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 والزك اددخ الهعددز دفخ (ABC) هدددفذ الدزاظدخ  لددن ثيددبو نددأ نوبهددخ كظدد وثي الزك ادخ ا ددن كظددبض الً دبغ الملخصض 

(TC)  في رسشيد ركبليف الدودح والزعسف ا دن اردس اظدزمدال الهقدبييط ايدس الهبليدخ وكيدبض ركدبليف الددودح الهعدززسح

في ظل ثيئخ الزصًيع السديثخ ونى رم العهل ا ن ثًبء يهدوذج نسبظدجي لزسشديد ركدبليف الددودح فدي ظدل ثيئدخ الزصدًيع 

لزك ادخ ا دن كظدبض الً دبغ يدلد   لدن رسديدد كي دقخ روص ذ الدزاظخ  لن اددح يزدببح كهه دب رقجيدل كظد وة ا .السديثخ

كظد وة الزك ادخ الهعدز دفخ يزدير ، الدودح ذاد القيهخ الهعبفخ ويوفس  غبز اه ي لعه يبد دنح وفصل والغبء األي قخ

 ،ل هً أح رمقيػ رك اخ الدودح ورسقيل الهسويخ الزي رعكط اظزساريديخ  دازح الهً أح في ظل ظسوف الجيئخ الهعبصدسح

ك فأو الًهوذج الع هي الهقزسذ يعباد في رسقيل نزق جبد اإلدازح االظزساريديخ ونقبث خ االززيبخبد الهزغيدسح لجيئدخ كرل

 .الزصًيع السديثخ
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Proposed Model for the rationalization of quality cost in modern 

manufacturing environment 

 

Fatihelelah Mohammed Ahmed  

 
Abstract: The study aimed to show the extent appropriate activity -based cost and 

target cost methods in rationalization the costs of quality and identify the effect of using 

financial metrics and measuring hidden quality costs in the modern manufacturing 

environment, then work on building Proposed Model to rationalize the cost of quality in 

the modern manufacturing environment. The main findings of the study that application 

of activity –based cost method determines the activities of quality value-added and 

provides a practical framework for mergers and separation and the abolition of 

activities, the target cost method allows the facility planning cost of quality and 

flexibility that reflects the administration's strategy under the conditions of the 

environment contemporary, Also, the proposed scientific Model helps in achieving the 

strategic management requirements and meet the changing needs of modern 

manufacturing environment. 
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 المقذمة 
فييظل ييئل اليينلع الييياةلع بحا يينلدليي بقلع دبييحعقلعلفالييعحانلع تقايميينلا يي  ل  يي لا ييحا ل

عألتييالع ييتضلفييا لل.تياجييعقلتعقلجييدحللةع ايينل يلييتدحلدتييع لع تيعف يينلدت ييمل نفييئلا ييع اؼلتت ييين
دبحع نل ي اعسلع  ييا لعلهاتع لع تا ع  ل ادفاالع ت يدتعقلدع ت عااسلع تبع  انلعأل  التاللتنلدحفنل

للل. ا ع اؼلع جدحللدع ا ااالةيهع
عااي  لا  اييللع جيدحلل ابتييئلع تيكينلل ا ييع اؼلتقايمينلفييظل ي ائلع دفييعيل تا ي يعقلدت ييعااال
ع جدحل،لعألتالع تضلاا يبل ةعحللع ي الفظلي  لع ا يع اؼلع ا ياحاينل ادع يبلع اػااياعقلع ايظلدفا اهيعل

فييظلعاقييعتلدااكياحلع  يياعاعقلدا ييدا لعألحعيلد يت ملابحاييحلدفاييعسل الينلع الييياةلع بحا يينلدع ت يعةحلل
ل.دةا لت يدتعقلا يمنلع جدحللدع ا ااالةيهعلقعلنلع ت يدتعقلغاالع تع ان

هتهلع ت اجحعقلع ت علاللفاضقلضاداللع ابدئلع  ااةل  يظلد يع ابلع ا يع اؼلع تحةتينل
فييئلا يميينلا ييعه لفييظلا ييدا لعألحعيل ييكيع لعدحعا لدع اييظلات يينلع تيكيينللتيينلع دلييدئل  ي لدفضييئلدد

ل.دحة لدان احلع تا للع ايعف انل يتيكنل
 

  مشكلة الذراسة
ات يييقلتكيي ينلع حاع يينلفييظلدنلهيع ييملبعجيينلل يياقحع لد ييع ابلا ييع اؼلبحا يينل ااكيياحلا ييع اؼل
ع جدحللفظل ئل النلع الياةلع بحا نل لداللد  الحفنلدتاللتينلتتيعلا يعه لفيظلا يدا لدحعيلع تيكي قل

دعي الفعلتنلت يملاي للياعغنلتكي ينلع حاع ينلفيظلع ا يع لقلل،ليعةانلدا احلتنلفحااهعلع ايعف انع 
ل:ع اع ان
هئلا ح لع اقحع لد يد ظلع ا يمنلةي لد عسلع يكع لدع ا يمنلع ت اهحفنل   لااكاحلا يع اؼل -1

 ؟ع جدحللفظل ئل النلع الياةلع بحا ن
فاييعسلا ييع اؼلع جييدحللع ت يياااللايي  الةييي لهييئلعلهاتييع ل ع يياقحع لع ت ييعااسلغاييالع تع ايينلد -2

 ؟ معيللع تيك قلع ليعةانلفظلااكاحلا يمنلع جدحل
 

  أهذاف الذراسة
هحفقلع حاع نل   ل اعنلتحضلتاللتنلد يد ظلع ا يمنلةي لد عسلع يكع لدع ا يمينلع ت ياهحفنل

دع ا اؼلةي لد العلهاتيع ل ع ت يعااسلغايالع تع اينلدفايعسلا يع اؼلع جيدحللل،فظلااكاحلا يمنلع جدحل
 عدضييعفنل  يي ل يييعيليتييدت ل،لع ت يياااللةييي ل مييعيللع تيكيي قلع ليييعةانلفييظلااكيياحلا ييع اؼلع جييدحل

لتبع  ظل ااكاحلا ع اؼلع جدحللفظل ئل النلع الياةلع بحا ن.

