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 :ملخص
 أساس على هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى تطبيق الشركات السعودية لنظام التكاليف

 .ثر ذلك يف ختفيض التكاليفأو  (TDABC)بالوقت  املوجهة األنشطة
وجود أثر معنوي لنموذج االحندار لتطبيق الشركات السعودية لنظام وبينت نتائج البحث 

(TDABC )تأكيد على وجود فاعلية وأثر لتطبيق ، وهو يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية
إن باإلضافة إىل ، يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية( TDABC)الشركات السعودية لنظام 

من يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية ( TDABC) كات لنظامإمجايل ما يؤثر به تطبيق الشر 
وامل ومتغريات يعزوه الباحث إىل ع %(13.4)وأن ما تبقى من األثر والذي يبلغ ( %86.8) يبلغعوامل 

 .خارج نطاق الدراسة
ختفيض الربح، الشركات السعودية، نظام التكاليف، األنشطة املوجهة بالوقت، : مفتاحيةكلمات 
 . التكاليف

Abstract: 

The objective of this study was to identify the extent which Saudi 

companies applied Time-driven Activity-based Costing (TDABC) and the 

impact of this on reducing costs.  

The results of the research showed that there is a significant effect of 

the regression model for the application of Saudi companies Time-driven 

mailto:afalhasan@kku.edu.sa
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Activity-based Costing (TDABC) and the impact of this on reducing costs, 

which a confirmation of the existence of the effectiveness and impact of the 

application of Saudi Companies system (TDABC) in reducing costs Saudi 

Companies; The total factors affecting the application of Saudi companies 

to the (TDABC) is equal (86.8)%  and (31.4%) are other factors. 

Keywords: Cost system, Time-driven Activity-based Costing (TDABC), Saudi 

Companies, Profit, Reducing costs. 

 :مقدمة
 TDABCنظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقت  الدراساتكثري من تناولت  

حيث يعترب نظام التكاليف على أساس  املنشاة وأداءوالذي يسهم يف خفض التكاليف ورفع مستوى 
مت عمل مقارنة  ويف الدراسة التاليةمناسب لنظام التكاليف البسيط املتكامل يف احملاسبة  ABCالنشاط 

. العدديةن طريق التحليل والتجربة عالكتشاف العالقة بينهما TDABC ونظام ABC بني نظامي
يف  ،(األعمدة)جيمع املعلومات من املوارد إىل النشاط حسب املوارد  ABCالنتائج أن نظام  وأظهرت

  TDABC نظام ان أيضاالدراسة  واظهر نتائج.خيتار كل مورد على حدة  TDABCحني أن نظام
ABC.1نظام  أكثر دقة من

Sophie Hoozée & Stephen C Hansen (2014) 
غري  بأنه ABC))ولكن نظرا لكثرة االنتقادات املوجهة  لنظام التكاليف على أساس النشاط 

احلديثة  األساليبتطبيق وتطوير  إىلوتوجه الشركات  ،مناسب لألنشطة املعقدة ومكلف للبيئة الديناميكية
 (TDABC) بالوقت  املوجهة األنشطة أساس على ومنها نظام التكاليف  واإلداريةيف حماسبة التكاليف 

 .(ABC)النشاط   أساسملواجهة مجيع املشاكل واالنتقادات لنظام التكاليف على 

                                                 
1
- Sophie Hoozée& Stephen C Hansen (2014), " A Comparison of Activity-based 

Costing and Time-driven Activity-based Costing", Faculty and Researchers 

Collection. pp 1-58. 
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من تطوير منوذج رياضي قادر على التعامل مع املتغريات احلديثة للشركة  انلذلك متكن الباحث
علمي ونظري إلجراء الدراسات التطبيقية عليه ومعادالت الوقت الالزم حلساب  أساسباستخدام 
 Kaplan and Anderson)التكاليف 

2
2004,

3
2007). 

وبناء على وجود اإلطار العلمي للبحث حمل الدراسة والفرضيات اليت استندت على ذلك  وعلى 
لذلك كان اهلدف من هذا البحث دراسة   بالتفصيلاملختلفة اليت تناولت هذا املوضوع  األدبياتدعم 

 (TDABC)مدى تطبيق الشركات السعودية لنظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقت 

 .ذلك يف ختفيض التكاليف وخصوصا انه مل يسبق تناول هذا املوضوع بالدراسة يف البيئية السعودية  أمهيةو 

كما مت (ABC)النشاط  أساسنظرا لالنتقادات املوجهة لنظام التكاليف على :  مشكلة الدراسة -
نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة  ظهر أمهية السابقةاستعراضه يف كثري من الدراسات 

يف قدرته على خفض التكلفة، من خالل ختصيصها، وحتديد وقت حدوثها؛ مما  (TDABC)بالوقت 
ونظرا ألمهية دراسة مدى تطبيق الشركات  يقدم إلدارة الشركة تقارير تساعدها يف وضع موازناهتا

وكيف يكون اثر  (TDABC)وجهة بالوقت نظام التكاليف على أساس األنشطة امل السعودية أمهية
نه مل يتم تناول هذا املوضوع يف البيئة السعودية أذلك على خفض التكاليف وزيادة األرباح وخصوصا 

يف دراسة مدى تطبيق نظام التكاليف على  الدراسة مشكلة متثلت هنا من ،وعينة البحث املستهدفة
 .على بعض الشركات السعودية  (TDABC)أساس األنشطة املوجهة بالوقت 

ساس علمي أوجود  بناء على الدراسات السابقة اليت مت استعراضها للتحقق من :فرضيات الدراسة -
عمل دراسة مستقبلية مهتمة بنفس املوضوع مت  إمكانيةوبناء على وجود ، تستند عليه  فروض البحث

 :صياغة فروض البحث كما يلي

                                                 
2
- Kaplan R. and S. Anderson, (2004), "Time-Driven Activity Based Costing", Harvard 

Business Review, vol. 82, No. 11, pp 131-138. 
3
- Kaplan R. and S. Anderson, (2007), "The Speed Reading Organization", Business 

Finance, Vol. 13, No. 6, pp 39-42. 
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بالوقت  املوجهة األنشطة أساس على درجة عالية من التطبيق والفاعلية لنظام التكاليف وجود: 1ف
(TDABC) يف الشركات السعودية. 

