 الختبار معنوية نموذج االنحدار ككـل       (ANOVA)كما يستخدم   ، وسطها الحسابي 

 يـتم   ٠,٠٥اقل من أو يساوي     إذا كان   ( عن طريق االعتماد علي مستوي المعنوية         
 ) . قبول معنوية النموذج 

ثابت االنحـدار  (  ويستخدم في اختبار معنوية المعلمات المقدرة ( T-test )اختبار - د  
فإذا كان أقل من أو     (عن طريق االعتماد علي مستوي المعنوية       ) ومعلمة االنحدار   

 )  يتم قبول معنوية المعالم المقدرة ٠,٠٥يساوي 
 والفروض اإلحـصائية التـي تخـضع     Test of hypothesesفرضياتاختبار ال   - ه  

 : لالختبار فرضيتين 
  الفرضية الصفرية(فرضية العدم (Null hypotheses :   تعني عدم وجود عالقـة

  .  Hoويرمز لها بالرمز . بين المتغير أو عدم وجود فروق هامة بين المجموعات 
  الفرضية البديلةalternative hypotheses:   تعني وجود عالقة بين المتغيـرات 

وتقبل حال رفـض     Haويرمز لها بالرمز    . أو وجود فروق هامة بين المجموعات       
Ho  والعكس صحيح . 

هو أقصي احتمال يمكن تحمله  : Significance levelمستوي الداللة المعنوية   -  و  
 يحدد  )حرف إغريقي ينطق ألفا    ( ɑويرمز لهذا االحتمال بالرمز     ، من الخطأ األول    

  .  Ho وهذه القيم لرفض فرض العدم ٠,٠١ أو ٠,٠٥قبل سحب العينة وعادة يكون 
 : اختبار الفروض )االستداللي ( حصاء التحليلي نتائج اإل  - ز  
ـ        : أوالً  بالوقـت  ه اختبار الفرض األول الخاص استخدام نظام التكاليف علي أساس الموج

(TDABC)  خدمة الصحية ال يسهم في تحسين قياس وترشيد تكلفة ال .  
 حـصلنا   (SPSS)باعتماد علي نتائج نموذج االنحدار الخطي وباستخدام برمجية

  .والخاصة بالفرض العدمى األول ) ١٣(علي النتائج التالية التي يوضحها الجدول رقم 
   ..نتائج التحليل اإلحصائي للفرض األول) ١٣(يوضح الجدول رقم و

  ) ١٣(دول ـج
   للفرض األولنتائج التحليل اإلحصائي

Model 
R R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std 
. Error of the 

Estimate 
1 .397a .158 .154 .36739 

a. Predictors: (Constant), x  
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 وعنـد   ) R2 =.158( وقيمـة   (R=.397)أن قيم السابق يتضح من الجدول 
تقيس قوة عالقة االرتبـاط      ) R(مستوي معنوية صفر وكما هو معلوم إحصائيا أن قيمة          

والمتغيـر المـستقل    ) تحسين قياس وترشيد تكلفة الخدمة الـصحية         (بين المتغير التابع    
بينما ، ج التي يتضمنها النموذ ) استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت         (

 (R2)  تحسين قياس وترشيد تكلفـة الخدمـة    (والتي تقيس نسبة التغير في المتغير التابع
استخدام نظام التكاليف علي أسـاس النـشاط        (نتيجة التغير في المتغير المستقل    ) الصحية  

وإحصائيا كلما اقترب قيمـة     ، بمستوي المعنوية الذي تعكسه    وكل منها ، )الموجة بالوقت   
وبناء علي النتائج السابقة    ، معنوية من الصفر كلما دل ذلك علي معنوية العالقة          مستوي ال 

  :يمكن استخالص النتائج التالية 
والمتغير ) تحسين قياس وترشيد تكلفة الخدمة الصحية  (العالقة بين المتغير التابع   - أ  

دية عالقة طر)  استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت (المستقل 
س تحسين قيا(ونسبة التغير في المتغير التابع % ٣٩,٧حيث أن معامل االرتباط يبلغ 

استخدام نظام  (بسبب التغير في المتغير المستقل ) وترشيد تكلفة الخدمة الصحية 
% ١٦عالقة طردية حيث تبلغ  أيضاً)  النشاط الموجة بالوقت التكاليف علي أساس

ت الحادثة في ترشيد تكلفة الخدمة الصحية تفسر من االختالفا% ١٦وهذا يعني أن 
عن طريق استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت وهذه نسبة تعتبر 
إلي حد ما كبيرة نظراً  العتماد الدراسة علي متغير واحد وهو استخدام نظام التكاليف 

خري لم تدخل من تأثير عوامل أ% ٨٤علي أساس النشاط الموجة بالوقت ونسبة 
 ) .  ....الموارد البشرية ،  التكنولوجيا،  اآلالت، المباني  (ضمن الدراسة مثل 

ويكون الحكم علي معنوية النموذج ،  باختبار معنوية النموذج ككل(F)يقوم اختبار   -  ب  
) ٠,٠٥(فإن كان مستوي المعنوية أقل من ،  Sigباعتماد علي مستوي المعنوية

  وبالرجوع إلي النتائج بلغت قيمة ، ج والعكس صحيح أمكن قبول معنوية النموذ
(F = 42.294)  ٠.٠٠٠(بمستوي معنويةSig = ( ،  مما يؤكد علي معنوية

  . النموذج 
 معامالت المتغيرات للفرض األول 

   ..معامالت المتغيرات للفرض األول) ١٤(يعرض الجدول رقم 

  )١٤(دول ـج
  معامالت المتغيرات للفرض األول

Coefficientsa 

                                                           ANOVAb 

         Model 
    Sum of  
    Squares     df 

    Mean  
    Square       F    Sig. 