 

  أهمية الذراسة
 لت يعااسلتاللتينلا يعةحلفيظلااكياحلا يع اؼلع جيدحللفيظلاات ئلدهتانلع حاع نلفظلع بعجنل  

ل ئلعلهاتع لع تا ع  ل ع جدحلل ت اعال يايعفسلع تبيظلدع  ع تظلدف دئلع تياجلفظلعأل دعل.

 

  فرضيات الذراسة
ل: اب اللدهحعؼلع حاع نلا لعقا عالع ماضااانلعآلاااان

ع اقحع لد يد ظلع ا يمينلةيي لد يعسلع يكيع لدع ا يمينلع ت ياهحفنلاي ح ل  ي لفايعسلل:ع ماضانلعألد ظ
لتالل ل ا ع اؼلع جدحللفظل ئل النلع الياةلع بحا ن.

ع ياقحع لع ت يعااسلغايالع تع اينلدفايعسلا يع اؼلع جيدحللع ت ياااللاي ح ل  ي ل ايعحللل:ع ماضانلع  عياين
ل.فظل ئل النلع الياةلع بحا نل معيللع تيك قلع ليعةانلفظلفاعسلا ع اؼلع جدحل
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  اإلطار النظري
 Activity-Based Costing (ABC)  :أسلوب التكلفة على أساس النشاط

ي عتييعجلجحاييحعجللRobin Cooper &Robert Kaplan لفييح لع  عب ييعنل1891فييظلع  ييع ل

لActivity-Based Costing (ABC) اد اةلع ا ع اؼلةاؼل ن يدبلع ا ع اؼلةيي لد يعسلع يكيع ل

ل.دع ت لاا  لةي لعأليك نل تبعدالا يمنلالا انل حلجلةنلع تاع  
 

 :عناصر أسلوب التكلفة على اساس النشاط
ل،ا ييد لةياهييعلع يييدبلع ا يميينلةييي لع ييعسلع يكييع لفاتييعلايظ: لييع  لظاات ييئلدهيي لع  يعلييالع ايي

ل: (2002
ات ئلع  يعلالعلفالعحانلع اظلايا لادجاههيعلألحعيلع يكيع لدا ا يالتليحالع ا يمينلةييحلل:ع تدعاح -1

 ع اقحعتهع.
هظلتجتدةينلع  تيايعقلعدلعدجياعيعقلع ايظلاكي ئلفاتيعل ايهيعلجيدهالع  تيئلع يتضلايا لل:عأليك ن -2

 (Cooper,1990 :دف تقلعليك نلع  لدا  نلتجتدةعقلالا انل علاظل.عحع هلحعقئلع تيكنل

  نلااا  ل دبحللع تياجديك. 
 ديك نلااا  ل ع حف نلعلياعجان. 
 ديك نلااا  ل ع ق لعدياعجظ. 
 ديك نلااا  ل  تياعقلع تيكنل. 

 .هظلدبحعقلع ا يمنلع اظلا اهيملقحتعقلعأليك نلع تقايمنل:ع تقاجعق -3
 ا  الةنلع  دعتئلع اظلاااابلةي لبحد هعلا ع اؼ.ل:ت   عقلا يمنلعليك ن -4
ه لتجتدةنلعألةتعئلع تاجعي نلع اظلا ح لحعقئلدبحللع يكيع ل اب ايللل:ع يكع تجت عقلا يمنل -5

 .هحؼلتبحح
 

 :خطوات تطبيق أسلوب التكلفة على أساس النشاط
ل (2001ل، ع ك عبان:اات ئلق دعقلا  اللد يدبلع ا يمنلةي لد عسلع يكع لفاتعلايظ

 فاةان.ابحاحلديك نلع تيكنللدابيايهعل   لديك نلالا انلدديك نل .1
 .ا  االةيهعل ت اعسل تظع ب عبلا يمنلعأليك نل تاعجلد .2
ع اقالصلت   عقلع ا يمنل عل ايعحل  ظلحاع عقلدتكعا عقلع  علتانلةيي ل يجيع لعأليكي نل .3

 ع تقايمنلحعقئلع تيكنل.
ابتائلا ع اؼلعأليك نل يتياجعقلداا يبلت ملاا ةلع  يبلةي لتدعاحل ئليكع لةيي لبيحهل .4

 .منلع يكع ل ت كال هتعلع  يب ع اقحع لت  بلا ي
ع جدهاانلع ايظلا يد لةياهيعلهيتعلعأل ييدبلهي لع اقييظلللتنلع  ا لع  ع للااض لدنلع م ا

ةنلتمهد لع دبحللع تياجنل تا ي ل اجتايةلةيعليالع ا يع اؼلغايالع تاجعي ينلدع ا عتيئلع ت عكيالتيةل
مييا لتجييعلقلدع يي نل ضييعفنل  ييظلدنلهييتعلعأل يييدبلال،  ييئلةيلييالا يميينلظع  يي بلع ب ا ييظلدع م ييي

 اقما لع ا يمنلباثلا عةحلةي لابحاحلدابتائلع ا ع اؼلةي لد عسلعأليك نلع ت   نل هعل حلجلتينل
ابتايهعلةي لعلف ع لدع د علؼلعألتالع تضلا عةحلفظلادفاالع  اعيعقلع ال تنل  اعسلا يع اؼلع جيدحلل

تيايينل ياعجايينلتتييعلا ييعةحلفييظل  اا يينلد  ييالحفيينلتيينلقييالئلابحاييحلت يي  عقلع ا يميينلألضليكييع لعدلة
لع ا  عحلعأليك نلع اظلللاضاؼلفاتنل جدحللع تياج.

