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Abstract: 

The aim of this study is to present a proposed model for analyzing the deviations of indirect costs 

according to the RCA approach, and to indicate the lack of traditional approaches in this field. 

A case study is conducted on a Saudi hospital to show the deviations of indirect costs and their effect on 

three types of decisions: decisions on the extent of exploitation of available resources, decisions to provide 

information to decision makers, and performance evaluation decisions. It should be noted that the case study 

required the need to survey the opinions of the hospital administrators and cost accountants, as well as a group 

of faculty members and their assistants. The analysis of deviations according to the traditional approach does 

not provide correct or significant monitoring information, and the reports prepared in light of this approach 

provide inaccurate and ineffective signals to provide information to decision makers and to evaluate 

performance, or allocation of available resources. Accordingly, a model is proposed in which the deviations of 

distributing the indirect costs in accordance with the RCA (resource consumption accounting) approach are 

divided into six deviations: two of which affect the value of the distributed costs and four deviations that do not 

affect the value of distributed costs. The research resulted in a number of recommendations, including the 

following: to emphasize the need for academic expansion in teaching the RCA approach, especially in practical 

terms, and to emphasize the need to extend the application of RCA both in terms of distributing  and in terms of 

measuring deviations, in the industrial or service sector, the public or private sector. 

Keywords: Criticisms of Traditional Deviation Analysis, Resource Consumption Accounting Introduction, A Suggested Model of 

Deviation Analysis 
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نموذج مقترح لتحليل انحرافات التكاليف في ظل  مدخل محاسبة استهالك 
 مع التطبيق على احدى المستشفيات السعودية RCAالموارد 

أبو عمارةاسماعيل مصطفى محمد جمعة     النافع محمد فهد بن سليمان 
إدارة االعمال بالرسكلية  كلية االقتصاد واالدارة

 مجامعة القصي جامعة القصيم
maboamarh@gmail.com Fahadsn99@gmail.com

 00/00/1029 البحث قبول     20/1022/ 00  البحث استالم

:الملخص
(، RCAة وفق مدخل محاسبة استهالك الموارد )هدفت هذه الدراسة الى تقديم نموذج مقترح خاص بتحليل انحرافات التكاليف غير المباشر 

 . مع بيان قصور المداخل التقليدية في هذا المجال
، اال وتم في البحث دراسة حالة على احدى المستشفيات السعودية لبيان انحرافات التكاليف الغير مباشرة  واثرها على ثالثة أنواع من القرارات

احة، وقرارت تهتم بتوفير معلومات لمتخذي القرارات، وقرارات تقييم األداء. وجدير بالذكر ان دراسة الحالة وهي:  قرارات مدى استغالل الموارد المت
يهم. تطلبت ضرورة استقصاء آراء القائمين على ادارة المستشفى ومحاسبي التكاليف فيها ، باإلضافة الى مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاون

التقليدي ال يوفر معلومات رقابية صحيحة أو ذات  وفق المدخل ان تحليل االنحرافاتجموعة من النتائج من اهمها: وفي ضوء ذلك، تم التوصل لم
داء ، او داللة ، كما أن التقارير المعدة في ضوء هذا النظام تعطي اشارات غير دقيقة ، وغير مؤثرة لتوفير معلومات لمتخذي القرار ، لتقييم األ

تقسيم انحرافات تخصيص التكاليف غير المباشرة وفق مدخل محاسبة  يتم فيهنموذج وبناء عليه تم اقتراح رد المتاحة لعمليات تخصيص الموا
تعتبر أخطاء فنية لعدم تأثيرها على قيمة  انحرافاتأربعة  وعلى قيمة التكاليف المخصصة  اناثنين منها تؤثر  :استهالك الموارد الى ستة انحرافات

التركييز على ضرورة التوسع األكاديمي في تدريس مدخل محاسبة وقد تمخض عن البحث مجموعة توصيات من اهمها:  التكاليف الموزعة.
التركييز على ضرورة امتداد تطبيق مدخل محاسبة استهالك الموارد سواء من حيث و استهالك الموارد وبصفة خاصة من الناحية التطبيقية العملية 

 او في القطاع العام او الخاص. ، سواء كان ذلك في المجال الصناعي أو الخدمي، قياس االنحرافاتاو من حيث  ،عمليات التخصيص
 االنتقادات الموجهة لتحليل االنحرافات التقليدي ، مدخل محاسبة استهالك الموارد ، نموذج مقترح لتحليل االنحرافات . الكلمات المفتاحية:

 :مةالمقد  
ديا بالنموذج التقليدي لمعالجة ارتبط تحليل االنحرافات تقلي

 Volumeوتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة وفق الحجم 

Approach (VA)  حيث تم تخصيص تلك التكاليف وفق جم ،
النشاط مقاسا سواء بساعات العمل المباشر ، او ساعات تشغيل 

. ولقد ترتب على هذا النموذج ، إجتهاد 10االآلت، أو أي أساس آخر
لمحاسبين نحو الحصول على مجموعة من االنحرافات التقليدية سواء ا

ما وصف بالتحليل الثنائي أو الثالثي أو الرباعي ، والذي تولد عنهم 
نفاق واستغالل الطاقة ، والتي بدورها لم تكن كافية  انحرافات كفاءة وا 
و لتوفير معلومات مالئمة لعملية اتخاذ القرارات ، او لتقييم األداء ، أ

 إلستغالل الموارد المتاحة .

كما تعرضت المجهودات التي بذلت ضمن نموذج تخصيص 
 Activity Based Costingالتكاليف على أساس األنشطة 

(ABC)    الى العديد من االنتقادات ، حيث افترض النموذج
أالستخدام الكامل للموارد ، كما أن النموذج لم يتجاوز مشكلة التوزيع 

ي لعناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة ، باإلضافة الى العشوائ
عدم التركيز على العالقات التبادلية بيم الموارد . وبناء على ذلك ، 
فإن مجموعة االنحرافات التي اقترحت في هذا الصدد لم تكن كافية 
أيضا لتحقيق أهداف توفير المعلومات ، تقييم األداء ، واستغالل 

 .الموارد المتاحة 
 Resourceومع تطبيق المحاسبة من خالل استهالك الموارد 

Consumption Accounting (RCA  وما تميزت به من مبادىء
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 يات السعوديةمع التطبيق على احدى المستشف RCAنموذج مقترح لتحليل انحرافات التكاليف في ظل مدخل محاسبة استهالك الموارد 

، فإن األمر تطلب ضرورة  36 ومقومات وخصائص ومزايا مستحدثة
توافر مجموعة من االنحرافات تختلف في طبيعتها ومدلولها ومكوناتها 

أو   VAارتبط بالمدخل التقليدي مقارنة بتحليل االنحرافات الذي 
، وذلك لزيادة فعالية تحليل االنحرافات نحو  ABCمدخل األنشطة 

تحقيق أهداف توفير المعلومات لعملية اتخاذ القرارات ، تقييم األداء ، 
 واستغالل الموارد المتاحة .

 مشكلة البحث
مشكلة البحث في ضعف نتائج مجهودات محاسبي  تكمن 

وير نموذج انحرافات عناصر التكاليف الفعلية عن التكاليف نحو تط
المخطط لها ، بما يتالءم مع ما حدث من تطوير في نماذج قياس 
التكلفة . فقد تطور مدخل تخصيص التكاليف غير المباشرة من 

، الى مدخل األنشطة  Volume Approachالمدخل التقليدي 
Activity Based Costing( ABC)  الموجه ، الى مدخل األنشطة

 ) Time Driven Activity Based Costingبالوقت 

TDABC)  وأخيرا الى مدخل محاسبة استهالك الموارد ،
Resource Consumption Accounting (RCA)   اال ان ،

تحليل االنحرافات لم يواكب هذا التطور مما أصبح هناك فجوة علمية 
لذلك يحاول  بين وظيفتي القياس والرقابة على عناصر التكاليف .

البحث اإلجابة على األسئلة البحثية المرتبطة بهذه المجاالت . وبناء 
 -على ذلك ، فإن مشكلة البحث تنطوي على مجموعة من األسئلة :

ما هي االنتقادات التي تعرض اليها المدخل التقليدي لتحليل  -0
 االنحرافات ؟

ماهي االنتقادات التي تعرض اليها مدخلي األنشطة  -2
 ة الموجهة بالوقت لتحليل االنحرافات ؟واألنشط

كيف يمكن اشتقاق مجموعة من االنحرافات تتالءم مع  -0
مبادىء ومقومات وخصائص ومزايا محاسبة استهالك 

 الموارد ؟

استطالع آراء مجموعة من العاملين في قسم تكاليف احدى  -0
المستشفيات السعودية ، ومجموعة من أعضاء هيئة 

ة حالة حول مجموعة االنحرافات التدريس ومعاونيهم كدراس
 ؟ RCAالمقترحة في ظل محاسبة استهالك الموارد 

 أهمية البحث
تظهر أهمية البحث من خالل تدعيم الوظيفة الرقابية لمحاسبة 
التكاليف ، حيث تتطلب الوظيفة الرقابية اجراء مقارنة بين األداء 
 الفعلي واألداء المعياري ، دون أن يقتصر األمر على قياس
االنحرافات فقط ، بل يصحب عملية القياس تفسير تلك االنحرافات من 
ناحية ،  وربطها بالمفاهيم والمبادىء والمصطلحات التي تم اإلستناد 
اليها عند عملية القياس . فعلى سبيل المثال ، كان مقبوال تحديد 
انحراف الطاقة وانحراف الكفاءة في ظل المدخل التقليدي القائم على 

، كما تم قبول انحرافات اختيار Volume Approach الحجم
محفزات التكلفة ، أو انحرافات اختيار الوحدة الزمنية خالل مرحلتي 
تخصيص التكاليف غير المباشرة من الموارد على األنشطة أو من 
األنشطة على المنتجات ، وذلك في ظل تطبيق مدخلي األنشطة 

ABC ومدخل األنشطة الموجه بالوقت ،TDABC وفي ضوء ذلك .
، فإن األمر يتطلب نموذجا مقترحا لحصر االنحرافات المالئمة 
ومسمياتها وذلك في ظل تطبيق مدخل محاسبة استهالك الموارد 

RCA   وما يتضمنه هذا المدخل من مفاهيم ومصطلحات ومبادىء ،
 جديدة متطورة نحو التكلفة والموارد .