يف ختفيض التكاليف  (TDABC) إحصائية لتطبيق نظام  داللة وجود فاعلية وأثر ذات :2ف
 .بالشركات السعودية

تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجه بالوقت : أهمية الدراسة -
(TDABC)  يف مراقبة التكاليف اخلاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة من جهة، والعمل على ترشيد

يف بالتطبيق بعض على  األوىلالدراسات السابقة تعترب الدراسة  إىلالتكلفة من جهة أخرى،  وبالرجوع 
 . اسةشركات السعودية حمل الدر ال
ممارسة نظام التكاليف على أساس  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى وأثر: أهداف الدراسة -

على ختفيض التكاليف بالتطبيق يف الشركات السعودية املسامهة  (TDABC) األنشطة املوجهة بالوقت
 .حمل الدراسة

 :الدراسات السابقة -
4 دراسة (1

Demeere etal.,(2009) مهية هذا املنهج احلديث يف أقطاع الصحة لبيان دور  يف
مت دراسة نظام التكاليف على أساس النشاط املوجه بالوقت  واإلدارية،حماسبة التكاليف 

(TDABC)  معلومات نظام أن إىلوكانت نتائج الدراسة تشري ، املستشفياتومدى فاعليته يف 

(TDABC) األقسامورؤساء  ،أدت بشكل واضح اىل حتسني فهم مديري الرعاية الصحية 
 .للعمليات التنظيمية املختلفة

                                                 
4
- Demeere, N., Stiythuysen, K. and F. Roodhooft, (2009), "Time-driven activity-based 

costing in an outpatient clinic environment: Development, relevance and 

managerial impact". Health Policy. Vol. 92, pp 296-304 
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5عبد احلليم دراسة (2
أمهية وضرورة تطبيق هذا املنهج  إثباتيف دراسته على البنوك املصرية من (0202)

هي املنافع  لتطبيقية وماهي اخلطوات الالزمة  وما واإلداريةاحلديث من مناهج حماسبة التكاليف 
من  %68إن الطاقة العملية متثل : وقد توصلت هذه الدراسة لنتائج عدة، أمهها املتوقعة من ذلك
مل (أي بعد استبعاد األنشطة اليت ال تضيف قيمة)الطاقة النظرية  ، وبالتايل فالتكلفة اليت جيب أن حتح

فقط من التكلفة احملسوبة على أساس الطاقة النظرية يف ظل النظام  (%68) هبا هذه األنشطة متثل
من الطاقة  (%86) التقليدي لتكاليف األنشطة، كما أن  الطاقة العملية لألنشطة جمتمعة متثل نسبة

 .النظرية للقسم
( 0200)حممد 6كما يف دراسة البرتول   أنابيبللشركة السودانية خلطوط  ألحدييف قطاع البرتول  (3

يف  اإلدارةن األساليب التقليدية يف ختصيص التكاليف غري املباشرة ال تساعد أالنتائج  بينتحيث 
النشاط املوجه  أساسالتكلفة على  أسلوبكما يسهم استخدام منهج  الرقابة واختاذ القرارات

 راراتقعلى اختاذ  اإلدارةيساعد  البرتولية وكذلكقياس وحتديد تكلفة نقل املنتجات  إىلبالوقت 
 .بة على التكاليف وقرارات التسعريصائبة وخصوصا الرقا

(Hon & Chu, 2012)اهتمت دراسة  (4
نظام و ( ABC)بعمل املقارنة بني نظامي 7 

(TDABC)  من خالل دراسة حالة على مصنع(Aerospace Precision Casting ) للتأكد
منهج  أننتائج الدراسة  وبينت ،من الفروقات بني النظامني يف تقليل اهلدر يف الطاقة اإلنتاجية

                                                 

تقييم مدخل تكاليف األنشطة على أساس الوقت بالتطبيق على قسم االئتمان بأحد "، (0232)عبد احلليم، عبري  5-
 120-072ص ص ،(3)، جملة الفكر احملاسيب، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد "فروع البنك األهلي المصري

دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت على الرقابة على " ،(0230)حممد، ابراهيم عيسي  -6
 مذكرة" حالة الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة: تكاليف النقل واتخاذ القرارات اإلدارية دراسة

 341-3صص. العلميماجستري جامعــة الســودان للعلـــوم والتكنولــوجيا كليـــة الدراسـات العليـــــا والبحث 

7
- Hon J., Chu S. (2012), "Implementation of Time-Driven Activity-Based Costing : A 

Case Study of Aerospace Precision Casting Factory", Proceedings of the Asia 

Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, 426-435 



 حسن علي فايع محمد ال. د
وأثره  (TDABC) نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت

 على الربح، دراسة تطبيقية على الشركات السعودية 
 

151 

 

(TDABC)  نظاًما أكثر دقة، ويزود الشركة مبعلومات تكلفة أكثر دقة، كما بينت الدراسة أنه
 .ABC))بسهولة أكثر من استخدام نظام  (TDABC)ميكن استخدام نظام 