 

  Target Cost Method :أسلوب التكلفة المستهدفة

ةافقلع ا يمنلع ت اهحفنل نيهعلع يكع لع ت لاهحؼل  ظلاقما لحداللباعللع تياجعقلع جحايحلل
تةلع تبعف نلدع ان احلةي لتدعلمعقلع جدحللدع   نلدع تا ي عقلعألقاضل ي تياليلتينلقيالئلفبيصل
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 ئلعألف عالع تت ينل اقما لع ا يمنلةييحلتاعبيئلع  بيدثلدع ا يداالدع اليتا لع هيح يظلدع اق يا ل
ل (1889ل،تياجعقلع جحاحلل ب ان ي

ااضي لتينلع  يا لع  ييع للدنلد ييدبلع ا يمينلع ت ياهحفنلهييدلدحعللتينلعألحدعقلع ايظلات يينل
ع يياقحعتهعلفييظلاقمييا لا ييع اؼلحداللباييعللع تييياجلع جحاييحلدع بييع ظلتييةلع بمييع لةييي لجييدحللع تييياجل

ا يعال يئلعألف يعالع تت يينلدفحااهلع د امانلدحاجنلع   نلفاهلداي انلعبااعجعقلع  تياليلةينل اايللعق
ل اقما لع ا يمنلةيحلتاعبئلع اق ا لدع  بدثلدع ا داالدع تاعبئلع اجاا انل إلياع .

 
 :أعداد التكاليف المستهدفة

ل (2001،  ع ايظ:ادجحل الثل اللألةحعحلع ا ع اؼلع ت اهحفنلهظ
ت اهحفنلةينل اايلل اا نلعكا عللع ا ع اؼلع ت اهحفنلتنلاق ا لع ا  لداا لدةحعحلع ا ع اؼلع  -1

ل.  الع  اةلع ايعف ظلع يت لاابيححلتينلع تيعف يانلفيظلع  يدلل ت يدتاينلهيعتالع يا  لع ت ياهحؼ
 :دات نللاعغنلت ملفظلع ت عح نلعآلاان

لع ا  لل–ع ا يمنلع ت اهحفنل ع ت تدحل هع(=ل  الع  اةل
ع تهيح يييدنلةيييي ل اا ييينلعكيييا عللع ا يييع اؼلع ت ييياهحفنلتييينلع اق يييا لع هيح يييظلدفاهيييعلا اتيييحل -2

ع تهييعاعقلدع ق يياعقلع ت ا يي نلدع ا ييهاالقلعدياعجايينلفييظلا ييحاالع ا ييع اؼلع ت يياهحفنلباييثلاييا ل
 .ا حاالع ا ع اؼلعدلجل  لع  تئلةي لاقماضهعلاحااجاعجل يدلدئل يا ع اؼلع ت اهحفن

اييعل اا يينلعكييا عللع ا ييع اؼل ييع ت  ل ييانلقلييعلصلع  يياا اانلع  ييع  اانلباييثلا ييد لعدحعاللع  ي -3

 . ع ا اؼلةي لعألا عحلع ت اهحفنل  لع ا عدنل انلع  عتيانلألةحعحلع ا ع اؼلع ت اهحفن
 

 :تحقيق التكاليف المستهدفة

ل (2001 ةا  ،ل:اات ئلق دعقلتابينلاب اللع ا ع اؼلع ت اهحفنلفظلع ق دعقلع  الثلع اع ان
حفن(لدع ا يمينلع جعااينلدايا لفاعسلفجدللع ا ع اؼلدت مل ع مالل انلع ا يمنلع ت يتدحل هيعل ع ت ياه -1

 .ابيائلهتعلع ماللداد ا هلدف عجل حداللباعللع تياجلد ي ينلع  اتنل يتياج
التا لع تياجلدقم لةيعلالع ا يمنلدت ملتنلقيالئلديكي نلاليتا لع تيياجلدابيايئلع ا يع اؼل -2

 دديك نلهيح نلع  اتن.
 .عةاتعحلع التا لع يهعلظلدا  اللةتياعقلع اب انلع ت اتا -3

تيينلع  ييا لع  يع للدنلد يييدبلع ا يميينلع ت يياهحفنلهيدلد يييدبل اق ييا لعألا ييعحلد حعالللااضي 
ع ا يميينلبايييثلا اتييحلةيييي ل يي الع  ايييةلدع اا ايي لةيييي لع  تاييئلدع تيييياجلدا ا ييالتاللييي ل يدفيييعيل
 عبااعجعقل النلع الياةلع بحا نلباثلا تيئلةيي لاب ايللع ا عتيئل يانل ال ينلةيعليالتهتينلفيظل

ل.ع جدحللدع ا يمنلدع  تنلع  تيانلع ليعةانلهظ
ايياضلع  عبييثلديييهلات يينلقيييللا عتييئل ييانلد يييد ظلع ا يميينلةييي لد ييعسلع يكييع لدع ا يميينل

ع يتضلل–ع ت اهحفنلفظلاقما لع ا يمنلفظلعألجئلع  دائلدت يمل ع ياقحع لد ييدبلع ا يمينلع ت ياهحفنل
حلع ا يمينلع ت ياهحفنلفيظلابحايل–ا ا التحقئل اق ا لد حعاللع ا يمنلفظلتابياظلع اق ا لدع التا ل

  لع  تئلةي لاقما لهتهلع ا يمنل ع اقحع لد يدبلع ا يمنلةي لد يعسلع يكيع لدت يمل بليالجتايةل
عأليك نلع الا انلفظلع تيكنللدع  تئلةي لاتاا لدابحايحلعأليكي نلع ايظلاضياؼلفاتينل  ي لع تيياجلعدل

دحللع تييياجلدع  تييئلةييي لع ضيياداانل ا ييااالع  تييئلفييظلع تيكييعللدعأليكيي نلع اييظلللاضيياؼلفاتيينل جيي
ا يائلداحيانلا ع اؼلهتهلعأليك نلتتعلا يعه لفيظلع دليدئل  ي لع ا يمينلع ت ياهحفنلداقميا لع ا يمينل

لفظلعألجئلع  دائ.
 