 أهداف البحث
اسية الى تطوير نظام تحليل يهدف هذا البحث وبصورة أس

 RCAاالنحرافات عن طريق استخدام مدخل محاسبة استهالك الموارد 
، كما يمتد هدف البحث ليشمل مجموعة من األهداف الفرعية األخرى 

 -منها :
 Volumeبيان وتحليل أوجه القصور في المدخل التقليدي  -أ

Approach  من حيث قدرته على توفير معلومات مالئمة
 عن االنحرافات الفعلية . ودقيقة

توضيح أوجه القصور المصاحبة لتطبيق مدخلي األنشطة  -ب
ABC  واألنشطة الموجهة بالوقتTDABC  والمرتبطة

أيضا بقدرة هذين المدخلين على توفير معلومات مالئمة 
 ودقيقة ووقتية وبالتكلفة المناسبة .

توضيح دور النموذج المقترح لقياس انحرافات عناصر  -ج
وما يمكن ان يقدمه  RCAف في ظل تطبيق مدخل التكالي

هذا النموذج من دعم لمتخذي القرارات سواء في عملية 
 .اتخاذ القرارات ، تقييم األداء ، و تخصيص الموارد المتاحة

 منهجية البحث
يتبع البحث المنهج العلمي في معالجته لمشكلة البحث . حيث 

الدراسات السابقة التي يلجأ الى المدخل االستقرائي في عرض وتحليل 
تناولت االنتقادات الموجهة للمداخل التقليدية الثالثة ) الحجم ، 
األنشطة ، األنشطة الموجهة بالوقت ( في تبنيها لتحليل االنحرافات . 
كما يتبع البحث المنهج االستنباطي في اشتقاقه للنموذج المقترح 

سبة عن استهالك لتحليل االنحرافات وانما وفق المدخل الخاص بالمحا
الموارد ، نظرا لما سوف يضيفه هذا النموذج من قدرة على توفير 
معلومات لعملية اتخاذ القرارات ، تقييم األداء ، وتخصيص الموارد . 
ولذلك فإن دراسة الحالة سوف تسعى الى الكشف عن مدى قبول 
العاملين باحدى المستشفيات السعودية لنموذج االنحرافات المقترح 

ذي يتالءم مع مبادىء ومقومات وخصائص ومزايا المحاسبة عن وال
 . RCAاستهالك الموارد 
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 خطة البحث
تناولت العناوين الخمسة السابقة مقدمة ومشكلة وأهمية البحث ، 
باإلضافة الى أهداف البحث ومنهجيته . لذلك سوف يكون منطقيا 

رتبطة تخصيص العنوان السابع لعرض وتحليل الدراسات السابقة الم
بتخصيص عناصر التكاليف غير المباشرة ، سواء ارتبطت بالمدخل 

( أو بمدخل األنشطة واألنشطة VAالتقليدي القائم على الحجم ) 
( أو بالمدخل المتطور  ABC & TDABCموجهة بالوقت ) 

(. أما  RCAالمستحدث والمسمى بمحاسبة استهالك الموارد ) 
اشتقاق النموذج المقترح ،  العنواين التالية فسوف تخصص لكيفية

 والذي يتالءم مع محاسبة استهالك الموارد ، دراسة الحالة ، نتائج
 .وتوصيات ، ومراجع البحث

عرض وتحليل الدراسات و البحوث السابقة المرتبطة بموضوع 
 تخصيص التكاليف غير المباشرة

سوف يكون مفيدا عرض وتحليل الدراسات و البحوث السابقة 
وضوع تحليل انحرافات التكاليف غير المباشرة وفق مدخل المرتبطة بم

 التكاليف المطبق .

مجموعة الدراسات والبحوث المهتمة بتخصيص التكاليف وفق 
  ( VAالمدخل الحجم التقليدي ) 

على توجيه 13,14,20.22.25,32,40 أجمعت محموعة من الدراسات 
 -:( VA) االنتقادات التالية  لمدخل الحجم التقليدي

لفة الوحدات أو الخدمات عدم نجاحه في تحقيق قياس تك -0
 .لى عناصر التكاليف من ناحية أخرىوالرقابة ع، من ناحية

أكدت تلك الدراسات على أن التخصيص غير السليم  -2
للتكاليف غير المباشرة من شأنه التأثير على تكلفة المنتج 

حية حية وقرارات ادارة رباو الخدمة مما يشوه األسعار والرب
 .العمالء

اجمعت تلك الدراسات على إنخفاض األهمية النسبية  -0
لعنصر العمل المباشر ، في نفس الوقت تزايد نسبة تكاليف 
العناصر غير المباشرة ، األمر الذي أدى الى زيادة اهمية 

 عملية التخصيص وما يترتب عليها من نتائج .

ية ان تحليل االنحرافات التقليدي ال يوفر معلومات رقاب -0
صحيحة أو ذات داللة ، كما أن التقارير المعدة في ضوء 
هذا النظام تعطي اشارات غير دقيقة ، وغير مؤثرة لتوفير 
معلومات لمتخذي القرار ، لتقييم األداء ، او لعمليات 

 تخصيص الموارد المتاحة .

بتخصيص التكاليف وفق مة مجموعة الدراسات والبحوث المهت
 TDABCألنشطة الموجهة بالوقت و ا ABCمدخلي األنشطة  

       ولتحقيق مزيدا من اإليضاح ، فإن مجموعة من الدراسات

 :أوضحت عدة انتقادات نلخصها في اآلتي 23033301308320301300300

أن مدخلي األنشطة واألنشطة الموجهة بالوقت يفترضان 
ر وجود لقياس الطاقة غي االستخدام الكامل للموارد ، وهذا يعني عدم

 .المستغلة
لم يتغلب تطبيق أي من المدخلين األنشطة واألنشطة  -0

الموجهة بالوقت على التوزيع العشوائي للتكاليف غير 
 .المباشرة

يتجاهل تطبيق كال المدخلين األنشطة واألنشطة الموجهة  -2
بالوقت وجود عالقات تبادلية بين مجمعات الموارد الرئيسية 

 الثانوية ) المساعدة (.) األولية ( وبين مجمعات الموارد 

نظرا ألن كال المدخلين األنشطة واألنشطة الموجهة بالوقت  -0
يفترضا التطبيق على المدى الطويل ، فإن التكاليف تعالج 

 كاملة على أنها متغيرة .

 عدم تصنيف التكاليف الى ثابتة وتناسبية . -0

األخذ في االعتبار الطاقة العملية عند قياس االنحرافات ،  -1
ني عدم وجود طاقة عاطلة ، وبالتالي تحميل وهذا يع

المنتجات أو الخدمات بتكلفة الطاقة العاطلة والمتمثلة في 
حجم الطاقة العاطلة مضروبا في متوسط معدل التكاليف 

 الثابتة .
ويرى الباحثان و بعد عرض االنتقادات الموجهة السابقة سواء 

      لى حجم النشاطلتحليل االنحرافات وفق المدخل التقليدي القائم ع
 (VA  أو تلك االنتقادات المرتبطة بمدخلي األنشطة او األنشطة ، )

( أن االنتقاد الواجب للمدخلين  ABC , TDABCالموجهة بالوقت ) 
األخيريين يرجع الى نقطة بداية المدخل والمتمثلة في األنشطة وليس 

ية ، وليس الموارد . حيث ان الموارد وتحمل تكاليفها هو نقطة البدا
بذل األنشطة . كما أن الطاقة تكمن في الموارد وليست في األنشطة ، 
أو بعبارة أخرى فاألنشطة ليست لديها طاقة ، بل أنها تستهلك 

 وتستخدم الطاقة . 

عرض وتحليل الدراسات و البحوث السابقة المرتبطة بمحاسبة 
   (RCAإستهالك الموارد )
أن  2009B) Polejewski 2009A ) 03 ,  أوضحت مقالتي

من المحاسبين االداريين في الواليات المتحدة غير راضين عن  38%
بيانات التكاليف المقدمة لهم ، وأن نسبة مرتفعة من األخطاء تكمن 
فيها ، وأن األمر يتطلب حلوال جديدة لدعم عملية اتخاذ القرارات سواء 

الك الموارد لتقييم األداء أو تخصيص الموارد ، وأن محاسبة استه
RCA   من أهم المداخل الفاعلة في تطوير محاسبة التكاليف

 والمحاسبة االدارية .
 02301300320321320328307300300301 تكما تناولت مجموعة من الدراسا

اجراء مقارنة بين نظام التكاليف على أساس األنشطة األلماني  02،
ة ، تخصيص ونظيره األمريكي من حيث الغرض ، مفاهيم التكلف

التكاليف ، كمية ونوعية معلومات التكلفة . كما امتد األمر إلجراء 
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بعض المقارنات بين تلك األنظمة األلمانية واألمريكية من ناحية ، و 
الشركات  السويسرية والعاملة في النمسا من ناحية أخرى. وأوضحت 
تلك الدراسات أيضا ، أن اختالف الخصائص الثقافية بين أمريكا 

المانيا سوف تؤدي الى اختالف ممارسات المحاسبة االدارية بين و 
البلدين . واجمعت تلك الدراسات بأن من متطلبات تطبيق نظام 

( قياس أقساط اإلهالك اعتمادا على  GPKالتكاليف األلماني ) 
التكلفة الجارية لألصول القابلة لإلهالك وليس على التكلفة التاريخية 

بادىء المحاسبية المقبولة . كما اشارت تلك كما هو سائد وفق الم
( قد   RCAالدراسات الى ان االهتمام الكبير بهذا المدخل المتطور ) 