بعد االطالع على دراسات التحليلي، و الوصفي على املنهجني  اعتمدت هذه الدراسة: منهج الدراسة -
املصادر  من االطالع علىانطالقا،تبنين أنن املنهج املالئم للدنراسة هو املنهج الوصفي والتنحليليسابقة 

مجع وحتليل البيانات استخدام األسلوب امليداين يف  وكذاواملراجع ذات الصنلة يف اجلانب النظري، 
 .بواسطة قائمة االستقصاء وحتليلها إحصائياً الدراسةألفراد عينة من االستبيان املقدنم  انطالقا

 (TDABC)نظام التكلفة على أساس األنشطة الموجهة بالوقت  -1
 :تعريف -1.1

هو نظام بديل ناشئ للتكلفة،  (TDABC)نظام التكلفة على أساس النشاط املوجه بالوقت 
(Terungwa, 2012)( ABC)يعاجل معظم املشاكل وأوجه القصور يف نظام 

حيث يشري ، 8
 (TDABC)نظام التكلفة على أساس النشاط املوجه بالوقت إىل أن ظهور نظام  9 (0221الرشيدي، )

ويضيف أن نظام  (ABC)أدى إىل التغلب على العيوب واالنتقادات املوجهة لنظام تكاليف األنشطة 
(TDABC)  االستخدام، كما أنه يساعد يف يعترب أقل تكلفة وأكثر سرعة يف التطبيق العملي، وأسهل يف

 .حتديد معدالت دوران التكلفة على أساس القدرة الفعلية إلمداد املوارد
 (Atkinson et. al., 2004) وأكدن 

يعود  (TDABC)أن السبب الرئيس لنشأة هذا النظام 10
بسبب املشاكل النامجة  (ABC)إىل عدول الكثري من الشركات عن نظام التكلفة على أساس النشاط 

                                                 
8
- Terungwa A., (2012), "Practicability of Time-driven Activity-based Costing on 

Profitability of Restaurants in Makurdi Metropolis of Benue State, Nigeria", 

Journal of Contemporary Management Submitted.pp33-44. 
 حاسبي مقترح في ضوء التكامل بين نظاميمنهج م: إدارة التكلفة"، (0221)الرشيدي، طارق  -9

(ABC&TD") 121-121، ص ص3جملة الفكر احملاسيب، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد. 
10

- Atkinson A., Kaplan R. and M. Young, (2004), "Management Accounting", 4
th
 ed., 

Prentice Hall International, New Jersey. 



 حسن علي فايع محمد ال. د
وأثره  (TDABC) نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت

 على الربح، دراسة تطبيقية على الشركات السعودية 
 

152 

 

االئتمان بأحد فروع البنك عند تطبيق الدراسة يف قسم  (0232عبد احلليم، )دراسة وترىعن تطبيقه، 
 : ن هذا النظام يرتكز على مرحلتني مهاأ األهلي املصري

كأساس حلساب التكلفة جتنًبا   وهي حتديد القدرة الفعلية للموارد وتكلفة كل منها، :المرحلة األولى -
 ؛للمبالغات يف التكلفة نتيجة حتميل الطاقة غري املستغلة

يعتمد على تقدير ( TDABC)تقدير الزمن الالزم لتأدية كل نشاط، أي أن نظام  :المرحلة الثانية -
ط الوقت املطلوب لكل عملية او حدث من عمليات النشاط الواحد بناًء على اخلصائص املتعددة للنشا

د الوقت ، حيث يتطلب هذا النظام حتديد معدل تكلفة الوحدة من املوارد املتاحة، وحتدي(مسببات الوقت)
 (.0221سيد، )املطلوب ألداء النشاط من خالل معادالت الوقت 

 (TDABC)التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت خطوات تطبيق نظام   -2.1
يف ست  (TDABC)تتمثل خطوات تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقت 

(.Bruggeman et al., 2005Kaplan & Anderson, 2004, 2007)خطوات 
 11 

 ؛تكلفة كل جمموعة من املواردمث تقدير  حتديد اجملموعات املختلفة من املوارد اليت تنفذ التكلفة -
 ؛(ساعات العمل املتاحة)وقت الطاقة العملية لكل جمموعة من جمموعة املوارد  حتديد -
 ؛حساب تكلفة الوحدة لكل جمموعة وذلك بقسمة إمجايل تكاليف املوارد على حجم الطاقة العملية -
حتديد الوقت املطلوب لكل حدث من أحداث النشاط بناًء على مسببات الوقت باستخدام  -

 ؛معادالت الوقت
 .، وذلك بضرب تكلفة الوحدة يف الوقت املطلوب(اهلدف)تكلفة الكلية ملوضوع القياس حساب ال -
 

                                                 
11

- Bruggeman W., Everaert, P., Anderson S. and Y. Levant, (2005), “Modeling logistics 

costs using Time-driven ABC: A case in a distribution company”, Working paper, 

University of Gent. , pp1-52. 
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 أثر ممارسة نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقتدراسة تطبيقية حول   -2
(TDABC) على تخفيض التكاليف في الشركات السعودية: 

ينة من بع يف ختفيض التكاليف (TDABC) فاعلية تطبيق نظام سنتطرق يف هذه املرحلة إىل 
 .الشركات املسامهة املدرجة بالسوق املال السعودي

كمرحلة أوىل،   الدنراسة جمتمعحتديد مما يتطلب استخدام األسلوب االستقرائي الذي يدعو إىل 
أهمن املقاييس تطرق إىل ، كما سنالعشوائية أساليب املعاينةتليها حتديد عينة الدراسة باستخدام إحدى 