Regression     5.709      1       5.709   42.294 .000a 
Residual     30.504   226       .135   

1 

Total     36.213   227    
a. Predictors: (Constant), x     
b. Dependent Variable: y     
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Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta T Sig. 

(Constant) 2.828 .282  10.026 .000  1 

x .421 .065 .397 6.503 .000 
a. Dependent Variable: y     

  

تكاليف علي   معامالت المتغير المستقل والخاص بنظام ال       السابق ويعرض الجدول 
 بالوقت ومستوي المعنوية كمـا وردت فـي مخرجـات التـشغيل             هأساس النشاط الموج  
   . SPSSااللكتروني لبرنامج 

  : التالية من الجدول يمكن استخالص النتائج
ويكـون  ،  باختبار معنوية المعامالت المقدرة لكل معامل علي حـدة  (T)يقوم اختبار  - أ  

فإن كان مستوي المعنوية اقل ، مستوي المعنويةالحكم علي معنوية النموذج بناء علي     
وبالرجوع إلي النتائج نجـد أن مـستوي        ، أمكن قبول معنوية المعامل   ) ٠,٠٠٥(من  

مما يعني معنوية ) ٠,٠٠٥(وهي أقل من  )   = ٠,٠٠٠sig ( هي  Tمعنوية اختبار 
 .العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل 

نجد إنهـا    ) Bإشارة ميل خط االنحدار     ( ير المستقل   بالنظر إلي معامالت المتغ     -  ب  
 .توجد عالقة طردية بين المتغير التابع والمتغير المستقل نه أموجبة مما يدل علي 

نه توجد عالقة ذات داللة معنوية بين اسـتخدام نظـام           أمن النتائج السابقة نجد       - ج  
الصحية وهذا يعني   التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت وترشيد تكلفة الخدمة          

أن نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت يسهم في ترشيد تكلفـة الخدمـة    
 .الصحية 

 اختبار الفرض الثاني ال يساهم نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقـت              : ثانياً
  .  في تحديد تكلفة الموارد غير المستغلة لألنشطة الخدمية

 حصلنا  (SPSS)االنحدار الخطي وباستخدام برمجية نموذج عتماد علي نتائجالبا
  .والخاصة بالفرض العدمى األول ) ١٣(ي يوضحها الجدول رقم تعلي النتائج ال

  نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الثاني) ١٥(يوضح الجدول رقم و
  ) ١٥(دول ـج

  نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الثاني
Model Summary 

Model 
 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. 
Error of 

the Estimate 
1 .294a .086 .082 .53567 

a. Predictors: (Constant), x  
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 
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Model Summary 

Model 
 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. 
Error of 

the Estimate 
1 .294a .086 .082 .53567 

Regression 6.139 1 6.139 21.395 .000a 

Residual 64.850 226 .287   
1 

Total 70.989 227    
a. Predictors: (Constant), x     
b. Dependent Variable: y1     

  

وعنـد   ) R2 =.086( وقيمـة   (R=.294)أن قـيم ) ١٥(يتضح من الجـدول  
تقيس قوة عالقة االرتباط بين   ) R(مستوي معنوية صفر وكما هو معلوم إحصائيا أن قيمة          

والمتغير المـستقل   ) ة الخدمية   تحديد تكلفة الموارد غير المستغلة لألنشط     ( المتغير التابع   
بينما ، التي يتضمنها النموذج  ) استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت         (

 ( R2)  تحديد تكلفة الموارد غيـر المـستغلة    (والتي تقيس نسبة التغير في المتغير التابع
نظام التكاليف علي أسـاس  استخدام  (نتيجة التغير في المتغير المستقل ) لألنشطة الخدمية   

وإحصائيا كلما اقترب ،  وكل منها بمستوي المعنوية الذي تعكسه، )النشاط الموجة بالوقت   
وبناء علي النتـائج    ، قيمة مستوي المعنوية من الصفر كلما دل ذلك علي معنوية العالقة            

  : يمكن استخالص النتائج التالية السابقة
)  ديد تكلفة الموارد غير المستغلة لألنشطة الخدمية      تح (العالقة بين المتغير التابع        - أ  

)  استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجـة بالوقـت          (والمتغير المستقل   
ونسبة التغير فـي المتغيـر      % 29.4عالقة طردية حيث أن معامل االرتباط يبلغ        

التغيـر فـي    بسبب  ) لألنشطة الخدمية   تحديد تكلفة الموارد غير المستغلة      ( التابع  
أيضا ) استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت          (المتغير المستقل   

من االختالفات الحادثة في تحديد     % 9وهذا يعني أن    % 9ً عالقة طردية حيث تبلغ      
تكلفة الموارد غير المستغلة لألنشطة الخدمية تفسر عن طريـق اسـتخدام نظـام              