مقالة ضمن دوريات المحاسبة  207تم التعبير عنه من خالل نشر 
   ( . 2770 -0338االدارية التابعة للمعهد األلماني خالل السنوات ) 

م بالمحاسبة عن استهالك ويمكن التدليل على مدى اإلهتما
على اكبر  RCAالموارد من خالل معرفة تطبيق ذلك النظام المتطور 

 Ford and General Motorsالشركات األمريكية لتصنيع السيارات 

 Diamler – Mercedes Bens (MB) and.ومثيالتها في المانيا  

Volkswagen.         من خالل التعرف على المبادىء األساسية
ومبدأ   Causalityالثة والتي يعتمد عليها ،  وهي  مبدأ السببية الث

ومبدأ العمل . كذلك امتد هذا التأصيل  Responsivenessاإلستجابة 
     ليشمل الثالثة والتي يعتمد هذا النظام عليها ، سواء كانت الموارد
) مجمعات موارد رئيسية أولية وأخرى مجمعات موارد ثانوية مساعدة ( 

عة التكاليف كمقوم ثان بما يعني ضرورة تصنيف عناصر التكلفة وطبي
الى متغيرة وأخرى تناسبية . كما انطوى المقوم الثالث على التنوية 
إلساس الكمية ، بمعنى ان العالقات التبادلية بين مجمعات الموارد 

 سواء كانت رئيسية او ثانوية تقوم على اساس كمي وليس قيمي .
أهم  1 ( 2700دراسات ) السوافيري كذلك أوردت بعض ال

خصائص المحاسبة عن استهالك الموارد على النحو اآلتي : وجود 
عدد كبير من مراكز التكلفة ومجمعات التكاليف ، وجود مقياس واحد 
على األقل لمخرجات كل مركز من مراكز التكاليف ، ضرورة فصل 

زيع تكاليف المراكز التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة ، ضرورة تو 
المساعدة على مراكز التكاليف األساسية ، ضرورة عمل تقرير 
انحرافات لكل مركز تكلفة ، االعتماد على مدخل التكاليف الجارية 
االستبدالية عند قياس اقساط االستهالك ، المحافظة على عالقات 
ية السبب والنتيجة بين الموارد ومخرجاتها بهدف تحقيق معلومات تكاليف

ذات قيمة تعكس بصورة حقيقية تكاليف الموارد والعمليات األساسية ، 
باإلضافة الى ان محاسبة استهالك الموارد توفر رؤية واضحة حول 

 عناصر التكاليف التي يمكن وال يمكن تجنبها .
أن خطوات تصميم  0303130  كما أكدت مجموعة من الدراسات

 -ي :تتمثل ف RCAمحاسبة استهالك الموارد 
 تحديد الموارد ، بناء مجمعات الموارد المتجانسة. -أ

اختيار محفزات التكلفة لكل مجمع موارد ،حيث يعتبر محفز  -ب
التكلفة بمثابة مقياس كمي لحجم المخرجات المتوقعة من 

 كل مجمع من مجمعات الموارد .

تحديد األنشطة ، حيث تمثل األنشطة المحور األساسي  -ج
 لمدخل األنشطة .

فزات تكلفة األنشطة ، حيث تمثل تلك المحفزات تحديد مح -د
مقياس كمي لقياس حجم الموارد التي استهلكت بواسطة 

 النشاط المعين .

تحديد وحدة قياس التكلفة ، والتي يمكن ان تكون وحدة  -ه
 المنتج او الخدمة .

وبعد أن عرض الباحثان للمداخل السابقة والمهتمة بتخصيص 
ا تبعها من تحليل انحرافات نتيجة التكاليف غير المباشرة ، و م

األخطاء الممكن ارتكابها أثناء عملية التنفيذ الفعلي وبصفة خاصة 
مدخلى األنشطة واألنشطة الموجهة بالوقت ، و    VAللمدخل التقليدي 

ABC & TDABC  فإن األمر يتطلب ) خاصة بعد أن أوضحت ،
الموارد ( بيان الدراسات السابقة منطقية التعامل مع محاسبة استهالك 

كيفية اشتقاق النموذج المالئم للتعرف على االنحرافات والناتجة بالطبع 
 عن حدوث أخطاء في عملية التطبيق .

كيفية اشتقاق النموذج المقترح لإلنحرافات ، والذي يتالءم مع 
  RCAمحاسبة استهالك الموارد

بداية يمكن للباحثان تلخيص خطوات تصميم وتنفيذ محاسبة 
، والتي يممكن أن تقع فيها أخطاء محاسبي  RCAالك الموارد استه

 -التكاليف في الخطوات الست التالية :
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 يوضح خطوات تصميم أو تنفيذ محاسبة استهالك الموارد(1)شكل رقم 
 

( تصنيف الموارد الى مجمعات 2)

 موارد أولية و أخرى ثانوية

 تحديد الموارد  (1)

مجمعات 

 موارد أولية

اختيار محفزات ( 0)

 مجمعات الموارد
مجمعات موارد 

 ثانوية

( تحديد األنشطة0)  

( احتيار محفزات5)  

ة المنتجات او الخدماتتكلف  

الخدمة  ( تحديد وحدة قياس تكلفة المنتج  أو6)  
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وبناء على ذلك يمكن اقتراح اإلنحرافات التالية خالل عملية 
 -ذ المدخل :تصميم و تنفي

انحرررررررراف نررررررراتج عرررررررن حصرررررررر وتحديرررررررد عناصرررررررر المررررررروارد  -2
المكونررررررررة للتكرررررررراليف الصررررررررناعية غيررررررررر المباشرررررررررة موضررررررررع 

 Deviation of Resourcesالتخصررررريص  
Limitation ( DRL). 

( وأن الموارد الفعلية   Res Oفإذا افترضنا أن الموارد المثلى ) 
 (Res A  فإنه يمكن ان يكون االنحراف على النحو ): اآلتي 

DRL=Res A – Res O 
 

وليرررررررة أانحررررررراف إعررررررادة تصررررررنيف المرررررروارد الررررررى مجمعررررررات  -1
 Deviation of Resourcesوأخرررررى ثانويررررة . 

Reclassification into Primary and 
Secondary Resource Pools .(DRRPS) 

فإذا افترضنا أن اعادة تصنيف الموارد الى مجمعات موارد 
أن اعادة التصنيف للموارد الى مجمعات و   Reclass Aالفعلية هي  
، فإنه يمكن ان يكون االنحراف على   Reclass Oموارد مثلى  
 النحو اآلتي :

DRRPS = Reclass A – Reclass O 
 

انحراف اختيار محفزات التكلفة لكل مجمع موارد .            -0
Deviation of Cost Drivers Selection (DCDS1) 

ختيار الفعلي لمحفزات التكلفة لكل مورد فإذا افترضنا أن اال
بينما االختيار األمثل لمحفزات   Cdselection Aيعادل 

، فانه يمكن  Cdselection Oالتكلفة لكل مورد يعادل  
 أن يكون االنحراف على النحو اآلتي :

DCDS1 = Cdselection A – Cdselection O 
 

 Deviation of Activitiesانحراف تحديد األنشطة .  -0

Limitation (DAL)  أن األنشطة الفعلية فإذا افترضنا 

 وان األنشطة المثلى هي  Activities Aتمثل  

Activities O فإنه يمكن ان يكون االنحراف على النحو ،
 اآلتي :

DAL = Activities A – Activities O 
 

   Deviation ofانحراف تحديد محفزات تكلفة األنشطة .  -1

        Cost Drivers Selection         (DCDS2) 

فاذا افترضنا ان االختيار الفعلي لمحفزات التكلفة لألنشطة 
وان االختيار األمثل لمحفزات  Cdselection2 A تعادل 

فإنه يمكن ان   Cdselection2 Oالتكلفة لألنشطة تعادل  
 يكون االنحراف على النحو اآلتي :

DCDS2 = Cdselection2 A – Cdselection2 O 
 

انحراف تصنيف عناصر تكاليف مجمعات الموارد الى ثابتة  -1
 Deviation of Costs Reclassificationوتناسبية .   

 Into Fixed and Proportional 

Elements.(DCRFP)                                       

      فاذا افترضنا أن التصنيف الفعلي لعناصر التكاليف 
ReclassificationFP A    و التصنيف االمثل لعناصر

فإنه يمكن قياس  ReclassificationFP Oالتكاليف  
 االنحراف على النحو اآلتي :

DCRFP = ReclassificationFP A – RedassificationFP O 
 

كما يمكن تقسيم انحرافات التكاليف الستة السابقة من حيث 
ف غير المباشرة الى تأثيرها على نتائج عملية تخصيص التكالي

          مجموعتين. حيث تؤثر االنحرافات ضمن المجموعة األولى 
( على نتائج التخصيص ،  DRL & DCRFP( السابقة )  1و  0) 

 (1،0،0،2)بينما ال تأثير لمكونات المجموعة الثانية من االنحرافات 
 .   (DRRPS , DCDS1 , DAL and  DCDS2السابقة ) 

 المجموعة األولىن الفقرة السابقة مباشرة ، بأن ويفسر الباحثا
   مؤثرة على نتائج التحليل ، ذلك ان االنحراف األول  انحرافاتتمثل 
 (DRL  يرتبط بالخطأ في تحديد وحصر الموارد ، فعدم ادراج )

موردا ضمن مجموعة الموارد سوف يخفض اجمالى التكاليف غير 
حيح فإن ادراج موردا ال المباشرة والمراد تخصيصها ، والعكس ص

يعتبر من العناصر غير المباشرة فسوف يزيد اإلجمالى المراد 
( فيعبر عن حدوث  DCREPتخصيصه . اما االنحراف السادس ) 

خطأ في تصنيف عناصر التكاليف غير المباشرة الى مجمعات موارد 
ثابتة وتناسبية . وأن حدوث مثل هذا الخطأ سوف يؤثر على متوسط 

الثابتة ومتوسط التكلفة التناسبية ، األمر الذي سوف يؤثر على  التكلفة
المبالغ المحملة على وحدات االنتاج أو الخدمات النهائية من ناحية ، 