 .يف هذا اجملالاملعتمد 
يتمثل جمتمع الدراسة يف الشركات املسامهة املدرجة بالسوق املال السعودي  :مجتمع الدراسة -1.2

 .قطاعاً بعضها قائم واآلخر مستحدث (32)شركة موزعة على  (372) والبالغ عددها
شركة  ، شركات اإلمسنت)اشتملت عينة الدراسة احلالية مدراء وموظفي قطاعات  :عينة الدراسة -2.2

من إمجايل جمتمع %( 30.4)وهي متثل ( بنك الراجحي ،شركة سابك، شركات االتصاالت، الكهرباء
إىل ، هذا وقد مت إرسال استبانة الدراسة إلكرتونيًا (0228سيكاران، ) وهي نسبة مئوية مقبولةالدراسة، 

خضعت بياناهتا  ل العينة النهائية واليتلتمث %20وكانت نسبة التجاوب وموظفي الشركات املعنية،  مدراء
 .على فرضيات الدراسة الرئيسية اإلجابةللتحليل والتفسري يف سياق 

يوضح التوزيع التكراري والنسبي لشركات عينة الدراسة  :(1) رقم دولج  

 % التكرار القطاع م
0 14 اإلسمنت 1 .87  

0 1 الكهرباء 2 .22  

0 4 االتصاالت 3 .31  

0 1 سابك 4 .22  

0 1 بنك الراجحي 5 .22  

 100 21 المجموع 

 من إعداد الباحث :المصدر
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حيتوى هذا القسم على مصادر قياس متغريات الدراسة، حيث مت االعتماد على :  أداة الدراسة -3.2
 :االستبانة كأداء جلمع البيانات، وهي تتكون من قسمني

 األنشطة أساس على مدى تطبيق الشركات لنظام التكاليف (:املتغري املستقل)  :المحور األول -
 .فقرة (12)ويتكون من  (TDABC) بالوقت املوجهة

بالوقت  املوجهة األنشطة أساس على فاعلية تطبيق نظام التكاليف: (املتغري التابع) :لمحور الثانيا -
TDABC) )،فقرات (1)ويتكون من  يسهم يف ختفيض التكاليف. 

 :مقياس أداة الدراسة. 4.2
مقياس أداة الدراسة: (2) رقم جدول  

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 من إعداد الباحث :المصدر

اخلماســـي لقيـــاس اجتاهـــات عينـــة الدراســـة ملـــدى  مقيـــاس ليكـــرت مت اســـتخدام (0)اجلـــدول  حســـب
ويتكــون مــن إســة إجابــات  ،(TDABC) بالوقــت املوجهــة األنشــطة أســاس علــى تطبيــق نظــام التكــاليف

 = 4، (ال أدري) حمايــد  =1غــري موافــق،  =0ميثــل غــري موافــق بشــدة،  = 3ذات مســتوى تــدرجيي وهــي  
 .موافق بشدة =2موافق بشدة، 

 :اخلطوات التالية إتباعمت للتأكد من صدق أداة الدراسة، :  الدراسةصدق أداة . 5.2
قام الباحث حبساب االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة وذلك من  :االتساق الداخلي -1.5.2

بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه كما  خالل حساب معامالت االرتباط لبريسون
 :هو مبني باجلدول التايل
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االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين درجة كل  فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي : (3) رقم جدول
  تنتمي إليه

 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
 (0.01)معامل االرتباط دال عند مستوى معنوية)**( 

فقرة  (01)، أن معامالت االتساق الداخلي لـ (1)يتضح من املؤشرات اإلحصائية املبينة باجلدول 
ترتاوح معامالت االتساق الداخلي  ((TDABC) مدى تطبيق الشركات لنظام))على نطاق احملور األول

()2.23)وهي مجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  **(2.10)إىل  **(2.28)بني 
**

بينما  ،(
، وهو غري دال ولكنه موجب مما يتوجب عدم حذفها (02)للفقرة  (2.02)يوجد معامل اتساق حبدود 

يض التكاليف، فقد تراوحت معامالت يف ختف (TDABC) فاعلية تطبيق نظام ) أما على نطاق حمور

 (TDABC) مدى تطبيق الشركات لنظام : 1محور

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

قرة
الف

اط 
الرتب

ا
** 

 2.10 08س 2.62 03س 2.64 38س 2.86 33س 2.60 8س 2.66 3س

 2.62 07س 2.62 00س 2.68 37س 2.63 30س 2.62 7س 2.77 0س

 2.62 06س 2.86 01س 2.61 36س 2.60 31س 2.82 6س 2.70 1س

 2.61 01س 2.13 04س 2.62 31س 2.77 34س 2.81 1س 2.66 4س

 2.13 12س 2.63 02س 2.02 02س 2.77 32س 2.28 32س 2.28 2س

 في تخفيض التكاليف( TDABC) فاعلية تطبيق نظام 

 2.67 8س 2.10 2س 2.76 4س 2.13 1س 2.12 0س 2.13 3س

       2.13 1س 2.14 6س 2.12 7س
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وهي بذلك تعترب مؤشرات اتساق داخلي تؤكد على ، **(2.12إىل  **2.76)االتساق الداخلي بني
 .صدق فقرات أداة الدراسة ملا وضعت لقياسه

 مؤشرات ثبات االستبانة -2.5.2
كمـا هـو مبـني يف   حتقق الباحث من ثبات إسـتبانة الدراسـة مـن خـالل حسـاب معامـل ألفـا كرونبـا 

 :اجلدول التايل
 نباخ  ألفا لثبات االستبانةنتائج اختبار كرو :(4) رقم جدول

 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
ـــة باجلـــدول  أن معامـــل كرونبـــا  ألفـــا ألبعـــاد اســـتبانة الدراســـة املســـتقل  (4)يتضـــح مـــن النتـــائج املبين