موجة بالوقت وهذه نسبة تعتبر إلي حد ما كبيرة نظرا       التكاليف علي أساس النشاط ال    
ً العتماد الدراسة علي تطبيق مفهوم الطاقة غير المستغلة وفقا لمدي مقبول ما بين              

 .ليعبر عن الطاقة المناسبة ألداء األنشطة الخدمية % ) ٩٠ -% ٨٠ -% ٧٠( 
عنويـة  ويكون الحكـم علـي م     ،  باختبار معنوية النموذج ككل    (F)يقوم اختبار     -  ب  

فإن كان مستوي المعنوية أقـل مـن   ،  Sigالنموذج باعتماد علي مستوي المعنوية      
وبالرجوع إلي النتائج بلغت    ، أمكن قبول معنوية النموذج والعكس صحيح       ) ٠,٠٥(

مما يؤكد علي معنويـة  ، ) = ٠,٠٠٠sig( بمستوي معنوية (F = 21.395)قيمة 
 .النموذج 

 ىت المتغيرات للفرض الثانمعامال 
  معامالت المتغيرات للفرض الثاني) ١٦(يعرض الجدول رقم و

  ) ١٦(دول ـج
  معامالت المتغيرات للفرض األول
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Coefficientsa 
Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized  
  Coefficients    Model 

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2.865 .411  6.967 .000 1

x .436 .094 .294 4.625 .000 
a. Dependent Variable: y1    

  

معامالت المتغير المستقل والخاص بنظام التكاليف علي        السابق   ويعرض الجدول 
أساس النشاط الموجة بالوقت ومستوي المعنوية كمـا وردت فـي مخرجـات التـشغيل               

   . SPSSااللكتروني لبرنامج 
   : يمكن استخالص النتائج التاليةمن الجدول

ويكـون  ،  باختبار معنوية المعامالت المقدرة لكل معامل علي حـدة         (T)يقوم اختبار     - أ  
فإن كان مستوي المعنوية اقل    ، الحكم علي معنوية النموذج بناء علي مستوي المعنوية       

تائج نجـد أن مـستوي      وبالرجوع إلي الن  ، أمكن قبول معنوية المعامل   ) ٠,٠٠٥(من  
مما يعني معنوية العالقة بين ) ٠,٠٠٥(أقل من وهي ) ٠,٠٠٠( هي  Tمعنوية اختبار

 .المتغير التابع والمتغير 
نجـد إنهـا    ) Bإشارة ميل خط االنحـدار   ( بالنظر إلي معامالت المتغير المستقل         -  ب  

 .موجبة مما يدل علي إنه توجد عالقة طردية بين المتغير التابع والمتغير المستقل 
 ذات داللة معنويـة بـين اسـتخدام نظـام          من النتائج السابقة نجد إنه توجد عالقة        - ج  

التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت  وتحديد تكلفة الموارد غيـر المـستغلة    
لألنشطة الخدمية وهذا يعني أن نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقـت             

  .يساهم في تحديد تكلفة الموارد غير المستغلة لألنشطة الخدمية
  :الميدانية نتائج الدراسة 

   : بعد تحليل بيانات الدراسة الميدانية توصل الباحث للنتائج التالية
، حجم عينة البحث تتوقف علي مجموعة من العوامل تنحصر في الغرض من البحث               - أ  

ودرجـة  ، مدي تباين الظواهر المختلفة في قطاعات المجتمع      ، حجم المجتمع األصلي  
،  متاحة التي يمكن استخدامها في تعميم النتـائج       البيانات ال ،  الدقة المطلوبة في البحث   

 لعدم اتفاق بين الباحثين علي وضع حد معين علي أسـاس    اًًونظر. اإلمكانيات المادية   
علمي أو إحصائي يحدد الحجم المناسب أو األمثل للعينة لكي تمثـل المجتمـع الـذي     

ـ    ، تسحب منه تمثيالً  جيدا ً      م الدراسـات  فإن تقدير حجم العينة علـي مـستوي معظ
والبحوث تعتبر واحدة من المشكالت الخاصة بأسلوب المعاينـة وتطبيـق األسـاليب         

 .وفي مجال العمل اإلحصائي يوجد اتجاهان عند تقدير حجم العينة  ، اإلحصائية
  حيث أظهرت ،  يعتمد علي الخبرة السابقة للبحث في هذا المجال:االتجاه األول

من حجم % ١٥إلي % ١٠ العينة في حدود خالصة الخبرات والتجارب بأن حجم
ويتميز هذا االتجاه . المجتمع األصلي يبدو مالئمة في معظم الدراسات والبحوث 

كما انه يفيد بعض الباحثين قليلي الخبرة في ، في تقدير حجم العينة بسهولته
 . مجال العمل اإلحصائي 
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 يرتبط أساساً  بنظرية االحتمال   :ىاالتجاه الثان Theory of probability مما 
يتطلب من الباحث اإللمام بقدر وافر من المعلومات اإلحصائية والرياضية حتـى       

 .يستطيع استخدام األساليب اإلحصائية في تقدير الحجم األمثل للعينة 

وفي هذه الدراسة الميدانية تم اختيار عينة الدراسة مكونة من ثالث فئات ممثلـة          
وتم استخدام مجموعة مـن األسـاليب       ، أخرى، إدارةعضو مجلس   ، في محاسب تكاليف  