 وعلى تكلفة الطاقة غير المستغلة من ناحية ثانية .
يمكن القول بأنها أخطاء  انحرافاتفتمثل  المجموعة الثانيةأما 

ت محاسبي التكاليف أو جهلهم بعمليات فنية ناتجة عن ضعف معلوما
( يعبر عن أخطاء  DRRPSالتصنيف السليمة . فاالنحراف الثاني ) 

محاسبي التكاليف في اعادة تصنيف الموارد ضمن مجمعاتها الى 
(   DCDS1موارد أولية وأخرى ثانوية . كما ان االنحراف الثالث ) 
ي التكاليف فيعبر عن أخطاء محاسبي التكاليف في اختيار محفز 

خالل مرحلة تخصيص تكاليف مجمعات الموارد على األنشطة ، كما 
(   فيعبر عن أخطاء يرتكبها محاسبو  DALأن االنحراف الرابع ) 

التكاليف بصدد تحديد األنشطة ، وبالطبع فإن هذا الخطأ ال يؤثر على 
نتائج التخصيص سواء بالزيادة او النقص . كما أن االنحراف الخامس 

خير ضمن المجموعة الثانية فيتمثل في حدوث أخطاء في اختيار واأل
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محفزات التكلفة عند اعادة تخصيص تكاليف األنشطة على المنتجات 
 ( . DCDS2او الخدمات ) 

ذلك ، يمكن تمثيل النموذج المقترح لقياس انحرافات  وفي ضوء
 ،عناصر التكاليف غير المباشرة وفق مدخل محاسبة استهالك الموارد 

و أثر هذا التحليل على ثالثة قرارات هي : استغالل الموارد المتاحة ، 
على توفير معلومات لمتخذي القرارات ، و قرارات تقيييم األداء ، وذلك 

:النحواآلتي

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 

 رات(نموذج االنحرافات بالقراأيوضح عالقة  (1)رقم ذو الشكل ال)
 

 
 

 
 فرضيات الدراسة:

 في اآلتي:تتمثل  الفروضيقوم هذا البحث على مجموعة من 
تحليل انحرافات التكاليف وفق المداخل في  تؤّدي األخطاء .2

 لى التأثير على قرار استغالل الموارد المتاحة.إ، التقليدية
تحليل انحرافات التكاليف وفق المداخل  في تؤدي األخطاء .1

التأثير على امكانية توفير بيانات مالئمة  لىإ، التقليدية
 لمتخذي القرارات.

تحليل انحرافات التكاليف وفق المداخل  في تؤدي األخطاء .0
 على قرار تقييم األداء. لى التأثيرإ، التقليدية

 :دراسة الحالة
مة في عدم توافر أنظمة تكاليف متقدّ تجدر اإلشارة إلى 
صة قارنة بين االعتمادات المخصّ كتفاء بالمالمستشفيات الحكومية، واال

 في نهاية اة فعاًل واإلنفاق الفعلي على الخدمات المؤدّ  ،في بداية السنة

 لم يتمّ حيث  ،ى في المستشفيات التابعة للقطاع الخاصالسنة، حتّ 
والتي تساير االتجاهات الحديثة في الجانب  ،قةتطوير األنظمة المطبّ 

دخل محاسبة استهالك الموارد. كما هو الحال في تطبيق م ،األكاديمي
حدى إوفي ضوء هاتين الصعوبتين سوف تهدف دراسة الحالة في 

عدم ذكر  وهاالمستشفيات الحكومية السعودية )والتي طلب مستجوب
نموذج المقترح نات األلى استطالع رأيهم حول مكوّ إ ،اسم المستشفى(

 وفق مدخل محاسبة ،النحرافات تخصيص التكاليف غير المباشرة
 .(RCA)استهالك الموارد 

ن لى عدد معيّ إنة البحث باإلضافة وبناء على ذلك شملت عيّ 
ا آخر من أعضاء هيئة التدريس ، عددً همن محاسبي المستشفى ومديري

سين مساعدين بالجامعات السعودية، وذلك من ومعاونيهم من مدرّ 
قوائم  تسعلكتروني، بعد استبعاد رسال قائمة استبيان بالبريد اإلإخالل 

 :، حيث جاءت العّينة على الّنحو اآلتيلم تكن كاملة الردود
 

تحديد األنشطة . ( انحراف 0)  
Deviation of Activities Limitation 

(DAL) 
 

 وعالقته بقرارات استغالل الموارد، وتوفير المعلومات لمتخذي القرارات، وقرارات تقييم األداء (RCA)مقترح لتحليل انحرافات التكاليف غير المباشرة وفق  مدخل محاسبة استهالك الموارد  نموذجأ

خطاء مؤثرة على نتائج تحليل االنحرافاتأ  

ف ( انحراف تصنيف عناصر تكالي6)أ
  ةوتناسبي ابتةمجمعات الموارد إلى ث

   Deviation of Costs 
Reclassification  Into Fixed and 

Proportional 

Elements.(DCRFP) 

( انحراف ناتج عن حصر 2)
ونة وتحديد عناصر الموارد المك
للتكاليف الصناعية غير 

.  موضع التخصيص المباشرة
Deviation of Resources 

Limitation    ( DRL) 
 

نحرافا ل االأخطاء فنية غير مؤثرة رقميًّا على نتائج تحلي  

( انحراف تحديد محفزات 5) (1)
  تكلفة األنشطة

Deviation of Cost 

Drivers Selection 

(DCDS2) 
 

( احنراف اختيار 0)
جممع  حمفزات التكلفة لكل

موارد .           
Deviation of 
Cost Drivers 

Selection 

(DCDS1) 
 

( انحراف إعادة 1)
تصنيف الموارد إلى 

مجّمعات أولية وأخرى 
 .ثانوية 

Deviation of 
Resources 

Reclassification 
into Primary 

and Secondary 

Resource Pools 
.(DRRPS) 

 

 قرارات استغالل الموارد

 توفير المعلومات لمتخذي القرارات

 قرارات تقييم األداء
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 (2رقم )ال ذو جدولال
النسبة  المستجوبينعدد  الفئة

 المئوية
 %20.5 2 رتبة مدير في المستشفى
 %15.5 20 محاسب في المستشفى

 %9.2 5 في المحاسبة ونساتذة اكاديميأ
 %20.5 2 في المحاسبة ونساتذة مشاركأ
 %15.5 20 في المحاسبة ونتذة مساعدساأ

 20.9 6 في المحاسبة ونمساعد ونسمدرّ 
 %200 55 يجمالاإل

( قائمة استبيان مرسلة لمفردات 2رقم )ذو الملحق الن ويتضمّ 
العينة، يطلب فيها الباحثان اختيار اإلجابة المالئمة لتأثير انحراف 

 .ن على القرارات الثالثةالتكلفة المعيّ 

 :إلحصائيالتحليل ا
  (SPSS)اإلحصائي للعلوم االجتماعية برنامجالتم استخدام 

 لكلّ  ،واالنحرافات المعيارية ،لحصول على المتوسطات الحسابيةل
عبارة ترتبط ببيان أثر االنحراف المعين من االنحرافات الستة على 

وفي هذا الصدد استخدم مقياس ليكرت الخماسي  القرارات الثالثة.
(Five Point Likert Scale) حيث أعطيت النقاط على النحو ،

 :اآلتي
 
 
 
 

 (1رقم )ال ذو جدولال
 نهائي اغير موافق  غير موافق ما لى حد  إموافق  موافق اموافق جد   جابةاإل

 2 1 0 0 5 الدرجة

مكانية االعتماد على البيانات إختبار مدى اب انكما قام الباحث
الذي تم ه، المقياس وثباتالحصول عليها، ومدى اتساق  التي تمّ 

 Cronbach)ستخدام معامل ااستخدامه في جمع البيانات، وذلك ب
Alpha)،  ّن مدى وجود ارتباط بين القياسات المعبرة عن الذي يبي

 (،0.20) الفا كرونباخفراد العينة. وقد كانت قيمة معامل أجابات إ
على مكانية االعتماد إمن خاللها على  ن يستدلّ أوهي قيمة يمكن 

تكون مقبولة  كرونباخ قيمة معامل ألفا ذ أنّ إجابات مفردات العينة، إ
وبخاصة في مجال البحوث  (،0.60)كبر من أو أذا كانت مساوية إ

(، 0.6229)الفعلية تعادل  كرونباخ ن قيمة ألفاإحيث  االجتماعية.
(. كما يرى الباحثان 0.20ناتجة عن مربع معامل االرتباط السابق )

ل عليها من المديرين ومحاسبي فصل بين اإلجابات المتحصّ ضرورة ال
مفردة(، عن تلك المتحصل  11= 20+2التكاليف داخل المستشفى )

مفردة من أساتذة واساتذة  00) :عليها من باقي مفردات العينة
بهدف الحصول على مزيد من  ؛مشاركين ومساعدين ومعاونيهم(

 عمليات المقارنة والتحليل.