وهـــي مجيعهـــا  (2.16)وأمـــا ثبـــات اســـتبانة الدراســـة ككـــل يســـاوي ( 2.16إىل  2.17)والتـــابع تـــرتاوح بـــني 
وبــذلك يكــون الباحــث قــد تأكــد مــن صــدق  ،( 0221جــودة، ، 2.82< ) مؤشـرات ثبــات دالــة إحصــائياً 

وثبات استبانة الدراسة مما جيعله على ثقة تامـة بصـحة اإلسـتبانة وصـالحيتها لتحليـل النتـائج واإلجابـة علـى 
 .أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا

 المستخدمةاألساليب اإلحصائية  -3.5.2
اعتمد الباحث يف حتليل بيانات الدراسة احلالية على استخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 : حيث عمد إىل حساب االختبارات اإلحصائية املعلمية التالية ،( SPSS) ــــ بـ اختصاراواملعروفة 
 ؛التكرارات والنسب املئوية لتبيان التوزيع النسيب عينة الدراسة -
 ؛للتحقق من معامالت االتساق الداخلي لفقرات وأبعاد أداة الدراسة معامل ارتباط بريسون -

 معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات مضمون المحور مستقل

 12 2.16 (TDABC) مدى تطبيق الشركات لنظام   .1

 2.17 1 يف ختفيض التكاليف( TDABC) فاعلية تطبيق نظام   .2

 2.16 11 لالستبانةالدرجة الكلية 
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 ؛اختبار كرونبا  ألفا للتحقق من الثبات الكلي ألداة الدراسة وأبعادها الفرعية -
 ؛املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتبيان واقع ممارسة أبعاد الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة -
 ؛لعينة واحدة الختبار معنوية متوسط كل فقرة عن الوسط الفرضي ألداة الدراسة (T)اختبار -
يف  (TDABC) بوجــود أثــر لتطبيــق الشــركات لنظــام  ( F)االحنــدار البســيط للتأكــد مــن معنويــة قيمــة  -

 .ختفيض التكاليف
 الوسط الحسابي لتبيان مدى ممارسة فقرات محاور أداة الدراسة (:5) رقم جدول

 الفاعلية/ واقع التطبيق متوسط المقياس 

 تطبيق أو فاعلية ضعيفة حداً  3.62إىل أقل من  3 3
 تطبيق أو فاعلية ضعيفة 0.82إىل أقل من  3.62 0
 تطبيق أو فاعلية متوسطة 1.42إىل أقل من  0.82 1
 تطبيق أو فاعلية عالية 4.02إىل أقل من  1.42 4
 أو فاعلية عالية جداً  تطبيق 2إىل أقل من  4.02 2

 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
 :عرض النتائج ومناقشتها. 3

توجد درجة عالية من التطبيق والفاعلية لنظام التكاليف  نهأواليت تنص على : نتائج الفرضية األولى .1.3
يف الشركات السعودية حمل الدراسةوبناًء على ذلك مت  (TDABC)على أساس األنشطة املوجهة بالوقت

 :لعينة واحدة لكل فقرة والنتائج متضمنة باجلدول التايل( ت)حساب املتوسط واالحنراف املعياري واختبار
 (TDABC) لتبيان مدى تطبيق الشركات السعودية  لنظام( ت)المتوسط واختبار :(6)رقم جدول 

المح
 ور

قيمة  المتوسط مضمون البعد
T 

 الترتيب التطبيق الداللة

1 
لدى الشركات السعودية  املام بتطيق بنظام توزيع التكاليف 

 (TDABC)حسب األنشطة املوجهة بالوقت 
 3 عايل 0.00 4.98 3.65
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2 
مقدرة الشركات السعودية على الفصل بني التكاليف املباشرة 

 15 متوسط 0.033 2.32 3.38 وغري املباشرة بتطبيق اساليب حماسبة التكاليف الالزمة

3 
لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة اليت يستنفذها كل 

 منتج
 6 عايل 0.00 3.51 3.60

 4 عايل 0.00 4.88 3.63 تقوم الشركة بوضع خمطط تدفق األنشطة املختلفة 4

5 
تستخدم الشركة أسلوب حماسبة التكاليف على أساس 

 25 متوسط 0.27 1.11 3.15 لتوزيع التكاليف غري املباشرة ABCالنشاط  

 2 عايل 0.00 4.63 3.71 تقوم الشركة بتحديد التكلفة الالزمة لكل نشاط 6

 22 متوسط 0.24 1.20 3.21 لدى الشركة القدرة على حتديد الزمن الالزم لكل نشاط 7

8 
للمنتج  تقسم الشركة األنشطة إىل أنشطة تضيف قيمة
 29 متوسط 0.81 0.24 3.04 وأنشطة ال تضيف قيمة للمنتج

9 
تعمل الشركة على ختفيض األنشطة اليت ال تضيف قيمة 

 23 متوسط 0.33 0.99 3.17 (كاليف التخزين واملناولةت)للمنتج واحلد منها مثل

 7 عايل 0.00 3.37 3.56 تقوم الشركة بتخصيص التكاليف غري املباشرة على األنشطة 10

11 
تقوم الشركة بإعادة ختصيص تكاليف األنشطة على 

 9 عايل 0.00 3.30 3.50 املنتجات واخلدمات

12 
تستخدم الشركة معدالت حتميل زمنية لتكاليف األنشطة 

 21 متوسط 0.24 1.21 3.20 حتدد من خالهلا تكلفة املنتج بشكل دقيق

13 
تستخدم الشركة معدالت حتميل متعددة لتكاليف األنشطة 
 10 عايل 0.02 2.38 3.40 تراعي العالقة السببية بني التكلفة واألنشطة املسببة هلا