 وذلـك الختبـار    (SPSS)برامج الجاهزة للعلوم االجتماعيةاإلحصائية باستخدام حزمة ال
  . فروض الدراسة 

 (Y)ثم حـسابه للمتغيـر   %  ٧٣,٥  (X)يرللمتغ) ألفا ( بلغت قيمة معامل الثبات   -  ب  
ي ثبات استجابة مفـردات     مما يشير إل  % . ٨٥,٢ثم حسابه لالستمارة ككل     % ٨٤

ممـا  ، عينة البحث ودقة المقاييس التي استخدمه الباحث لقياس متغيرات الدراسـة          
 . يشير إلي إمكانية تعميم النتائج التي تم الحصول عليها علي مجتمع الدراسة 

 بتوصيف المتغير التابع والخاص بترشيد تكلفة الخدمة الـصحية ومـدي تـأثيره               - ج  
اتجـه  . خدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت       بالمتغير المستقل است  

متوسط استجابات عينة البحث نحو الموافقة علي عبارات تلك المجموعة وخاصـة            
االعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في القطـاع       : متطلبات استخدم ذلك النظام وهي      

عية تساعد في   ضرورة بناء نظم معلومات لتوفير معلومات دقيقة وموضو       ، الخدمي
ضرورة االنتقال إلي تحليل زمن األنـشطة الخدميـة      ،ترشيد الوقت والجهد والتكلفة   

ضرورة التركيز علي زمـن أداء وحـدة        ، التي تحقق قيمة مضافة أكبر للمشروع     
  .واالعتماد علي مسببات الوقت،النشاط

ـ            - د   سـاس  ة علـي أ  وكذلك تمثلت اآلليات التي تزيد من فاعلية استخدام أسلوب التكلف
مرتبة ( في رصد مواطن الطاقة غير المستغلة  (TDABC)النشاط الموجة بالوقت

االستعانة باألسـاليب   ، معيار االستفادة من موارد الوقت    : (كما يلي   ) وفقا ألهميتها 
ـ ”ERP“االستعانة بنظم تخطيط موارد المشروع  ، والمداخل اإلحصائية  تعانة  واالس

االستعانة بنظام المحاسبة عـن اسـتهالك    و ”CRM“بنظم إدارة عالقات العمالء
  .”RCA“الموارد 

 في حـساب   (TDABC)ة علي أساس النشاط الموجة بالوقتاعتماد أسلوب التكلف   - ه  
الساعات المستنفذة فـي أداء     "تكلفة الخدمة المؤداه وفقا لكميات الموارد المستخدمة        

عـدم إخفـاء    ،عميل عدم تضخم تكلفة الخدمة المقدمة لل      -:يساعد فيما يلي    " الخدمة
 . عدم تخصيص طاقة الموارد العاطلة إلي أهداف التكلفة ،  الموارد العاطلة

  (TDABC)ة علي أساس النـشاط الموجـة بالوقـت   اعتماد مدخالت أسلوب التكلف  -  و  
إمكانية تحديد مـصادر    : علي البيانات المعيارية يؤدي إلي تحقيق المميزات التالية         

تقليل كـم  ،  المصداقية والوثوق بمخرجات هذا النظام     تحقيق، وقوع التكلفة المرتفعة  
 . البيانات المطلوبة توفيرها 

تم قبول الفرض األول للبحث والذي من نتائجه أن هناك عالقة طردية بين استخدام                - ز  
نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت وبين قياس وترشيد تكلفة الخدمـة          

 داللة معنوية بين ترشيد تكلفـة الخدمـة         الصحية حيث وجدت عالقة طردية ذات     
واستخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقـت     ،الصحية كمتغير تابع    

كمتغير مستقل وهي تعتبر نسبة إلي حد ما  كبيرة نظراً  العتماد الدراسـة علـي                 
ا متغير واحد فقط وهو استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت كم        

يوجد عوامل أخري تساعد في ترشيد التكلفة وهذه العوامل لم تدخل ضـمن إطـار    
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الدراسة بل اقتصر الدراسة علي نظام التكاليف المتبع داخل هذا القطـاع الـصحي             
المباني ( كما أن هناك عوامل أخري تساعد أيضا علي ترشيد تكلفة تلك الخدمة من            

فإذا اجتمعت هذه العوامـل مـع       ...) ة  الموارد البشري ، التكنولوجي، التجهيزات، 
 .النظام التكاليف المشار إلية في الدراسة أدي ذلك إلي ترشيد تكلفة تلك الخدمة 

تم قبول الفرض الثاني للبحث والذي من نتائجه أن هنـاك عالقـة طرديـة بـين             - ح  
استخدام نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت وبين تحديد تكلفة الموارد            

حيث وجدت عالقة طردية ذات داللة معنوية بـين  ، ير المستغلة لألنشطة الخدمية  غ
واستخدام نظـام   ، تحديد تكلفة الموارد غير المستغلة لألنشطة الخدمية كمتغير تابع          

التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت كمتغير مستقل حيث اعتمـاد الدراسـة           
% ٨٠ -% ٧٠( فقا لمدي مقبول ما بين      علي تطبيق مفهوم الطاقة غير المستغلة و      

ليعبر عن الطاقة المناسبة ألداء األنشطة الخدمية وذلك زيـادة القـدرة            % ) ٩٠ -
 لهيكـل   (TDABC)ف علي أساس النشاط الموجة بالوقـت التفسيرية  لنظام التكالي