  Quality Costs تكاليف الجودة:

ل (1881، دبتح:ليمقلا ع اؼلع جدحلل   لتجتدةاانل عآلاظ
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اب اللع ادعفيللتيةلع تدعليمعقلع تبيححلل يجيدحللا ع اؼلع ادعفللدهظلع ا ع اؼلع اظلايملل هحؼل -1
 دهظلا ع اؼلعقااعاانلاض ليدةانلتنلع ا ع اؼلهتع:

 ا ع اؼلع تيةلدهظلع ا ع اؼلع تاا  نل تيةلدياع لدبحعقلغاالت ع  نل يتدعلمعق.ل-لد
ا ييع اؼلع ا اييا لدهيي لع ا ييع اؼلع اييظلابييحثلل اكييعؼلع دبييحعقلع ماحايينلتيينلع تييياجلغاييالل-لب

  يتدعلمعق.ع ت ع  نل
ا ييع اؼلةييح لع ادعفييللدهييظلع ا ييع اؼلع اييظلاييياجلةيينلع مكييئلفييظلع ادعفييللتييةلتدعلييمعقلع جييدحلل -2

ع تبححللت   عجليااجنلدق عيل تدعلمعقلع جيدحللع ت يد ينلدهيظلا يع اؼل ج عااينلداضي لييدةانل
 تنلع ا ع اؼلهتع:

غايالع ت ع  ينلا ع اؼلع مكئلع قعاجظلدهظلع ا ع اؼلع تاا  نل ع  كؼلةنلدبحعقلع تياجلل-لد
 . يتدعلمعقل  حلكبيهعل   لع  تاليلدع ت اهي ان

ا يييع اؼلع مكيييئلع يييحعقيظلدهيييظلع ايييظلابيييحثلةييييحتعلايييا لع اكيييعؼلع تيييياجلغايييالع ت يييع للل-لب
 لل. يتدعلمعقلف ئلكبيهل ي تائ

ل:دات نللاعغنلع ا ع اؼلع  يانل يجدحللفظلع ت عح نلعآلاان

COQ= PC+AC+FC لل 
ل:باث

COQ:ليجدحلع ا ع اؼلع  يانل ل

PCل:لا ع اؼلع تية

AC:لا ع اؼلع ا اا ل

FCل:لا ع اؼلع مكئ

 

 للHidden Quality Costs :تكاليف الجودة المستترة

هيع مل   لةيعلالا ع اؼلع مكئلال بلفاع هعلدا حااهعلد ع اع ظلا ا الا يع اؼلت يااالل
  ي بلعيقميع لع جيدحللاا لع ا ااالةيهعلفظلا عااالع جدحللت ئلهعتالع ت يعهتنلع ضيعلةلل يجدحللل

ل.د اةلع تياجلحاجنل عيانلدع ت لا دنلتدلان االجدها 
 يا ااالةينلع ا يع اؼلع ت ياااللل(لTaguchi ل اعجدك ل(QLFا اقح لحع نلق عاللع جدحلل 

 يجييدحللدع اييظلا اتييحلةييي لفاييعسلع ا ييع اؼلع ت ييااالل يجييدحللةييي لديهييعلاا ا ايينل ت ييي لدتعلاضييعةؼل
دفي لبع ينل ايعحللل،عليباعؼلةنلع  اتنلع ت ياهحفنلفيننلع ق يعاللا يعحئلعا يةلتياعقلق يعاللدعبيحل

ل (2005، دعفااض ع .عليباعؼل   ل ال نلتاعقلف دؼلا احلع ق عاللا  نلتاعق
ل:دا اقح لع ت عح نلع اع انل  اعسلا يمنلع جدحللع ت ااال

لخ ص(ل=لب]لصلــلس[
ل:باث

لخلص:لتاد  لق عاللع دبحللع تياجنل ا ع اؼلجدحللت ااال
لب:لت عتئلفيظل ع قلا اتحلةي لها ئلا ع اؼلع مكئلفظلع اي ا 

ل(ع ت اد لع م يظ ص:لع  اتنلع م يانل قعلانلع جدحلل
لع ت اد لع ت اهحؼ( اتنلع ت اهحفنل قعلانلع جدحللع  ل:س

ل:دابححلع ت عتئلع ميظلع  ع قل ب(ل عآلاظ
ل2ب=لا/ح
ل:باث

ا:لع ق يييعاللع تاا  ييينل بيييحدحلع تدعليييمعقل ع ا يمييينلع ت ييياهحفنلع ايييظلابيييحثل  ييي بلةيييح ل
لع ت ع  ن(

ل.ح:لعيباعؼلع تدعلمعقلع م يانلةنلع ت اهحفن
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 ق عالل اعجدكظلااعة لا ع اؼلعدياع لع تم يدحليااجينلاالب لتنلع  ا لع  ع للدنلحع نلع
عليباعؼلةنلع  اتينلع ت ياهحفنلدع ا يع اؼلع ايظلاابتيهيعلع  تياليليااجينلت يادضلع جيدحللع تييقم ل
د ع اييع ظلضيياداللع  تييئلةييي لاضييااللحاجيينلع ا ييعانلباييثلا ييئلع ق ييعالل يتييعلفيييقلحاجيينلع ا ييعانل

لدعفاا قلتنلع  اتنلع ت اهحفن.
 