األول من العينة والخاص  ل اإلحصائي للجزءنتائج التحلي
 :بالمديرين ومحاسبي التكاليف

الحصول على  مفردة( تمّ  11فبالنسبة للجزء األول من العينة )
 :اآلتيةالنتائج 

 (0رقم )ال ذو جدولال
أدنى  الترتيب االنحراف المعين وأثره على القرار م

 قيمة
الوسط  أقصى قيمة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

2-2 
ي ارتكررررراب محاسرررررب التكررررراليف خطرررررأ فررررري حصرررررر وتحديرررررد البنرررررود المكونرررررة يرررررؤدّ 
علرررررى قررررررار الترررررأثير لرررررى إجمرررررالي التكررررراليف غيرررررر المباشررررررة للمستشرررررفى ككرررررل، إل

 استغالل الموارد المتاحة.
2 4 5 4.86 0.35 

2-1 
ي ارتكررررراب محاسرررررب التكررررراليف خطرررررأ فررررري حصرررررر وتحديرررررد البنرررررود المكونرررررة يرررررؤدّ 
لرررررررى الترررررررأثير علررررررررى إغيررررررررر المباشررررررررة للمستشرررررررفى ككررررررررل، جمرررررررالي التكررررررراليف إل
 مكانية توفير بيانات مالئمة لمتخذي القرارات.إ

0 3 5 4.77 0.53 

2-0 
ي ارتكررررراب محاسرررررب التكررررراليف خطرررررأ فررررري حصرررررر وتحديرررررد البنرررررود المكونرررررة يرررررؤدّ 
لرررررى الترررررأثير علرررررى قررررررار إجمرررررالي التكررررراليف غيرررررر المباشررررررة للمستشرررررفى ككرررررل، إل

 تقييم األداء.
0 4 5 4.73 0.46 

1-2 
جمررررررالى التكرررررراليف إي حرررررردوث خطررررررأ فررررري تصررررررنيف المرررررروارد التررررري يشررررررملها يرررررؤدّ 

لررررى التررررأثير علررررى إلررررى مجمعررررات مرررروارد أوليررررة وأخرررررى ثانويررررة، إغيررررر المباشرررررة 
 قرار استغالل الموارد المتاحة.

26 2 4 2.95 0.65 

1-1 
جمررررررالى التكرررررراليف إي حرررررردوث خطررررررأ فررررري تصررررررنيف المرررررروارد التررررري يشررررررملها يرررررؤدّ 

لررررى التررررأثير علررررى إلررررى مجمعررررات مرررروارد أوليررررة وأخرررررى ثانويررررة، إالمباشرررررة غيررررر 
 دارة المستشفى على توفير بيانات مالئمة لمتخذي القرارات .إقدرة 

0 2 4 3.59 0.73 

1-0 
جمررررررالى التكرررررراليف إي حرررررردوث خطررررررأ فررررري تصررررررنيف المرررررروارد التررررري يشررررررملها يرررررؤدّ 

لررررى التررررأثير علررررى إلررررى مجمعررررات مرررروارد أوليررررة وأخرررررى ثانويررررة، إغيررررر المباشرررررة 
 .قرار تقييم األداء

21 2 5 3.23 1.11 

0-2 
ي حررررردوث خطررررأ فررررري اختيررررار محفرررررزات التكلفررررة لكرررررل مجمررررع مررررروارد، سرررررواء يررررؤدّ 
لررررى التررررأثير علررررى قرررررار اسررررتغالل المرررروارد إ، اأو ثانوي رررر اكرررران هررررذا المجمررررع أولي ررررأ

 المتاحة.
22 2 5 3.32 0.72 
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 يات السعوديةمع التطبيق على احدى المستشف RCAنموذج مقترح لتحليل انحرافات التكاليف في ظل مدخل محاسبة استهالك الموارد 

0-1 
تكلفررررة لكرررررل مجمررررع مررررروارد، سرررررواء ي حررررردوث خطررررأ فررررري اختيررررار محفرررررزات اليررررؤدّ 
دارة المستشرررررفى إلرررررى الترررررأثير علرررررى قررررردرة إ، اأو ثانوي ررررر اكررررران هرررررذا المجمرررررع أولي رررررأ

 في توفير البيانات المالئمة.
9 2 5 3.5 0.74 

0-0 
ي حررررردوث خطررررأ فررررري اختيررررار محفرررررزات التكلفررررة لكرررررل مجمررررع مررررروارد، سرررررواء يررررؤدّ 
 0.8 3.59 4 2 0 ر على قرارات تقييم األداء.لى التأثيإ، اأو ثانوي   اكان هذا المجمع أولي  أ

لرررررى التررررررأثير إ، ومعرفتهررررررا ي حررررردوث خطررررررأ فررررري تحديررررررد األنشرررررطة المبذولرررررةيرررررؤدّ  0-2
 0.8 3.41 4 2 20  .على استغالل الموارد المتاحة

لرررررى التررررررأثير إ، ومعرفتهررررررا األنشرررررطة المبذولرررررة ي حررررردوث خطررررررأ فررررري تحديررررررديرررررؤدّ  0-1
 0.65 3.05 4 2 20 بيانات مالئمة لمتخذي القرارات. دارة المستشفى في توفيرإعلى قدرة 

لرررررى التررررررأثير إ، ومعرفتهررررررا ي حررررردوث خطررررررأ فررررري تحديررررررد األنشرررررطة المبذولرررررةيرررررؤدّ  0-0
 0.31 3 4 2 20 على قرارات تقييم األداء.

لرررررى إ ،ي حررررردوث خطرررررأ فررررري اختيرررررار محفرررررزات التكلفرررررة المرتبطرررررة باألنشرررررطةيرررررؤدّ  5-2
 رد المتاحة.التأثير على قرارات استغالل الموا

26 2 3 2.95 0.21 

5-1 
لرررررى إي حررررردوث خطرررررأ فررررري اختيرررررار محفرررررزات التكلفرررررة المرتبطرررررة باألنشرررررطة يرررررؤدّ 

 0.49 2.64 3 2 22 .دارة المستشفى على توفير البيانات المالئمةإالتأثير على قدرة 

5-0 
لرررررى إ ،ي حررررردوث خطرررررأ فررررري اختيرررررار محفرررررزات التكلفرررررة المرتبطرررررة باألنشرررررطةيرررررؤدّ 

 0 3 3 3 20 ارات تقييم األداء.التأثير على قر 

6-2 
ي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضرررررمن مجمرررررع يرررررؤدّ 

لرررررررى الترررررررأثير علرررررررى قررررررررارات إلرررررررى ثابترررررررة وأخررررررررى تناسررررررربية، إ ،المررررررروارد المعرررررررين
 استغالل الموارد المتاحة.

6 3 5 4.18 1.01 

6-1 
 ي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضرررررمن مجمرررررعيرررررؤدّ 

دارة إلررررررى التررررررأثير علررررررى قرررررردرة إلررررررى ثابتررررررة وأخرررررررى تناسرررررربية، إ ،المرررررروارد المعررررررين
 .المستشفى في توفير البيانات المالئمة لمتخذي القرارات

5 4 5 4.36 0.49 

6-0 
ي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضرررررمن مجمرررررع يرررررؤدّ 

رارات تقيررررريم لرررررى الترررررأثير علرررررى قرررررإلرررررى ثابترررررة وأخررررررى تناسررررربية، إالمررررروارد المعرررررين 
 األداء.

2 4 5 4.86 0.35 

االنحرافين األول  نّ أويالحظ الباحثان من الجدول السابق 
 نّ إ(، حيث سبق القول 6-2على الترتيب من )ذا ستحو اوالسادس قد 

)مدى استغالل  ة:انحراف له ثالثة تأثيرات على القرارات الثالث كلّ 
ات مالئمة لمتخذي القرارات، القدرة على توفير معلومو الموارد المتاحة، 

االنحرافات  نّ إ -اأيضً –وقرارات تقييم األداء(، وبالتالي يمكن القول 
على اهتمام المديرين  ذالتي لها تأثير على قيمة االنحرافات تستحو 
خرى ت االنحرافات األذومحاسبي التكاليف في المستشفى، بينما استحو 

(. فعلى سبيل 22-0على باقي الترتيب من ) ،( 5، و 1،0،0) 
( 1-1لى أن االنحراف )إالمثال، وجد الباحثان كما يشير الجدول 

 ،لى أولية وثانويةإعات الموارد والمرتبط بتصنيف الموارد ضمن مجمّ 
مجمع موارد،  ختيار محفزات التكلفة لكلّ ا( والمرتبط ب0-0واالنحراف )
بع ليحتال الترتيب السا ،(0.59على متوسط واحد هو )  قد حصال

األنشطة  بتحديد( والمرتبط 2-0همية. أما االنحراف )والثامن في األ
 نفسه األسلوبوب. العاشرعلى الترتيب  ذ، فقد استحو ومعرفتهاالمبذولة 

         ( والذي حصل على وسط حسابي قيمته2-0االنحراف ) فإنّ 
هذا االنحراف ناتج عن  قد نال الترتيب الحادي عشر، وأنّ  ،(0.01) 
مورد وتأثيره على قرار استغالل  في اختيار محفزات التكلفة لكلّ  خطاءأ

( 0-1االنحراف رقم )  لى أنّ إالموارد المتاحة. كما يشير الجدول 
 ،لى مجمعات أولية وأخرى ثانويةإوالخاص بخطأ في تصنيف الموارد 

ترتيب الثاني العلى  ذستحو اوتأثير ذلك على قرار تقييم األداء، قد 
 عشر.