  .مكن توفير معلومات أكثر موثوقية الطاقة حتى ي
  :استنتاجات البحث 

تي تعوق المنشات عند تطبيق أي نظام تكاليف إلي ظهور نظام تدفع المشاكل ال   - أ  
ر نظام التكاليف علي حيث ظه، تكاليف أخر يمكن من خالله التغلب علي تلك المشاكل

 كنتيجة لمحاوله التغلب علي مشاكل تطبيق نظم التكاليف  (ABC)أساس النشاط
  (TDABC)ة بالوقت التقليدية وظهر أيضاً  نظام التكاليف علي أساس النشاط الموج

  (ABC)كنتيجة لمحاولة التغلب علي مشاكل تطبيق نظام التكاليف علي أساس النشاط 
  (ABC) نظام  التكاليف علي أسـاس النـشاط  أسفرت الممارسات العملية الستخدام  -  ب  

، عن صعوبات كثيرة تحول دون إمكانية االستمرار في تطبيق أو تحديث هذا النظام         
لدراسات األكاديمية عدم الصحة النظرية لبعض افتراضات       ومن جهة أخري أثبتت ا    

األمر الذي دعا إلي تراجع كثير من منشات األعمال من االعتماد علية          ،  هذا النظام 
 .أو تحديثه 

 أسـهل فـي    (TDABC)يعتبر نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقـت   - ج  
م نظـام  حيـث يقـو  ،  (ABC) بنظام التكاليف علي أساس النـشاط التطبيق مقارنة

 بتخصيص تكاليف الموارد علي األنشطة ثـم   (ABC)التكاليف علي أساس النشاط
في حين أن نظام التكـاليف علـي      ،  علي أهداف التكلفة   تخصيص تكاليف األنشطة  

   يتطلب تقدير نـوعين مـن المعلومـات     (TDABC)أساس النشاط الموجة بالوقت
والتـي ال توجـد   ) قت الالزم ألداء النشاط      تحديد الو  –معدل تكلفة وحدة الطاقة     ( 

صعوبة في الحصول علي أي منها وذلك دون تكبد عناء الوقت الطويل المستغرق              
 . في المقابالت الشخصية والدراسات المسحية 

 مـدخل   (TDABC)يعتبر نظام التكاليف علي أساس النـشاط الموجـة بالوقـت     - د  
لتكلفة في شكل طاقـات مقاسـه       لتخصيص وإدارة التكاليف غير المباشرة يترجم ا      

ومعبر عنها بوحدات زمنية تستهلكها أغراض التكلفة النهائية مباشرة فـي أنـشطة          
متعددة المحركات يقتصر دورها علي توضيح كيفية وكمية الطاقات المستهلكة ويتم           
هذا التخصيص المباشر اعتماد علي مقياسين هما معدل تكلفة طاقة الموارد ومعدل            

 .  التكلفة استهالك غرض 



   هللا نبیل   استخدام نظام التكالیف على أساس النشاط الموجھ بالوقتیاسر الشافعى ، المعز لدین/ على مجاھد ، د /  د 
  

 
 

 م٢٠١٩ ونیـویالسابع د العد                                                                              مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٤٣( 

 علـي   (TDABC)يعتمد تطبيق نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقـت   - ه  
مجموعة من الخطوات المنهجية المتمثلة في تحديد مجمعات الموارد وتقدير طاقاتها          
العملية والتكاليف الكلية لهذه المجمعات ثم بناء معادلة الوقت الالزمة لتحديد الطاقة            

وتقديم أغراض التكلفة المختلفة تمهيداً  الحتساب التكلفة الكليـة   المستهلكة في إنتاج    
 .لهذه األغراض بضرب الطاقة المستهلكة في معدل تكلفة طاقة الموارد 

  :ث ـتوصيات البح
    :تيآليوصي الباحث با هيته ونتائجفي ضوء هدف البحث وأهم

 للـدور الحيـوي     اًًلتكاليف في المنشات الخدمية نظر    ضرورة تطوير أنظمة محاسبة ا      - أ  
حتـى يمكـن تـوفير    الذي تلعبه منشات الخدمات في دفع عجلة التنمية االقتـصادية        

 .  معلومات أكثر دقة
   (TDABC)بضرورة تطبيق نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجـة بالوقـت    -  ب  

في المنشات الخدمية األخرى لتميزه في توفير معلومات أكثر دقـة عـن مـستوي       
ط من األنشطة المختلفة وداخل كل نشاط علي مستوي األنـشطة      الكفاءة في كل نشا   

 .  )تكلفة الوحدة وزمن تنفيذها  (الفرعية المكونة له 
البد من توافر الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة بحيث يكونوا قادرين عل تطبيـق               - ج  

  بشكل فعال  (TDABC)نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت
حجام العديـد مـن     المزيد من الجهود البحثية لتحديد وتحليل أسباب إ       ضرورة تقديم     - د  

عن استخدام التطبيقات الحديثة للمحاسبة اإلدارية والتـي منهـا           المنشات في مصر  
 إجـراء مزيـد مـن    (TDABC)نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت     

ط الموجـة   البحوث والدراسات حول استخدام نظام التكاليف علـي أسـاس النـشا           
حتى يتم تأصيل األسس والمفاهيم التي يقوم عليها والتي لـم  ،  (TDABC)بالوقت