 :األداء في بيئة التصنيع الحديثةمؤشرات 
هيعملتجتدةينلتينلع ت يعااسلعأل ع يانلع ايظلاجيبلدنلاكياتئلةياهيعلي ي لع ا يع اؼلع جحايحلل

ل (1889، ب ان:ع تا ي نل  اعسلدا دا لعألحعيلفظل النلع الياةلع بحا نلداكتئ
 :تئلع ت عااسلع تاللتنلألحعيلع جدحللةي ل الثلفلعقلهظااكل:ت عااسلع جدحل -1

 اسلجدحللع تحقالقلدهظلع اظلاها ل  اعسلجدحللع تدعحلع دعاحلل   لع تيكنللدع ان يحلتينلت عا
 جدحاهعلف ئلادلايهعلع  لع تيكنل.

 ت عااسلع افع نلد يعيلع اكػائلداها ل افع نلع جيدحللد ييعيلعديايع ل ػيا لع ان يحلتينلعل اي ع ل
 علياعجان. تدعلمعقلدت اداعقلع جدحللقالئلع تاعبئلع تقايمنل ي تيانل

 .ت عااسلاضعيلع  تاليلدهظلع اظلاها ل  اعسلعاجعهعقلداضعيلع  تائ 
باثلا ا ال اةنلعل اجع نل  ي عقلع  تائلتنلده لتبححعقلع تيعف نلفيظلل:ت عااسلدحعيلع ا يا  -2

 النلع الياةلع بحا ينلف يتيعل عييقلع تيكينللتعقلع ياجع نلةع اينلفيظلاي اينلعبااعجيعقلع  تايئل يتيعل
 نلفالهعلفظلجتبلع  تاليلدع بمع لةي لع بلنلع  دفانل يتيكنل. عحلت ملت

ع اييظلا يياقح لفييظلابحاييحلحاجيينلع ييا حعحلدت ييحئلع يياقحع للدهييظلع ت ييعااسل:ت ييعااسلدحعيلعآللق -3
 عآل نلع ت لا  الفظلةتياعقلع اكػائلد   لبحل  االةي لدحعيلع ا يا .

باثلا ا يالا يمينلع تقي دنلتينلع ا يع اؼلع ايظلاجيبلاقماضيهعلفيظلل:ت عااسلاقما لع تق دن -4
  ا ععلع ااعااجانل اقما لع تق دنلألفئلتعلات ن.لظ ئل النلع الياةلع بحا نلد ع اع 

دهيظلع اييظلاهييا ل تيحضلفييحاللع تيكيينللةيي ل يياةنلاػااييالع تياجييعقلل:ت يعااسلع تادييينلدعل ا ييعا -5

  يياا نلفييظلع  اليينلع تبا يينلدع يياجع نل تا ي ييعقلدا ليياالفايياللعدياييع لع يياجع نل ياػايياعقلع
 ع  تائ.

هظلع ت عااسلع اظلا يد ل يع اا ا لةيي لدحعاللدافع ينلع ا يمينلفيظلعألجيئلع  دايئلل:ت عااسلع ا يمن -6
 د ة عيلحدالد  ال يت عااسلغاالع تع انل يافع نلةي لع ا ع اؼ.

 

  الذراسة الميذانية
  .2013ع  ع ل :الحدود الزمانية

 .ع  دحعنل–دلانلع قا د ل :المكانيةالحدود 
اا دنلتجاتةلع حاع نلتنلع   عةعقلع ت ديينل   يععلع لييعةعقلع ابداياينل دلاينلل:مجتمع الدراسة

ل%لدهظ:85ع قا د لباثلد ا  حلع  عبثلف ععلع ػ ئلدع ي اجل ادفمهلةنلع  تئل ي  نل
 .ف ععلع ليعةعقلع ػتعلان -1
 ف ععلليعةنلع  ال اام. -2
 .قلع ت حيانف ععلع ليعةع -3
 .ف ععلليعةنلع  اتعداعقلدعلحدان -4
 ف ععلع   عةنلدع اػياؼلدع  اادن. -5
 .ف ععلع ليعةعقلع  ها انلدع هيح ان -6
 .ف ععلليعةنلع  ادقلدع لع دن -1
 .ف ععلليعةنلع جيدح -9
لف ععلليعةنلتدعحلع  يعي. -8
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فع لع  عبيثل ع ياقحع لد ييدبلع  ايينلع  كيدعلانلفيظلعقاايعالةايينلع حاع ينلحعقيئل يئلل:عينة الدراسة

(ل200(لع ياتعاللع يا اعنلةيي لع مليعقلع ت ياهحفنلاي لع يااجععلةيححل 230ف ععلبايثلد علةيححل 
(لع ياتعالل ي ي نل14فاتيعل ييعلةيححلعل ياتعاعقلع اع مينلةيححل ل،%91ع اتعالل ي  نلع ياجع نل يػيقل

ل%.1(لع اتعالل ي  نل16قلغاالع تااج نلةححل %لدعل اتعاع6
 

 :صدق وثبات أداة الدراسة
فيييع لع  عبيييثل  يييا لعل يييا عينلةيييي لتجتدةييينلتييينلع تب تيييانلعل يييعحاتاانلل:الصددددق الردددا ر 

ل.ع تقالانلدتنل  لفع لع  عبثل عل ااكعحل ادجاهعاه لد جاعيلع ا حاالقلع ت يد ن
 

بايثلدقيتلةايينلل،ع اج لنلع يلمانل ب عبل  عقلعل ا عينلد اقح لع  عبثل اا ن :االحصائي الثبات
دع تبيدالع  يعيظلل0.94(لفاحعجلدادليئل  ي لت عتيئل  يعقل يتبيدالعألدئل ييعل50ع ا الةاهل بج ل 

ل.0.18 يعل
 

لل:أسلوب معالجة وتحليل البيانات
ل.ا دعليباعؼلع ت اعل اب اللدهحعؼلع حاع نلا لابيائلع  اعيعقل ع اقحع لع د  لع ب ع ظ