هو و  ،( 0.05( قيمة ) 1-0)  االنحراففقد نال كذلك، 
وأثر ذلك على  ومعرفتها، المرتبط بتحديد األنشطة المبذولةاالنحراف 

قرار توفير البيانات المالئمة لمتخذي القرارات، على الترتيب الثالث 
 ،(1-5رقم )  االنحراف عشر. وفي المقابل وجد الباحثان، أنّ 

ختيار محفزات التكلفة لألنشطة، اطين بالمرتب ،(0-5رقم )  واالنحراف
قد  ،وذلك لقراري توفير البيانات لمتخذي القرارات، أو لتقييم األداء

ولذلك كان ترتيبهما  ،(0.0حصل كالهما على وسط حسابي قيمته ) 
     ( و2-1االنحرافين رقم )بخصوص ا الرابع والخامس عشر. أمّ 

بتصنيف الموارد واختيار محفزات التكلفة على  المتعّلقين ،(5-2)
وذلك من حيث أثرهما على قرار استغالل الموارد المتاحة،  ،الترتيب

وبالترتيب السادس والسابع  ،(1.95فقد حصال على وسط واحد قيمته )
( والمرتبط باختيار محفزات التكلفة 1-5ا االنحراف رقم ) عشر. أمّ 

انات المالئمة لمتخذي القرارات، فقد لألنشطة وأثره على توفير البي
 .الثامن عشرترتيب وهو ال ،(1.60) قدره حصل على وسط حسابي 
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نتائج التحليل اإلحصائي للجزء الثاني من العينة والخاص 
 بأعضاء هيئة التدريس ومعاوينيهم

يظهر الجدول اآلتي النتائج اإلحصائية المتعّلقة بمفردات عينة 
من أساتذة، وأساتذة مشاركين،  أعضاء هيئة التدريس،
 ومساعدين، ومعاونيهم:

 
 

 

 (0رقم )ال ذو جدولال
 

أدنى  الترتيب االنحراف المعين وأثره على القرار م
 قيمة

أقصى 
 قيمة

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

2-2 
جمررررالي التكرررراليف غيرررررر يررررؤدي ارتكرررراب محاسررررب التكرررراليف خطررررأ فررررري حصررررر البنررررود المكونررررة إل

 0.66 4.61 5 3 0 لى التأثير على قرار استغالل الموارد المتاحة .إ، هارة للمستشفى ككل وتحديدالمباش

2-1 
جمررررالي التكرررراليف غيرررررر يررررؤدي ارتكرررراب محاسررررب التكرررراليف خطررررأ فررررري حصررررر البنررررود المكونررررة إل

مكانيرررررررة تررررررروفير بيانرررررررات مالئمرررررررة إلرررررررى الترررررررأثير علرررررررى إ، هاالمباشررررررررة للمستشرررررررفى ككرررررررل وتحديرررررررد
 رات.لمتخذي القرا

1 2 5 4.70 0.64 

جمررررالي التكرررراليف غيرررررر يررررؤدي ارتكرررراب محاسررررب التكرررراليف خطررررأ فررررري حصررررر البنررررود المكونررررة إل 2-0
 لى التأثير على قرار تقييم األداء.إ، هاالمباشرة للمستشفى ككل وتحديد

0 3 5 4.64 0.65 

1-2 
لررررى إشرررررة جمررررالى التكرررراليف غيررررر المباإيررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري تصررررنيف المرررروارد الترررري يشررررملها 

 0.71 3.15 4 2 20 لى التأثير على قرار استغالل الموارد المتاحة.إمجمعات موارد أولية وأخرى ثانوية، 

1-1 
لررررى إجمررررالى التكرررراليف غيررررر المباشرررررة إيررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري تصررررنيف المرررروارد الترررري يشررررملها 

ى تررررروفير دارة المستشرررررفى علرررررإلرررررى الترررررأثير علرررررى قررررردرة إمجمعرررررات مررررروارد أوليرررررة وأخررررررى ثانويرررررة، 
 بيانات مالئمة لمتخذي القرارات.

22 2 4 3.42 0.75 

1-0 
لررررى إجمررررالى التكرررراليف غيررررر المباشرررررة إيررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري تصررررنيف المرررروارد الترررري يشررررملها 

 0.99 3.21 5 2 21 .لى التأثير على قرار تقييم األداءإمجمعات موارد أولية وأخرى ثانوية، 

كررران هرررذا المجمرررع أت التكلفرررة لكرررل مجمرررع مررروارد، سرررواء يرررؤدي حررردوث خطرررأ فررري اختيرررار محفرررزا 0-2
 0.87 3.58 5 2 2 لى التأثير على قرار استغالل الموارد المتاحة.إ، اأو ثانوي   اأولي  

كررران هرررذا المجمرررع أيرررؤدي حررردوث خطرررأ فررري اختيرررار محفرررزات التكلفرررة لكرررل مجمرررع مررروارد، سرررواء  0-1
 0.97 3.76 5 2 0 رة المستشفى في توفير البيانات المالئمة.داإلى التأثير على قدرة إ، اأو ثانوي   اأولي  

كررران هرررذا المجمرررع أيرررؤدي حررردوث خطرررأ فررري اختيرررار محفرررزات التكلفرررة لكرررل مجمرررع مررروارد، سرررواء  0-0
 0.75 3.55 5 2 9 لى التأثير على قرارات تقييم األداء.إ، اأو ثانوي   اأولي  

لرررررى الترررررأثير علرررررى اسررررررتغالل إ ومعرفتهرررررا،يرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تحديرررررد األنشرررررطة المبذولرررررة  0-2
  .الموارد المتاحة

20 2 4 3.52 0.87 

0-1 
دارة إلرررررى الترررررأثير علرررررى قررررردرة إ، ومعرفتهرررررا يرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تحديرررررد األنشرررررطة المبذولرررررة
 0.76 3.15 5 2 20 المستشفى في توفير بيانات مالئمة لمتخذي القرارات.

0-0 
لررررى التررررأثير علررررى قرررررارات تقيرررريم إ، ومعرفتهررررا بذولررررةيررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري تحديررررد األنشررررطة الم

 0.57 3.15 5 2 25 األداء.

لررررررى الترررررأثير علررررررى إ ،يرررررؤدي حرررررردوث خطرررررأ فرررررري اختيرررررار محفررررررزات التكلفرررررة المرتبطررررررة باألنشرررررطة 5-2
 0.58 2.82 4 1 20 قرارات استغالل الموارد المتاحة.

لررررى التررررأثير علررررى قرررردرة إ ،شررررطةيررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري اختيررررار محفررررزات التكلفررررة المرتبطررررة باألن 5-1
 0.78 3.12 5 2 26 .دارة المستشفى على توفير البيانات المالئمةإ

لررررررى الترررررأثير علررررررى إ ،يرررررؤدي حرررررردوث خطرررررأ فرررررري اختيرررررار محفررررررزات التكلفرررررة المرتبطررررررة باألنشرررررطة 5-0
 قرارات تقييم األداء.

22 2 5 2.91 0.68 

6-2 
من مجمرررررع المررررروارد المعرررررين يرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضررررر

 0.93 3.94 6 3 5 لى التأثير على قرارات استغالل الموارد المتاحة.إلى ثابتة وأخرى تناسبية، إ

6-1 
يرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضرررررمن مجمرررررع المررررروارد المعرررررين 

 لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى ثابتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة وأخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى تناسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربية، إ
 .ر البيانات المالئمة لمتخذي القراراتدارة المستشفى في توفيإلى التأثير على قدرة إ

6 2 5 3.91 0.58 

يرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضرررررمن مجمرررررع المررررروارد المعرررررين  6-0
 لى التأثير على قرارات تقييم األداء.إلى ثابتة وأخرى تناسبية، إ

2 3 5 4.73 0.57 

 

 وما لاألوّ يالحظ أن االنحرافات التي حصلت على الترتيب 
 ،(0-2(، ) 1-2(، ) 6-0) :زالت في المقدمة هي على الترتيب

  ،( على الترتيب الخامس2-6(. بينما حصل االنحراف رقم ) 2-2)

 

ما أوالذي كان ترتيبه في الجزء األول يعادل الترتيب السادس. 
 ،فقد حصل على الترتيب السادس ،( في الجزء الثاني1-6االنحراف ) 
على الترتيب الخامس. أي أن االختالف الوحيد ن حصل أوالذي سبق 
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 يات السعوديةمع التطبيق على احدى المستشف RCAنموذج مقترح لتحليل انحرافات التكاليف في ظل مدخل محاسبة استهالك الموارد 

حيث تبادال  ،(1-6( و)2-6انحصر في ) األولفي المراكز الست 
الترتيب الخامس والسادس. وهذا يعني اتفاق مجموعتي المفردات في 

)أعضاء هيئة  :والثاني ،)المديرين ومحاسبي التكاليف( :ولالجزئين األ
  انالنحرافات هما االنحرافهم اأ نّ أعلى  ،التدريس ومعاونيهم(

تأثير كل منهما على  من حيث ،على قيمة االنحرافات انالمؤثر 
توفير البيانات و القرارات الثالثة: مدى استغالل الموارد المتاحة، 
ما ترتيب باقي أالمالئمة لمتخذي القرارات، وقرارات تقييم األداء. 

 .ةثا على القرارات الثالجوهري   يعدّ  فال ،االنحرافات

بواسطة فئتي  ،رتباط بين ترتيب االنحرافاتقياس معامل اال 
المديرين ومحاسبي التكاليف، وأعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم
الترتيب المتحصل عليه  ،(5رقم )ال اآلتي ذويوضح الجدول 

من عينتي المديرين ومحاسبي التكاليف من ناحية، وأعضاء هيئة 
 .أخرى التدريس ومعاونيهم من ناحية

 

 (5رقم )ال ذو جدولال

ترتيب المديرين  االنحراف المعين وأثره على القرار م
 ومحاسبي التكاليف

ترتيب أعضاء 
هيئة التدريس 

 ومعاونيهم

جمررررالي التكرررراليف غيررررر المباشرررررة للمستشررررفى يررررؤدي ارتكرررراب محاسررررب التكرررراليف خطررررأ فرررري حصررررر البنررررود المكونررررة إل 2-2
 ر استغالل الموارد المتاحة.لى التأثير على قراإ، هاككل وتحديد

2 0 

2-1 
جمررررالي التكرررراليف غيررررر المباشرررررة للمستشررررفى يررررؤدي ارتكرررراب محاسررررب التكرررراليف خطررررأ فرررري حصررررر البنررررود المكونررررة إل

 1 0 مكانية توفير بيانات مالئمة لمتخذي القرارات.إلى التأثير على إ، هاككل وتحديد

2-0 
جمررررالي التكرررراليف غيررررر المباشرررررة للمستشررررفى المكونررررة إل يررررؤدي ارتكرررراب محاسررررب التكرررراليف خطررررأ فرررري حصررررر البنررررود

 0 0 لى التأثير على قرار تقييم األداء.إ، هاككل وتحديد

لرررررى مجمعرررررات مررررروارد إالتكررررراليف غيرررررر المباشررررررة  يجمرررررالإيرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف المررررروارد التررررري يشرررررملها  1-2
 20 26 احة.لى التأثير على قرار استغالل الموارد المتإأولية وأخرى ثانوية، 