  . . تتضح حتى أالن خاصة فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام في الواقع العملي 
إجراء مزيد من البحوث والدراسات حول استخدام نظام التكـاليف علـي أسـاس                - ه  

أصيل األسس والمفاهيم التي يقـوم  حتى يتم ت،  (TDABC)النشاط الموجة بالوقت
عليها والتي لم تتضح حتى أالن خاصة فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام فـي الواقـع                

 .العملي 
العمل علي سد الفجوة المعرفية بين ما يتضمنه البحث العلمي واألكاديمي ألسـاليب         -  و  

ألعمال إدارة التكلفة وبين ما هو مطبق في الواقع العملي عن طريق قيام منظمات ا             
بالعمل علي تطوير وتنمية القدرات العلمية والعملية لمحاسب التكـاليف بإلحـاقهم            
ببرامج ودورات تدربيه للوقوف علي التطورات فـي أسـاليب وأدوات المحاسـبة           

 .  اإلدارية ومحاسبة التكاليف 
  

  :المجاالت المقترحة ألبحاث مستقبلية 
ي إلية من نتائج وتوصيات فإن     وما انته ، في ضوء هدف البحث وأهميته وحدوده     

  :حوث المستقبلية للنقاط التالية الباحث يقترح ضرورة توجيه مزيد من االهتمام في الب
  (TDABC)تحقيق التكامل بين نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقـت   - أ  

 من أجل تعزيز فلسفة اإلدارة علي أساس  (RCA)استهالك الموارد ونظام محاسبة
 . القيمة 
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 بالتكامـل   (TDABC)تطبيق نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت  -  ب  
 . في المنشات الخدمية Six Sigmaمع 

،   (TDABC)استخدام نظام التكاليف علي أسـاس النـشاط الموجـة بالوقـت      - ج  
 . لتحسين فهم المنشات للتكاليف البيئية بهدف تصنيف التكاليف علي نحو أفضل 

 مع نظام  (TDABC)ليف علي أساس النشاط الموجة بالوقتتكامل  نظام التكا   - د  
 . تخطيط موارد المنشأة علي جودة المعلومات المقدمة لمتخذي القرار 

  (TDABC)تحقيق التكامل بين نظام التكاليف علي أساس النشاط الموجة بالوقت   - ه  
باستخدام بعض األساليب اإلحـصائية     ،  (RCA)ونظام محاسبة استهالك الموارد     

   .FUZZYلي األخص بأسلوب المنطق الغامض وع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 عـالمراج
  المراجع العربية:  أوالً
نظام محاسبة التكاليف المبني علي أساس األنـشطة        " ،  ) ٢٠١٠(أمين  ،  ابن سعيد  .١

المؤسسة الوطنية لتهيئـة    " دراسة حالة   : كأداة مساعدة في التسيير وتحسين األداء       



   هللا نبیل   استخدام نظام التكالیف على أساس النشاط الموجھ بالوقتیاسر الشافعى ، المعز لدین/ على مجاھد ، د /  د 
  

 
 

 م٢٠١٩ ونیـویالسابع د العد                                                                              مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٤٥( 

جامعة الجزائر  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجاريـة         ، رسالة ماجستير ، الري
  . قسم العلوم التجارية،  وعلوم التسيير

استخدام نظام التكاليف علـي أسـاس       " ،  ) ٢٠١٨( عبدالعال مصطفي ،  الفضلأبو .٢
النشاط الموجة بالوقت في قياس تكاليف األنشطة المـصرفية لتحـسين مركزهـا             

 )٢(العدد  ، )السعودية(جامعة القصيم   ، دارية واالقتصاد   مجلة العلوم اإل  " التنافسي  
  .٢٤٥ – ٢٩٨ص 

استخدام مدخل التكاليف علي أسـاس النـشاط        " ،  ) ٢٠١٥(فهيم محمد   ،  أبوالعزم .٣
دراسـة  : الموجة بالوقت في تحسين كفاءة استخدام موارد المستشفيات الحكوميـة           

ـ ، كليـة التجـارة   ،  مجلة البحوث المحاسبية  " حالة     ، ) ٢(العـدد  ، ة طنطـا  جامع
  .٢٥٥ – ٢٢١ص 

مدخل مقترح لنظام التكلفـة علـي أسـاس         " ،  ) ٢٠١٤ (نسمة محمود ،  أبوالعنين .٤
، " دراسة حالة في صناعة األغذية      : النشاط الموجة بالوقت في المنشات الصناعية       

   .جامعة المنصورة، كلية التجارة ، رسالة ماجستير
مقترح لقياس وتقويم جـودة تكلفـة اليـوم         نموذج  "  ،   )٢٠٠٣(خليل  ،  أبوحشيش .٥

مجلـة البـصائر    " دراسة تطبيقيـة    : العالجي في المستشفيات غير الهادفة للربح       
   .١٥٠-٨٩ص،  )١(٧،

نظام التكاليف علي أساس األنشطة الموجة      "  ،   )٢٠١٣(هيثم محمد عقل    ،  بوغبنأ .٦
همة العامة  وأثرة علي ساسة توزيع األرباح لدي شركات المسا   )TDABC(بالوقت  