 
 :تحليل البيانات
ع اقحع لد يد ظلع ا يمنلةيي لد يعسلع يكيع لدع ا يمينلع ت ياهحفنلاي ح ل  ي لفايعسلل:الفرضية االولى

لتالل ل ا ع اؼلع جدحللفظل ئل النلع الياةلع بحا ن.
ل(لع د  لع ب ع ظلدعليباعؼلع ت اعا ل   عاعقلع ماضانلعألد ظ1جحدئل ع 

ل

رسريت 

 العجبزح
 العجبزح

الوظػ 

 السعبثي

االيسساف 

 الهعيبز 

االردبهدددبد السديثدددخ فدددي الهًبفعدددخ والزكًولوخيدددب واإلدازح رزق دددت رعدددديود  3

 زبيعيخ في كيايخ كيبض و دازح الزك اخ 

6.73 1.7.5 

 1.868 6.65 .رسقيل زكبثخ كفعل ا ن اًبصس ركبليف الدودح يزوكف ا ن رسديد نعججبر ب 4

االظزًبد ا ن األي قخ في رزجع الزكبليف يلد   لن رمصيص ركبليف الدودح  5

 ثصوزح ككثس دكخ 

6.55 1.715 

اظزمدال الزك اخ الهعز دفخ وزكبثخ الدودح في كبفخ الهسازل نى رصهيم  6

 .و يزبج ونب ثعد اإليزبج يسقل الدكخ في كيبض ركبليف الدودح

6.55 1.880 

ثيى رك اخ الهًزح ونب كظزًار نى نوازد يعباد في وخود اوكخ ظججيخ واظسخ  7

 .الزسديد الدكيل لزكبليف الدودح

6.46 1.733 

يهكى االظزابدح نى العوكبد الهزداخ خ ثيى األي قخ الهمز اخ داخل ظ عخ  8

  .القيهخ في رمايط ركبليف الدودح

6.43 1.776 

الزسكيص ا ن ثًبء خودح الهًزدبد اًد نسز خ الزصهيم ثدالً نى الزسكيص ا ن  7

 فسص الدودح ثعد االيز بء نى اإليزبج يماط ركبليف الدودح 

6.35 1.837 

وظع يظبل ل سوافص والهكبفآد نجًيدبً ا دن نددأ االكزدساة ندى رسقيدل الزك ادخ  .

 الهعز دفخ يعباد ا ن رمايط ركبليف الدودح.

6.35 1.744 

رمادديط الزجددبيى زددوم القدديم الهعددز دفخ لهكويددبد الهًددزح يق ددل نددى شددكبو   0

 .العهوء ويسقل وفسح في ركبليف ادل الزوافل

5.0. 1..1. 

الزسكيص ا ن كيدبش الزك اخ الهعز دفخ دوو العهل ثبلقسة نى زدود العهبذ  31

 .يلرس ايدبثبً ا ن ركبليف الا ل المبزخي

5.06 1.80. 

الوزداد الهًزدخ الزي رقع نواصابر ب داخل زدود نواصابد الدودح ال رعزجس  33

 نزهبر خ الكابءح نهب يلرس ا ن ركبليف الا ل المبزخي

5.70 1.7.5 
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ل:(لعآلاظ1ااض لتنلع جحدئل 
ل0.909 يينحي لفاتيينلدلل0.593ايياعدحلعليبيياعؼلع ت اييعا ل   ييعاعقلع ماضييانلتييعل ييانل -

 اجعيسل جع عقلدفاعحلةاينلع حاع نلةي لة عاعقلع ماضان. نةي لفاتنلتتعلاكاال   ل
(ل ينةي ل4.51(ل ينحي لفاتينلدل 3.18ع د  لع ب ع ظل   عاعقلع ماضيانلاياعدحلتيعل يانل  -

يبييدلع تدعف يينلةييي للفاتينلدهييدلتييعلاكيياال  يي لدنل اعيلدفيياحلةاييينلع حاع يينلااجييهل كيي ئلةييع 
اقحع لد يييد ظلع ا يميينلةييي لع ييلد ع اييع ظلات يينلف ييدئللييبنلفاضييانلدنل.ة ييعاعقلع ماضييان

د ييعسلع يكييع لدع ا يميينلع ت يياهحفنلايي ح ل  يي لفاييعسلتالليي ل ا ييع اؼلع جييدحللفييظل ييئل اليينل
 ع الياةلع بحا ن.

ع يت لا ا يالتيحقئلل–ااضلع  عبثلدنلع ا عتئل انلعل يد انلاا ل ع اقحع لد يدبلع ا يمنلع ت ياهحفنل
فييظلابحاييحلع ا يميينلع ت يياهحفنل يجييدحلل يي لل– ل اق ييا لد حعاللع ا يميينلفييظلتابييينلع اق ييا لدع الييتا

ل.ع  تئلةي لاقما لهتهلع ا يمنل ع اقحع لد يدبلع ا يمنلةي لد عسلع يكع 
 

ع اقحع لع ت عااسلغايالع تع اينلدفايعسلا يع اؼلع جيدحللع ت ياااللاي ح ل  ي ل ايعحللل:الفرضية الثانية

ل. معيللع تيك قلع ليعةانلفظلااكاحلا ع اؼلع جدحللفظل ئل النلع الياةلع بحا ن
ل(لع د  لع ب ع ظلدعليباعؼلع ت اعا ل   عاعقلع ماضانلع  عيان2جحدئل ع 

ل
ل:(لعآلاظ2ااض لتنلع جحدئل 

 ينةي لل0.143 ينحي لفاتينلدلل0.592ااعدحلعليبياعؼلع ت ايعا ل   يعاعقلع ماضيانلتيعل يانل -
 اكاال   لاجعيسل جع عقلدفاعحلةاينلع حاع نلةي لة عاعقلع ماضان.فاتنلتتعل