14 
تستخدم الشركة الزمن املستنفذ من كل نشاط أساساً لتوزيع 

 13 متوسط 0.03 2.30 3.38 (وصوالً لتحديد أدق لتكلفة املنتج) التكاليف غري املباشرة
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15 
يتم إجراء عمليات تفتيش ورقابة على املنتجات بصورة 

 5 عايل 0.000 3.24 3.63 مستمرة لضمان اجلودة

16 
ختضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بني الفينة واألخرى 
 24 متوسط 0.38 0.89 3.17 سعياً للتخلص من اإلضافات اليت ال حتقق قيمة للزبون

17 
على حتديد التكلفة غري املستغلة من  لدى الشركة القدرة

 16 متوسط 0.06 1.94 3.37 األنشطة

18 
 

تقوم الشركة بتقسيم املنتج إىل أنشطة فرعية لتسهيل حتديد 
 14 متوسط 0.03 2.24 3.38 تكلفة املنتج

تقوم  الشركة باستخدام أسلوب إدارة اجلودة الشاملة  19
TQM 

 27 متوسط 0.55 0.60 3.12

20 
يوجد لدى الشركة دليل خاص مبراكز التكلفة املستنفذة من 

 1 عايل 0.00 7.04 3.87 اإلنتاجقبل مراكز 

 TCتتبىن اإلدارة مدخل التكلفة املستهدفة  21
 

 

 19 متوسط 0.14 1.52 3.25

22 
لتقييم  BSCتقوم الشركة باستخدام بطاقة األداء املتوازن 

 األداء
 

 

 28 متوسط 0.63 0.48 3.10

 JIT 2.90تقوم الشركة باستخدام سياسة التصنيع الفوري  23
0.58

1- 
 30 متوسط 0.56

 26 متوسط 0.50 0.67 3.13 تقوم الشركة باستخدام أسلوب التحسني املستمر 24

25 
لدى إدارة الشركة اقتناع بأمهية تطبيق أساليب توزيع 

األنشطة التكاليف على املنتجات على أساس 
Activity BasedCosting-ABC 

 8 عايل 0.00 3.08 3.56

26 
لدى إدارة الشركة القدرة على تشكيل فريق متكامل لتطبيق 

 17 متوسط ABC 3.29 1.61 0.11أساليب 

27 
لدى إدارة الشركة القدرة على حتديد العدد األمثل من 

 12 عايل 0.02 2.35 3.40 األنشطة ومسببات التكلفة لكل نشاط
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 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
 :(8)اإلحصائية للجدوليتضح من املؤشرات 

 (30)، على نطاق(TDABC)بالوقت  املوجهة األنشطة أساس على وجود تطبيق لنظام التكاليف -
بدرجة عالية بناًء ( TDABC) بالوقت  املوجهة األنشطة أساس على نشاط من أنشطة نظام التكاليف

 1.42)واليت تعترب من مؤشرات الفئة الرابعة (1.42إىل  1.67)على املتوسطات احلسابية واليت ترتاوح بني 
 ؛من إمجايل األنشطة بالشركات عينة الدراسة %(42)وهي متثل  لدرجة التطبيق املرتفع( 4.02إىل أقل من 

يوجد لدى الشركة  "إن أهم األنشطة تطبيقاً من حيث األمهية ومن وجهة نظر عينة الدراسة تتمثل يف   -
، تقوم الشركة بتحديد التكلفة الالزمة لكل اإلنتاجدليل خاص مبراكز التكلفة املستنفذة من قبل مراكز 

، تقوم (TDABC)نشاط، لدى الشركة معرفة بنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة املوجهة بالوقت
يش ورقابة على املنتجات بصورة الشركة بوضع خمطط تدفق األنشطة املختلفة، يتم إجراء عمليات تفت

مستمرة لضمان اجلودة، لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة اليت يستنفذها كل منتج، تقوم الشركة 

28 
لدى إدارة الشركة القدرة على اقناع املوظفني مبزايا التحول 
إىل أي من األساليب احلديثة إلدارة التكلفة ومنها 

TDABC 
 18 متوسط 0.13 1.56 3.29

29 
لدى إدارة الشركة القدرة على االستفادة من التطور 
التكنولوجي يف تطبيق التكاليف على أساس األنشطة 

(ABC )و(TDABC) 
 20 متوسط 0.23 1.21 3.23

30 
لدى إدارة الشركة القدرة على إعداد وتطبيق معدالت الوقت 

الالزمة لكل نشاط من أنشطتها بتطبيق نظام 
(TDABC) 

 11 عايل 0.03 2.32 3.40

  متوسط 0.18 2.32 3.36 المتوسط العام
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لدى إدارة الشركة اقتناع بأمهية تطبيق أساليب توزيع ، بتخصيص التكاليف غري املباشرة على األنشطة
الشركة بإعادة ختصيص تكاليف األنشطة على التكاليف على املنتجات على أساس األنشطة، تقوم 

تستخدم الشركة معدالت حتميل متعددة لتكاليف األنشطة تراعي العالقة السببية ، املنتجات واخلدمات
بني التكلفة واألنشطة املسببة هلا، لدى إدارة الشركة القدرة على إعداد وتطبيق معدالت الوقت الالزمة 

الشركة القدرة على حتديد العدد األمثل من األنشطة ومسببات  لكل نشاط من أنشطتها، لدى إدارة
 ؛التكلفة لكل نشاط