لرررررى مجمعرررررات مررررروارد إالتكررررراليف غيرررررر المباشررررررة  يجمرررررالإيرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف المررررروارد التررررري يشرررررملها  1-1
 22 0 دارة المستشفى على توفير بيانات مالئمة لمتخذي القرارات.إلى التأثير على قدرة إأولية وأخرى ثانوية، 

لرررررى مجمعرررررات مررررروارد إالتكررررراليف غيرررررر المباشررررررة  يجمرررررالإيرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف المررررروارد التررررري يشرررررملها  1-0
 .لى التأثير على قرار تقييم األداءإأولية وأخرى ثانوية، 

21 21 

0-2 
، اأو ثانوي رررر اكرررران هررررذا المجمررررع أولي ررررأيررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري اختيررررار محفررررزات التكلفررررة لكررررل مجمررررع مرررروارد، سررررواء 

 2 22 لى التأثير على قرار استغالل الموارد المتاحة.إ

0-1 
، اأو ثانوي رررر اكرررران هررررذا المجمررررع أولي ررررأيررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري اختيررررار محفررررزات التكلفررررة لكررررل مجمررررع مرررروارد، سررررواء 

 0 9 دارة المستشفى في توفير البيانات المالئمة.إلى التأثير على قدرة إ

، اأو ثانوي رررر الي رررركرررران هررررذا المجمررررع أو أيررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري اختيررررار محفررررزات التكلفررررة لكررررل مجمررررع مرررروارد، سررررواء  0-0
 9 0 لى التأثير على قرارات تقييم األداء.إ

 20 20  .لى التأثير على استغالل الموارد المتاحةإ، ومعرفتها يؤدي حدوث خطأ في تحديد األنشطة المبذولة 0-2

ترررروفير  دارة المستشررررفى فرررريإلررررى التررررأثير علررررى قرررردرة إ، ومعرفتهررررا يررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري تحديررررد األنشررررطة المبذولررررة 0-1
 20 20 بيانات مالئمة لمتخذي القرارات.

 25 20 لى التأثير على قرارات تقييم األداء.إ، ومعرفتها يؤدي حدوث خطأ في تحديد األنشطة المبذولة 0-0

5-2 
لررررى الترررأثير علررررى قرررررارات اسررررتغالل المرررروارد إ ،يرررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري اختيررررار محفرررزات التكلفررررة المرتبطررررة باألنشررررطة

 20 26 المتاحة.

دارة المستشرررررفى إلرررررى الترررررأثير علرررررى قررررردرة إ ،يرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري اختيرررررار محفرررررزات التكلفرررررة المرتبطرررررة باألنشرررررطة 5-1
 26 22 .على توفير البيانات المالئمة

 22 20 لى التأثير على قرارات تقييم األداء.إ ،يؤدي حدوث خطأ في اختيار محفزات التكلفة المرتبطة باألنشطة 5-0

6-2 
لرررررى ثابترررررة وأخررررررى إث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضرررررمن مجمرررررع المررررروارد المعرررررين يرررررؤدي حررررردو 

 5 6 لى التأثير على قرارات استغالل الموارد المتاحة .إتناسبية، 

لرررررى ثابترررررة وأخررررررى إيرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضرررررمن مجمرررررع المررررروارد المعرررررين  6-1
 6 5 .دارة المستشفى في توفير البيانات المالئمة لمتخذي القراراتإقدرة لى التأثير على إتناسبية، 

لرررررى ثابترررررة وأخررررررى إيرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضرررررمن مجمرررررع المررررروارد المعرررررين  6-0
 2 2 لى التأثير على قرارات تقييم األداء.إتناسبية، 

مل معا ، نجد أنّ (SPSS)وبتطبيق البرنامج اإلحصائي 
ا، جد   امرتفعً  ُيعدّ وهو  ما  ،(0.926254)رتباط قيمته تعادل اال
 .اتفاق كبير بين الفئتين نحو ترتيب االنحرافات إلىيشير و 
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 .1029، العدد الثالث -التاسع عشر المجلد  -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 :النتائج والتوصيات 
  :نتائج البحث

نخفاض األهمية النسبية اجمعت الدراسات السابقة على أ -2
ة تزايدت  نسب هفي الوقت نفسو لعنصر العمل المباشر، 

لى زيادة إى تكاليف العناصر غير المباشرة ، األمر الذي أدّ 
 همية عملية التخصيص وما يترتب عليها من نتائج.أ

ر معلومات رقابية تحليل االنحرافات التقليدي ال يوفّ  نّ إ -1
ة في ضوء عدّ التقارير المُ  صحيحة أو ذات داللة، كما أنّ 

لتوفير  رةشارات غير دقيقة، وغير مؤثّ إهذا النظام تعطي 
لعمليات و لتقييم األداء ، و معلومات لمتخذي القرار، 

 تخصيص الموارد المتاحة.
يفترضان  ،واألنشطة الموجهة بالوقت ،األنشطة :يل  خ  د  م   نّ إ -0

االستخدام الكامل للموارد، وهذا يعني عدم وجود قياس 
ة. كما لم يتغلب تطبيق أي من لطاقة غير المستغلّ ل

على  ،واألنشطة الموجهة بالوقت ،األنشطة :لينخ  د  الم  
التوزيع العشوائي للتكاليف غير المباشرة. كما يتجاهل 
تطبيق كال المدخلين وجود عالقات تبادلية بين مجمعات 

 وبين مجمعات الموارد الثانوية  ،الموارد الرئيسة )األولية(
افتراض استمرار كال المدخلين  نّ إ)المساعدة(. كذلك ف
لى معالجة كل التكاليف على إشير على المدى الطويل، ي

رة. ومن االنتقادات الموجهة في هذا المضمار ها متغيّ أنّ 
 لى ثابتة وتناسبية.إعدم تصنيف التكاليف 

بإظهار تكلفة الطاقة  ،ز مدخل محاسبة استهالك الموارديتميّ  -0
والتي تفترض  ،العاطلة، مقارنة بالمداخل التقليدية األخرى

 ة.االستغالل الكامل للطاق
لمدخل محاسبة  يأوضح البحث ضرورة القبول المنطق -5

ليها إالتي يستند  ئا على المبادعتمادً ااستهالك الموارد، 
األهداف التي و بعض التعريفات والتفسيرات، في المدخل، 

لى األسس العملية التي إيسعى المدخل لتحقيقها، باإلضافة 
 يعتمد عليها.

 -امنطقي  – تمّ البحث،  هنضمّ تنموذج مقترح أمن خالل  -6
وفق  ،تقسيم انحرافات تخصيص التكاليف غير المباشرة

ة انحرافات، اثنين لى ستّ إ ،مدخل محاسبة استهالك الموارد
لت في تمثّ ، و منها تؤثر على قيمة التكاليف المخصصة

حدوث أخطاء في حصر بنود التكاليف غير المباشرة 
أخطاء في تصنيف عناصر التكاليف غير و ، هاوتحديد

نموذج أربعة ن األلى ثابتة وتناسبية. كذلك تضمّ إلمباشرة ا
لعدم تأثيرها على قيمة التكاليف  ؛أخطاء فنيةتعّد أخطاء 
تصنيف الموارد  :وشملت تلك األخطاء األربعة ،الموزعة

اختيار محفزات التكلفة و لى أولية وثانوية، إغير المباشرة 

وأخطاء أخطاء عند تحديد األنشطة، و لمجمعات الموارد، 
 نشطة.فة الخاصة باأللبصدد اختيار محفزات التك

نموذج المقترح ليوضح تأثير االنحرافات على ثالثة األ متدّ ا -0
: مدى استغالل الموارد المتاحة، ، هينواع من القراراتأ
وقرارات تقييم  توفير البيانات والمعلومات لمتخذي القرارات،و 

 األداء.
 :توصيات البحث

تطوير نماذج تحليل االنحرافات  ضرورةالتركيز على  -2
شى مع التطوير ابما يتم ،لعناصر التكاليف غير المباشرة

وفق مدخل محاسبة استهالك  ،في عمليات التخصيص
 الموارد.

ضرورة التوسع األكاديمي في تدريس مدخل التركييز على  -1
من الناحية  ،ةمحاسبة استهالك الموارد بصفة خاصّ 

 التطبيقية العملية.
ضرورة امتداد تطبيق مدخل محاسبة استهالك ز على التركيي -0

قياس االنحرافات، و عمليات التخصيص، ليشمل   ،الموارد
وفي القطاع ين العام لخدمي ، واالصناعي  ينفي المجال  
  والخاص. 

 المراجع
أبو شعيشع، مختار إسماعيل وزيدان، عبد العزيز  -2

دراسة تحليلية للمحاسبة عن ، "1020محمد أيوب، 
الك الموارد كمدخل لتطوير نظم إدارة التكلفة فى ستها

مجلة دراسة تطبيقية"،  –ظل بيئة التصنيع الحديثة 
، 1، العدد 2، جامعة الطائف، المجلد العلوم التجارية

 .200 -00ص 
ستخدام ا، "1020الحبري، أديب عبد الوهاب قاسم ،  -1

مدخل التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت 
بالتطبيق على  –الشركات الصناعيةلتعظيم ربحية 

المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق اإلسمنت"، 
 .جامعة المنوفيةرسالة دكتوراة غير منشورة، 

، "المحاسبة عن 1020مجدى سعد ، ي، عليالغرور  -0
المجلة المصرية للدراسات ستهالك الموارد"، ا

جامعة المنصورة، المجلد  -، كلية التجارةالتجارية
 .066-000ع والثالثون، العدد األول، ص الراب

إطار مقترح لتحقيق ، "1000، أمجاد محمد، يالكوم -0
( RCAستهالك الموارد )االتكامل بين مدخل محاسبة 

( ألغراض إدارة الطاقة بالوحدات TOCونظرية القيود)
، كلية المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة "،االقتصادية
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د األول، ص  جامعة عين شمس، العد -التجارة
269-159. 