رسريت 

 العجبزح
 العجبزح

الوظػ 

 السعبثي

سساف االي

 الهعيبز 

االهزهددبل ثدزاظددخ رقبفددخ العهددوء ونعددزو   دزاك ددم وكيهددبغ م العدد وكيخ والزغيددس  3

الهعددزهس فددي كذواك ددم ونددد  رقيدديه م ل هًددبفع نقبزيددخ ثبلعددعس يعددباد فددي رسشدديد 

 .ركبليف الدودح

6.5. 1.7.4 

نواايدد )نهبزظخ السكبثخ الز غي يخ اليونيخ لعه يدبد الزصدًيع ثهقدبييط ايدس نبليدخ  4

الزعد يم   يعددجخ كاددبدح الز ددغيل  نددساد الزوكف(يعدباد فددي الزعددسف ا ددن نعددججبد 

 .رك اخ الدودح

6.4. 1.870 

 1.715 6.55  .وفبء الًظبل الهسبظجي ثبلهع ونبد ايس الهبليخ يصيد نى دكخ كيبض ركبليف الدودح 5

)رك ادددخ الا دددل االهزهدددبل ثبلعه يدددبد الداخ يدددخ ل هً دددأح وكاادددبم الًزدددببح المبزخيدددخ  6

 .المبزخي( يلرس ا ن دكخ كيبض ركبليف الدودح

6.47 1.78. 

االهزهبل ثقيبض ركبليف الدودح الهعززسح والزقسيس اً ب يدعل رقبزيس الزك اخ الك يدخ  7

 ل دودح رزعم ثبالرعبق والهوظوايخ والهصداكيخ في اكط السقببل.

6.46 1.734 

وظددي خ فعبلددخ لزسعدديى الدددودح ورماددديط رقددديس الزكددبليف الهعددززسح ل دددودح يعددد  8

 .ايسسافبد الز غيل

6.38 1.74. 

ثيع الهًدزح )ادل االهزهبل ثبلقيبض والزقسيس اى المصم الههًوذ اليمابض الدودح  7

  .دزخخ ربييخ( يلد   لن كيبض ايس دكيل لزكبليف الدودح

6.36 1.744 

ركدبليف الا دل ثأكدل ندى  يزسرت ا ن ردبهل رقديس الزك ادخ الهعدززسح ل ددودح رسديدد .

 .كيهز ب السقيقيخ

6.17 1.888 

نقددداز الزكددبليف الهعددززسح ل دددودح يزوكددف ا ددن دزخددخ زعبظدديخ ظدد و  الهعددز  ك  0

 .ثبلًعجخ لويسساف اى نعزوأ الدودح الهعز دف

5.08 1.8.0 

يعزجدس اددد العهدوء الدددد واددد العهدوء الدريى ردم فقددهم نلشدساً لعد و  ركدبليف  31

 .الدودح

5.03 1.765 

شنددى االيزظددبز والاسددص كرًددبء اه يددبد الزصددًيع وكداء ا الد يسعددى  رمادديط 33

 .اه يخ الزع يم ل عهوء نهب يسشد ركبليف الدودح

5... 1..78 
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(لدهييدلتييعلاكيياال  يي لدنل4.39(لدل 3.99ع د يي لع ب ييع ظل   ييعاعقلع ماضييانلايياعدحلتييعل ييانل  -
د ع ايع ظلات ينلل.يبيدلع تدعف ينلةيي لة يعاعقلع ماضيانل اعيلدفاحلةاينلع حاع نلااجهل ك ئلةيع 

ع ت يعااسلغايالع تع اينلدفايعسلا يع اؼلع جيدحللع ت ياااللاي حضلع ياقحع للف دئللبنلفاضيانلدن
 .   ل اعحلل معيللع تيك قلع ليعةانلفظلااكاحلا ع اؼلع جدحللفظل ئل النلع الياةلع بحا ن

 
 :النموذج المقترح

  حلع ا اع لع جدعيبلع ي اانل تمهد لا ع اؼلع جدحللددهتااهعلفيظلا يدا لدحعيلع تيكي قلع لييعةانل
 ااكياحلا يع اؼلع جيدحللدت يمل علةاتيعحلةيي لتيحقئلا يد ل ع ا عتيئللظثل  يعيليتدت لةيتا د لع  عب

ل. انلد يد ظلع ا يمنلةي لد عسلع يكع لدع ا يمنلع ت اهحفنلتةلع اقحع لع ت عااسلغاالع تع ان
 
 أ داف النموذج :والا أ

ل:اهحؼلع يتدت لع ت ااحل   لاب اللعألهحعؼلعآلاان
 يبلدئلةي لفايعسلحفايلل ا يع اؼلع جيدحللفيظلع تيكي قلع لييعةانللظدضةلد يدبلتبع   -1

  هحؼلا دا لعألحعي.
ادضييا لعأل ييع ابلع اييظلات يينلدنلا اييحلتيينلع  ييحاللع ايعف ييانل يتيكيي قلع ليييعةانلفييظل اليينل -2

 .ع الياةلع بحا ن
ابحاييحلتاعبييئلع ا ييع اؼلع اييظلات يينل يتبع يي انلع  تييئلفاهييعل ا ييداالد يييدبلع تبع يي نلةيينل -3

 . جدحللفظلع تيك قلع ليعةانلفظل النلع الياةلع بحا نا ع اؼلع
 

 مقومات النموذج :ثانياا 

ل:با لاب للع يتدت لع ت ااحلعألهحعؼلع اظلا   ل اب ا هعلاا يبلادعفالع ت دتعقلعآلاان
 .(د يد ظلع ا يمنلةي لد عسلع يكع لدع ا يمنلع ت اهحفن ع ت عااسلع تع انل -1
 .ع ت عااسلغاالع تع ان -2
 .(حع نلاعجدكظ فاعسلا يمنلع جدحللع ت ااالل -3
 .ع تاعج نلع حعقيان -4
 