نشاطًا دالة  (30)، أن مجيع مستويات الداللة على نطاق الـ(ت)تشري قيم مستويات داللة اختبار -
 ؛مما يؤكد على وجود تطبيق بدرجة عالية هلذه األنشطة من وجهة نظر عينة الدراسة (2.22>)إحصائياً 

نشاطًا من األنشطة اخلاصة بنظام  (36)أن هنالك تطبيق لـ  (8)ضح باملثل من نتائج اجلدوليت -
من إمجايل األنشطة واليت متارسها  %(82)، وهي متثل(TDABC) بالوقت املوجهة لألنشطة التكاليف

مؤشرات فئة واليت تعترب من ( 0.12إىل  1.16)الشركات السعودية، متارس مبتوسطات حسابية ترتاوح بني
 ؛، مما يؤكد على أن درجة تطبيق وممارسة هذه األنشطة متوسطة(1.42قل من أإىل  0.82)املتوسط 

تقوم  الشركة باستخدام أسلوب إدارة اجلودة " إن أكثر األنشطة ممارسة بدرجة متوسطة تتمثل يف  -
داء، تقسم الشركة األنشطة لتقييم األ BSC، تقوم الشركة باستخدام بطاقة األداء املتوازن TQMالشاملة 

إىل أنشطة تضيف قيمة للمنتج وأنشطة ال تضيف قيمة للمنتج، تقوم الشركة باستخدام سياسة التصنيع 
لدى إدارة الشركة القدرة على االستفادة من التطور التكنولوجي يف تطبيق التكاليف على ، JITالفوري 

ختضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بني الفينة واألخرى سعيًا للتخلص من اإلضافات ، أساس األنشطة
، وهذا يدل على أن الشركات السعودية ال هتتم كثريًا باستخدام إدارة اجلودة "اليت ال حتقق قيمة للزبون

دم قيام لتقييم األداء، وع BSCتستخدم بطاقة األداء املتوازن  ، كذلك فإن الشركات الTQMالشاملة 
م الشركة األنشطة إىل أنشطة تضيف قيمة للمنتج وأنشطة ال تضيف قيمة للمنتج، إضافة يالشركات بتقس
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بصورته املثلى اليت جيب أن يكون عليها من  JITإىل عدم قيام الشركات باستخدام سياسة التصنيع الفوري 
 ؛حيث التطبيق

، تزيد عن (1)وداللة الفروق عن املتوسط الفرضي للمقياس (ت)إن أغلب مستويات الداللة الختبار -
وإن كانت هنالك بعض األنشطة دالة إحصائيًا ولكن مل تكن داللة تؤكد على  (2.22)مستوى الداللة

 ؛وجود تطبيق يبتعد عن  املتوسط الفرضي للدراسة

 (TDABC) بالوقت املوجهة األنشطة أساس على إن املتوسط العام ملدى تطبيق لنظام التكاليف -

، ومبا أن (1.42إىل أقل من  0.82)وهو من مؤشرات فئة املتوسط الثالثة( 2من  1.18)والذي يساوي
، فإن الباحث خيلص إىل أن الصورة العامة (2.22<  2.362)مع مستوى داللة  (0.10= ت)قيمة

بالشركات السعودية ميارس  (TDABC)بالوقت املوجهة األنشطة أساس على لتطبيق لنظام التكاليف
 .بدرجة متوسطة

 (TDABC)  لتبيان فاعلية تطبيق الشركات لنظام( ت)المتوسط واختبار:(7) رقم جدول

حور
الم

 

 مضمون البعد

سط
متو

ال
 

مة 
قي

T 

اللة
الد

علية 
الفا

يب 
لترت

ا
 

1 
ساعد تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

إىل حتسني تدفق  (TDABC)املوجهة بالوقت 
 األنشطة

 2 متوسطة 2.22 0.20 1.12

2 
ساهم تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

الشركة إىل حتديد الزمن   (TDABC) املوجهة بالوقت
 الالزم لكل نشاط

 1 متوسطة 2.21 0.31 1.17

3 
أدى تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة املوجهة 

الشركة إىل حتديد التكاليف  (TDABC)بالوقت 
 الالزمة لكل نشاط

 6 متوسطة 2.08 3.32 1.31

4 
ساعد تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

الشركة إىل تقسيم املنتج   (TDABC) املوجهة بالوقت
 مما سهل حتديد التكلفة

 7 متوسطة 2.01 3.00 1.37
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 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
 :(7) تشري املؤشرات اإلحصائية للجدول

يف ختفيض التكاليف يأيت بدرجة متوسطة على نطاق مجيع  (TDABC) أن فاعلية تطبيق نظام  -
واليت تعترب من مؤشرات فئة املتوسط  (1.17إىل  1.26)عناصر احملور ومبتوسطات حسابية ترتاوح بني

واليت تؤكد على وجود فاعلية متوسطة بالشركات السعودية لتطبيق نظام ( 1.42إىل أقل من  0.82)الثالثة
(TDABC) مما  ،(2.22<)واليت مجيعها ( ت)إن مستويات الداللة احملسوبة لقيم ؛يف ختفيض التكاليف

يف ختفيض التكاليف يأيت بدرجة فاعلية ال ختتلف  (TDABC)يؤكد على أن مستوى فاعلية تطبيق نظام 
إن املتوسط العام لفاعلية تطبيق ؛عن الدرجة املتوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة بالشركات السعودية

 =ت ) ، كما أن قيمة(2من  1.00)يف ختفيض التكاليف يأيت مبتوسط حسايب قدره  (TDABC)نظام 