، لوم اإلدارية كلية االقتصاد والع  ، رسالة ماجستير ،  "المدرجة في بورصة فلسطين     
  .جامعة األزهر غزة 

تطوير نظام المعلومـات المحاسـبي   " ، ) ٢٠١٦(أحمد محمد مصباح  ،  التراهوني .٧
، "الفندقي طبقا ألسلوب استهالك الموارد المرجع بالوقت لتحسين جودة المعلومات           

  .جامعة المنوفية ،  كلية التجارة،  اجستيررسالة م
استخدام مدخل التكلفة علي أسـاس      " ،  ) ٢٠١٣(ديب عبدالوهاب قاسم    أ،  الحبري .٨

كلية  ، اهرسالة دكتور ،  "النشاط الموجة بالوقت لتعظيم ربحية الشركات الصناعية        
   . جامعة المنوفية، التجارة 

ل ربحية العمالء باستخدام نظام     تحلي" ،  ) ٢٠١٥(مروي فوزي يوسف    ،  السعداوي .٩
، " دراسة حالة علي احدي المستشفيات      : التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت       

   .جامعة دمنهور، كلية التجارة ،  رسالة ماجستير
كلية التجـارة   ،  " المحاسبة اإلدارية متقدمة  " ،  ) ٢٠١٠(حمد  أجاهد  علي م ،  السيد . ١٠

  .الشيخ جامعة كفر
 -التكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقـت        " ،  ) ٢٠٠٨( مجدي   علي،  الغوري . ١١

كليـة  ،  المجلة المصرية للدراسات التجاريـة    " منهج جديد لزيادة دقة تكلفة المنتج       
   .٣٠ - ١ص ،  جامعة المنصورة،  التجارة

تقييم فعالية مدخل التكلفة علي أساس النـشاط        " ،  ) ٢٠١٦(أمجاد محمد   ،  الكومي . ١٢
الفكـر  " دراسة ميدانية   : وارد غير المستغلة في المشروعات الخدمية       في تحديد الم  

   .٩١٠ - ٨٥٧ص ، ) ٢(العدد ،  المصريى المحاسب
إطار مقترح لتحقيق التكامل بين مدخل محاسبة       " ،  ) ٢٠٠٧(أمجاد محمد   ،  الكومي . ١٣

 ألغـراض إدارة الطاقـة   (TOC) ونظريـة القيـود    (RCA)استهالك المـوارد    
جامعـة  ،  كلية التجارة ،  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   "  صادية  بالوحدات االقت 

  .٢٥٥ -١٦٩ص ،  )١(العدد ، عين شمس
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استخدام نموذج التكلفة علي أسـاس      " ،  ) ٢٠١١(جهاد ربحي عبدالقادر    ،  الناطور . ١٤
،  كليـة األعمـال  ، رسالة دكتـوراه ، "النشاط الموجة بالوقت لتطوير إدارة التكلفة     

  .العربية جامعة عمان 
المحاسبة اإلداريـة    "،   )٢٠١١(تهاني محمود    ، سعيد محمود ؛ النشار   ،  الهلباوي . ١٥

   .جامعة طنطا،  كلية التجارة ،"مدخل إدارة التكلفة : المتقدمة 
دراسة مقارنة بين أسلوبي التكلفة علـي أسـاس         " ،  ) ٢٠١٤(أحمد يسري   ،  أمين . ١٦

 ،"  رد في بيئـة التـصنيع الحديثـة   النشاط الموجة بالوقت ومحاسبة استهالك الموا 
  . مصر-المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية

 " األصالة والمعاصرة  -المحاسبة اإلدارية   " ،  ) ٢٠٠٧(مكرم عبدالمسيح   ،  باسيلي . ١٧
  . الناشر المكتبة المصرية

نظام التكاليف علي أساس النشاط وفقا للوقت       " ،  ) ٢٠١٢(محمد خميس بدر  ،  بدوي . ١٨
، "دراسة حالة   :  جديد في تخصيص التكاليف في ظل بيئة التصنيع المصرية         كمدخل

  .جامعة اإلسكندرية ،  كلية التجارة،  رسالة ماجستير
قياس الطاقة غير المـستغلة فـي المـداخل         " ،  ) ٢٠١٦(ميعاد عبدالكاظم   ،  جرد . ١٩

،  ةكليـة التجـار   ،   رسالة ماجـستير  ، "  دراسة تطبيقية    -الحديثة إلدارة التكلفة    
   .جامعة المنصورة

قياس تكلفة التشغيل الكلية للمستشفي دالة      " ،  ) ٢٠٠٣( نعمة جعفر    هعبداإلل،  جعفر . ٢٠
بحث مقدم للمـؤتمر العلمـي   "  مستشفي البشير نموذجاً -لقياس كفاءة اإلداري فيه  

  . األول جامعة العلوم التطبيقية
ف علي أساس النشاط    التكامل بين التكالي  " ،  ) ٢٠١٧(محمد شحاتة خطاب    ،  خطاب . ٢١

الموجة بالوقت وبطاقة القياس المتوازن لألداء لقياس تكـاليف وإدارة أداء الخدمـة        
كليـة  ، مجلة البحوث المحاسبية  ، " دراسة ميدانية بالجامعات السعودية     : التعليمية  