مدخل معاصر فى ، "1020، فتحى رزق، يالسوافير  -5
كلية  –، قسم المحاسبة "مبادئ محاسبة التكاليف

 جامعة اإلسكندرية.  -التجارة
"مدى فعالية  ،1020، صالح أحمد محمد، يالشهاو  -6

( كأحد RCAستهالك الموارد )انموذج محاسبة 
دارة النماذج المقترحة لتطوير منفعة معلومات  التكلفة وا 

، كلية مجلة كلية التجارة للبحوث العلميةالطاقة"، 
الحادي جامعة اإلسكندرية، المجلد  -التجارة

 .002-095ص  ،والخمسون، العدد األول
، "مدخل المحاسبة 1020الغندور، سعد سامى فتحى،  -0

عن إستهالك الموارد لتطوير أسلوب التكلفة على 
دارية فى منظمات أساس النشاط لخدمة القرارات اإل

مجلة البحوث المالية ختبارية"، ااألعمال : دراسة 
، 0جامعة بورسعيد، العدد  –كلية التجارة، والتجارية

 .020-020ص 
، "آثر إستخدام نظام 1005فرهود، صبيحة برزان،  -2

((ABC   فى تقويم كفاءة األداء )دراسة تطبيقية فى
مجلة معمل الغزل والنسيج الصوفى فى الناصرية("، 

 .0، اإلصدار22، العراق، المجلد يالتقن
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 مالحق البحث
 ستبياناقائمة 
ج مقترح لتحليل نموذأ" :ا بعنوانعداد هذه القائمة لتخدم بحثً إ تمّ 

انحرافات التكاليف في ظل مدخل محاسبة استهالك الموارد مع 
حيث تهدف تلك القائمة  .حدى المستشفيات السعودية"إالتطبيق على 

 لى الكشف عن فعالية انحرافات التكاليف غير المباشرة في ظلّ إ
تطبيق مدخل محاسبة استهالك الموارد، من حيث التأثير على ثالثة 

هي: مدى استغالل الموارد المتاحة، توفير بيانات لمتخذي  ،قرارات
 القرارات، و تقييم األداء.

مرررررن سررررراهم فررررري  ه الباحثررررران بالشررررركر الجزيرررررل لكرررررلّ كمرررررا يتوّجررررر
ه سررررروف يلترررررزم الباحثررررران ا بأّنررررراإلجابرررررة علرررررى األسرررررئلة المرفقرررررة، علًمررررر

بعرررررردم اإلفصرررررراح عررررررن اسررررررم المستشررررررفى مررررررن ناحيررررررة، والتعامررررررل مررررررع 
عليهررررررا بكررررررل سرررررررية تامررررررة مررررررن ناحيررررررة ثانيررررررة،  اإلجابررررررات المتحصررررررل

ن بنشرررررررر النترررررررائج والتوصررررررريات التررررررري ث  لرررررررى تعهرررررررد البررررررراحثإباإلضرررررررافة 
 ليها بإذن اهلل من ناحية ثالثة.إيتم التوصل س

 :بيانات شخصيةأوال: 

 
 

 ثانًيا: أسئلة موضوعية:
نمرررررررررروذج المقتررررررررررح النحرافررررررررررات التكررررررررراليف غيررررررررررر يتضرررررررررمن األ

عنررررررد تطبيررررررق مرررررردخل محاسرررررربة اسررررررتهالك  ،المباشرررررررة  بصررررررفة عامررررررة
ثالثررررررة  اآلترررررريسررررررتة انحرافررررررات. وسرررررروف يتضررررررمن الجرررررردول  ،المرررررروارد

استفسررررارات لكررررل انحررررراف، يخررررتص كررررل استفسررررار ببيرررران مرررردى تررررأثير 
)مررررررردى  :هرررررررذا االنحرررررررراف علرررررررى قررررررررار واحرررررررد مرررررررن القررررررررارات الثالثرررررررة

ذي القررررررررارات، تررررررروفير البيانرررررررات لمتخرررررررو اسرررررررتغالل المررررررروارد المتاحرررررررة، 
معرررررين  مسرررررتوىوتقيررررريم األداء(. هرررررذا وسررررروف تكرررررون اإلجابرررررة اختيرررررار 

رت الخمسررررررررررة التررررررررررري يسررررررررررتخدمها مقيررررررررررراس ليكررررررررررر المسرررررررررررتوياتمررررررررررن 
 تي:الخماسي، وذلك على النحو اآل

 

موافق  العبارة م
 اجد  

غير  ما  لى حدّ إموافق  موافق
 موافق

غير موافق 
 اجد  

جمرررررالي التكررررراليف غيرررررر فررررري حصرررررر البنرررررود المكونرررررة إليررررؤدي ارتكررررراب محاسرررررب التكررررراليف خطرررررأ  2-2
 لى التأثير على قرار استغالل الموارد المتاحة.إ، هاالمباشرة للمستشفى ككل وتحديد

     

جمرررررالي التكررررراليف غيرررررر يررررؤدي ارتكررررراب محاسرررررب التكررررراليف خطرررررأ فررررري حصرررررر البنرررررود المكونرررررة إل 2-1
انيرررررررة تررررررروفير بيانرررررررات مالئمرررررررة مكإلرررررررى الترررررررأثير علرررررررى إ، هاالمباشررررررررة للمستشرررررررفى ككرررررررل وتحديرررررررد

 لمتخذي القرارات.

     

جمرررررالي التكررررراليف غيرررررر يررررؤدي ارتكررررراب محاسرررررب التكررررراليف خطرررررأ فررررري حصرررررر البنرررررود المكونرررررة إل 2-0
 لى التأثير على قرار تقييم األداء.إ، هاالمباشرة للمستشفى ككل وتحديد

     

لررررى إكرررراليف غيررررر المباشرررررة الت يجمررررالإيررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري تصررررنيف المرررروارد الترررري يشررررملها  1-2
 لى التأثير على قرار استغالل الموارد المتاحة.إمجمعات موارد أولية وأخرى ثانوية، 
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لررررى إالتكرررراليف غيررررر المباشرررررة  يجمررررالإيررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري تصررررنيف المرررروارد الترررري يشررررملها  1-1
علرررررى تررررروفير  دارة المستشرررررفىإلرررررى الترررررأثير علرررررى قررررردرة إمجمعرررررات مررررروارد أوليرررررة وأخررررررى ثانويرررررة، 

 بيانات مالئمة لمتخذي القرارات.

     

لررررى إالتكرررراليف غيررررر المباشرررررة  يجمررررالإيررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري تصررررنيف المرررروارد الترررري يشررررملها  1-0
 .لى التأثير على قرار تقييم األداءإمجمعات موارد أولية وأخرى ثانوية، 

     

كررران هرررذا المجمررررع أارد، سرررواء يرررؤدي حررردوث خطرررأ فررري اختيررررار محفرررزات التكلفرررة لكرررل مجمرررع مررررو  0-2
 لى التأثير على قرار استغالل الموارد المتاحة.إ، اأو ثانوي   اأولي  

     

كررران هرررذا المجمررررع أيرررؤدي حررردوث خطرررأ فررري اختيررررار محفرررزات التكلفرررة لكرررل مجمرررع مرررروارد، سرررواء  0-1
 مالئمة.دارة المستشفى في توفير البيانات الإلى التأثير على قدرة إ، اأو ثانوي   اأولي  

     

كررران هرررذا المجمررررع أيرررؤدي حررردوث خطرررأ فررري اختيررررار محفرررزات التكلفرررة لكرررل مجمرررع مرررروارد، سرررواء  0-0
 لى التأثير على قرارات تقييم األداء.إ، اأو ثانوي   اأولي  

     

لررررررى التررررررأثير علررررررى اسررررررتغالل إ، ومعرفتهررررررا يرررررؤدي حرررررردوث خطررررررأ فرررررري تحديررررررد األنشررررررطة المبذولرررررة 0-2
  .الموارد المتاحة

     

دارة إلرررررى الترررررأثير علرررررى قررررردرة إ، ومعرفتهرررررا يرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تحديرررررد األنشرررررطة المبذولرررررة 0-1
 المستشفى في توفير بيانات مالئمة لمتخذي القرارات.

     

لررررى التررررأثير علررررى قرررررارات تقيرررريم إ، ومعرفتهررررا يررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري تحديررررد األنشررررطة المبذولررررة 0-0
 األداء.

     

لررررررى التررررررأثير علررررررى إ ،ي اختيررررررار محفررررررزات التكلفررررررة المرتبطررررررة باألنشررررررطةيررررررؤدي حرررررردوث خطررررررأ فرررررر 5-2
 قرارات استغالل الموارد المتاحة.

     

لررررى التررررأثير علررررى قرررردرة إ ،يررررؤدي حرررردوث خطررررأ فرررري اختيررررار محفررررزات التكلفررررة المرتبطررررة باألنشررررطة 5-1
 .دارة المستشفى على توفير البيانات المالئمةإ

     

لررررررى التررررررأثير علررررررى إ ،ر محفررررررزات التكلفررررررة المرتبطررررررة باألنشررررررطةيررررررؤدي حرررررردوث خطررررررأ فرررررري اختيررررررا 5-0
 قرارات تقييم األداء.

     

يرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضرررررمن مجمرررررع المررررروارد المعرررررين  6-2
 لى التأثير على قرارات استغالل الموارد المتاحة .إلى ثابتة وأخرى تناسبية، إ

     

نيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضرررررمن مجمرررررع المررررروارد المعرررررين يرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصررررر 6-1
دارة المستشررررررفى فرررررري ترررررروفير البيانررررررات إلررررررى التررررررأثير علررررررى قرررررردرة إلررررررى ثابتررررررة وأخرررررررى تناسرررررربية، إ

 .المالئمة لمتخذي القرارات

     

يرررررؤدي حررررردوث خطرررررأ فررررري تصرررررنيف عناصرررررر التكررررراليف الرررررواردة ضرررررمن مجمرررررع المررررروارد المعرررررين  6-0
 لى التأثير على قرارات تقييم األداء.إبية، لى ثابتة وأخرى تناسإ
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