5 
ساعد تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

الشركة إىل تعزيز   (TDABC)املوجهة بالوقت 
 عمليات التفتيش والرقابة

 3 متوسطة 2.32 3.86 1.07

6 
ساهم تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

بالشركة إىل الرتكيز على   (TDABC)املوجهة بالوقت 
 استخدام أسلوب اجلودة

 8 متوسطة 2.46 2.73 1.30

7 
بفضل تطبيق نظام توزيع التكاليف حسب األنشطة 

استطاعت الشركة إىل  (TDABC)املوجهة بالوقت 
 التخلص من اإلضافات اليت ال فائدة منها

 9 متوسطة 2.87 2.41 1.26

8 
إىل حتديد  ((TDABC استطاعت الشركة بتطبيق 

العدد األمثل من األنشطة والتخلص من مسببات التكلفة 
 الزائدة

 5 متوسطة 2.01 3.26 1.31

9 
اصبح لدى الشركة القدرة على إعداد وتطبيق معادالت 

 الوقت الالزمة لكل نشاط من أنشطتها بتطبيق 
TDABC)) 

 4 متوسطة 2.07 3.30 1.03

  متوسط 0.26 1.21 3.22 المتوسط العام
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مما يؤكد  (2.22<  2.082) بناًء على مستوى الداللة احملسوب والذي يساوي وهي غري دالة (3.01
بناًء ؛يف ختفيض التكاليف ال خيتلف على الدرجة املتوسطة (TDABC)أيضًا إىل أن فاعلية تطبيق نظام 

توجد درجة " على هذه النتائج املتحصل عليها، يرفض الباحث ادعاء الفرضية األوىل واليت تنص على أنه 
وخيلص  ،(TDABC) بالوقت املوجهة األنشطة أساس على الية من التطبيق والفاعلية لنظام التكاليفع

 بالوقت املوجهة األنشطة أساس على إىل وجود درجة متوسطة من التطبيق والفاعلية لنظام التكاليف
(TDABC). 

إحصائية عند مستوى  داللة يوجد فاعلية وأثر ذات" واليت تنص على أنه  :الثانيةنتائج الفرضية . 2.3
 .يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية (TDABC) لتطبيق نظام (2.22)معنوية 

 فدام أسلوب االحندار البسيط للوقو لإلجابة على نص الفرضية الثانية، عمد الباحث إىل استخ
 (6)واجلدول يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية، (TDABC)على فاعلية وأثر تطبيق نظام 

يف ختفيض التكاليف بالشركات  (TDABC)يتضمن أهم املؤشرات اإلحصائية ملعنوية أثر تطبيق نظام 
 .السعودية

 في تخفيض التكاليف  (TDABC) االنحدار البسيط لتبيان أثر تطبيق نظام (:8) رقم جدول
 بالشركات السعودية

 المتغير المستقل
B مؤشرات

 للنموذج
معامل 
 Rاالرتباط 

R2 الداللة ت الداللة ف 

مدى تطبيق الشركات 
 (TDABC) لنظام

2.062 2.606 2.868 321.01 2.222 32.42 2.22 

 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر
 :النتائج التالية (6)يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول 

يف ختفيض  (TDABC)أثر معنوي لنموذج االحندار لتطبيق الشركات السعودية لنظام  وجود -
وهي دالة عند مستوى  (321.01)واليت تساوي ( ف)التكاليف بالشركات السعودية، بناًء على قيمة 
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وهي تأكيد على وجود  فاعلية وأثر لتطبيق الشركات السعودية لنظام  (2.22> 2.222)معنوية 
(TDABC) إن إمجايل ما يؤثر به تطبيق الشركات ؛يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية

وأن ما تبقى من األثر  %(86.8) يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية يبلغ (TDABC)لنظام
حجم األثر  إن؛يعزوه الباحث إىل عوامل ومتغريات خارج نطاق الدراسة احلالية (%13.4)والذي يبلغ 

يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية، يعترب تأثري معنوي بناًء  (TDABC)لتطبيق الشركات لنظام
 (2.22>2.222)وهي دالة عند مستوى معنوية  (32.42)واليت تساوي( ت)على قيمة

 :يوضح فاعلية تطبيق نظام خفض التكاليف  (23)الشكل 
 تطبيق نظام خفض التكاليف فاعلية: (01) رقم الشكل

 
 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج: المصدر

 

 :خاتمــة
نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجهة بالوقت  مدى وأثر ممارسةتطرقت الدراسة إىل 

(TDABC) وبينت نتائج .على ختفيض التكاليف بالتطبيق يف الشركات السعودية املسامهة حمل الدراسة
يف ختفيض  (TDABC)وجود أثر معنوي لنموذج االحندار لتطبيق الشركات السعودية لنظام  :البحث
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تأكيد على وجود فاعلية وأثر لتطبيق الشركات السعودية لنظام ، وهو التكاليف بالشركات السعودية
(TDABC )نظامإن إمجايل ما يؤثر به تطبيق الشركات لو  ؛يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية 
(TDABC)  وأن ما تبقى من األثر  %(86.8)يبلغمن عوامل يف ختفيض التكاليف بالشركات السعودية

يقرتح الباحث  لذلك. الدراسةوامل ومتغريات خارج نطاق يعزوه الباحث إىل ع%( 13.4)والذي يبلغ 
حث و توعية اإلدارات العليا للشركات بأمهية تبين وتطبيق أساليب احملاسبة اإلدارية :عدة توصيات منها

وذلك استجابًة للمتغريات البيئية السريعة واليت تزداد تعقيًدا يوًما  ،(TDABC)احلديثة وخصوصًا نظام 
بعد يوم ال نه يساعد يف قياس وحتديد تكلفة نقل املنتجات يف الشركات وقرارات التعسري وقرارات الرقابة 

 .على التكاليف
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