  .١٠٢ -٥٧ص ،  )١(العدد ،  جامعة طنطا،  التجارة
 جـودة المعلومـات التكاليفيـة       تحسين" ،  ) ٢٠١٣( محمد شحاتة خطاب  ،  خطاب . ٢٢

، " دراسة حالة   : بالتكامل بين نظام التكاليف علي أساس النشاط من منظور األداء           
  ،   )٣(العـدد   ،  جامعـة طنطـا   ،  كلية التجارة ،  لتجارة والتمويل لمجلة العلمية   ال

  .٩٤-٣٦ص 
استخدام أسلوب محاسـبة اسـتهالك المـوارد        " ،  ) ٢٠١٢(أحمد يسري   ، سامي   . ٢٣

 رسالة ماجـستير ، " تكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت بهدف إدارة التكلفة   وال
  .جامعة قناة السويس ،  كلية التجارة

تسعير التحويالت الداخلية فـي إطـار نظـام       " ،  ) ٢٠٠٤(محمد إبراهيم   ،  سرور . ٢٤
كليـة  .، رسالة ماجستير ، "  دراسة نظرية وتطبيقية     -التكاليف علي أساس النشاط     

  .جامعة طنطا ،  ةالتجار
استخدام منهج الوقت الموجة بالتكلفة علي أسـاس        " ،  ) ٢٠٠٩(أيمن صابر   ،  سيد . ٢٥

مجلة الفكر  ، " النشاط إلدارة التكلفة اللوجستية في ضوء مستجدات األزمة العالمية          
   .٧٣-١ص ،  )١٣(العدد ،  جامعة عين شمس،  كلية التجارة، ى المحاسب

نموذج مقترح للتكامل بين المحاسـبة اإلداريـة        " ،   )٢٠١٠(سيد عبدالفتاح   ،  سيد . ٢٦
   .جامعة حلوان، كلية التجارة، رسالة دكتوراه، لدعم المنشات علي التميز عالميا

استخدام مدخل إدارة تكاليف الطاقة لتعظيم منفعة      " ،  ) ٢٠٠٦(محمد احمد   ،  شاهين . ٢٧
،  رسالة دكتـوراه  ،  "دراسة تطبيقية :  الموارد المتاحة في الوحدات المتكاملة أفقياً     

  .جامعة عين شمس ، كلية التجارة 
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مدخل المحاسبة عن التكلفة علي أساس النشاط  "، ) ٢٠٠٢(، رضا إبراهيم  صالح .٢٨
معهد ، دورية اإلدارة العامة" كأساس لقياس تكلفة الخدمات الصحية بالمستشفيات

   .٩٨ - ٤٣ص ، ) ١(العدد ،   المملكة العربية السعودية- اإلدارة العامة الرياض
قياس الطاقة غير المستخدمة في نظام التكـاليف         " ،) ٢٠١٨(هند ماهر   ،  طوالن . ٢٩

علي أساس النشاط الموجة بالوقت ونظام محاسبة استهالك الموارد وأثر ذلك علـي    
  . جامعة طنطا،  كلية التجارة، رسالة ماجستير  ،" التقارير المالية 

علـي تطـوير    " الوقـت   "تقييم معادالت   " ،  ) ٢٠١٠(أسامة سعيد   ،  عبد الصادق  . ٣٠
المجلـة  ، " منهجية المحاسبة عن التكلفة علي أساس النشاط مدخل نظري وتطبيقي          

   . ٤٤٥-٣٩٩ص،  )٣(العدد ،  جامعة الكويت، العربية للعلوم اإلدارية
استخدام نظام التكلفة علـي أسـاس النـشاط         " ،  ) ٢٠١٣(يس  محمد  ،  اللطيفعبد . ٣١

، مجلة التجارة والتمويل  ، "دراسة تطبيقية   : ليل ربحية العميل   بالوقت في تح   هالموج
   . .٣٢٤-٣٧١ص ،  جامعة طنطا،  كلية التجارة

نحو نموذج مقترح لتسعير التحويالت الداخلية في       " ،  ) ٢٠٠٢(شوقي السيد   ،  فوده . ٣٢
 ،  "  (ABC)م تحديد التكلفة علي أساس النـشاط الشركات الصناعية من خالل نظا

  ،  جامعـة المنـصورة   ،  كليـة التجـارة   ،  رية للدراسات التجاريـة   المجلة المص 
  . ١٨٦-١٦٦ص ،  )١(العدد 

التكامل بين نظام القياس المتوازن لـألداء      " ،  ) ٢٠١٥(منير علي مدهش    ،  قحطان . ٣٣
والتكلفة علي أساس النشاط الموجة بالوقت بغرض تحسين األداء بـالتطبيق علـي             

المجلة العلمية للدراسات التجاريـة     ، "اليمنيةقطاع صناعة األسمنت في الجمهورية      
   .٦١-٣٧ص  ، والبيئة مصر

دور قيـاس التكلفـة علـي أسـاس         " ،  ) ٢٠١٥(أشرف سـعيد جـوهر      ،  قنديل . ٣٤
 في دعم القدرات التنافـسية دراسـة تطبيقيـة علـي البنـوك       (TDABC)الوقت

   . مصر- المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،" الفلسطينية في قطاع غزة 
كلية " دراسات في المحاسبة اإلدارية المتقدمة " ، ) ٢٠١٢(سمير رياض ،  هالل .٣٥

  . جامعة طنطا،  التجارة
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