 خطوات تطبيق النموذج  :ثالثاا 
اا يييبلعألةييحعحل ا  اييللع يتييدت لع ت ايياحل ااكيياحلا ييع اؼلع جييدحللفييظلع تيكيي قلع ليييعةانلع  اييع ل

ل: ع ق دعقلعآلاان
 المقاييس المالية :الخطوة األولى

ع ا يمينلةيي لد يعسلع يكيع لدع ا يمينلع ت ياهحفنلبايثلا يعةحلد ييدبلات نلقيللا عتئل انلد ييد ظل
ع ا يمنلةي لد عسلع يكع لفظل اعحللف ع اينلد ييدبلع ا يمينلع ت ياهحفنلدت يمل ايدفاالع ت يدتيعقلةينل
ا ييع اؼلعأليكيي نلدت يي  عقلا يماهييعلد يييعيلتابييينلع الييتا لتتييعلا ييعةحلتلييتتظلع تييياجلةييي لع اي يي ل

د ع ايع ظلفيننلل.يمنلع تياجلةيحلتابينلت  اللتينلتاعبيئلحداللبايعللع تيياج ان االالتاتعاه لةي لا 
ع بلييدئلةييي لت يدتييعقلحفا يينلةيينلا يميينلعأليكيي نلع تقايميينلحعقييئلع  تيايينلعلياعجايينلةيييحلتابييينل

لت  اللاج ئلدحعاللع ا يمنلاك ئلج يعجلتهتعجلتنلع  اعاعقلعل ااعااجانل يتيكنل.
ل: ا يمنلةي لد عسلع يكع لدع ا يمنلع ت اهحفنلاا يبلعآلاظنلةتيانلع ا عتئل انلد يد ظلع 

 :ابيائلع  النلع قعاجان -1
ل:اا لحاع نلدابيائلع  النلع قعاجانلع اظلا تئلفاهعلع تيكنللدت ملةنل اال

 حاع نل  عفنلع  تاليلدت اد لعحاع ه لدديتع ه لع  يد انلدعل اهال ان.ل-لد
 دت عياعقلدا هاالقلع تداحان.ل-لب
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ابحاييحلدابياييئلا يميينلع تيعف ييانل يي لع تبعد يينل ادجاييهلدت عياييعقلدا ييهاالقلع تيكيينللع حعقيايينلل-لق
 ييمسلعدلدفيئلتينلاييملع ا يمينلدع ايظلات يئلع ا يمينلع ايعف يانلدع ايظلاب تهيعل ت عييعقلل إلياع 

 د ادؼلع تيعف انلفظلع  النلع قعاجان.
 تيعف يانلدابيايهيعلدع اي ي لحاع نل يادؼلع  يدللدعبااعجعايهلداجتايةل اعييعقلةينلد ي عالعل-لث

 ييع اػااعقلع تادف يينلفييظلايييملعل يي عالدع اي يي ل يياحدحلدف ييعئلع تيعف ييانلاجييعهلعأل يي عالع اييظل
 ااغبلع تيكنللع اقحعتهعلفظلا  االتياجعاهع.

 فاعسلحاجنلاضعيلع  تاليلةنلع تياجعقلع ت حتنل ه لعدلع اظلفظل اا هعل ه .ل-ل 
دعلفاليعحانلدعلجاتعةاينلدع ا يد دجاينلع  يعلحللفيظلع دفيقلحاع نل عفنلع  ادؼلع  اع انلل-لح

 ع اعهنلدع تادفةلدنلا دحلفظلع ت ا  ئ.
 حاع نلدابيائلاهحاحعقلع  يةلع  حاين.ل-لخ
 :ابيائلع  النلع حعقيان -2

ا ا الةتيانلحاع نلدابيائلع  النلع حعقيانل يتيكنللتهتنلجحعجلفظل  ائلا يدا لدحعيلع تيكينللدت يملةينل
ل: اال
تنلتيح لفيحاللي يع لع ا يع اؼلع ت  يللفيظلع تيكينللةيي لايدفاالع ت يدتيعقلع تاا  ينللع ان حل-لد

 قلعلصلع  النلع تاػااللع تبا ينل تيكي قلعلةتيعئلت يئلا  ايللع جيدحللع كيعتينلدتدع  ينل
 .ع ا داعقلع ا يد دجانلفظلتجعئلع ليعةنلد ادؼلع تيعف ن

 جعقلع ت اابن.ا اا لددجهلع  دللدع ض ؼلفظلع تياجعقلع بع انلدع تيال-لب
حاع نلدابيايئلع  الفيعقل يانلدبيحعقلعألحعيلع تقايمينلحعقيئلع تيكينل،لبايثلاجيبلدنلا يدنلل-لق

ع تيكييعللة ييعاللةيينلفااييللةتييئلتييي  لدضيياداللبييحدثلا عتييئل ييانلدبييحعقلعألحعيلت ييئل
 .ع كاعيلدعدياع لدع هيح نلدع ا داللدغااهعلتنلع دبحعق

ل،ع ايحاابل،حاجينلع اضيعلع يد امظ تئلع حعقيانلحاع نلدابيائلتح لعلهاتع ل اهالنل النلع  ل-لث
 دا  اللت حدلع تكعا ن(.ل،ددفعقلع اعبنل، عةعقلع  تئل،ع اعتانلع لبظ

 حاع نلتحضلت حاللع تيكنللع  كاانلدع تعحانلةي ل  بلع ماصلع ا دا ان.ل-ل 
 .دع افع نلهابيائلدا داالع ي  لعدحعاانلدع اظلاكتئلع اق ا لدع اي ا لدع ادجال-لح
 :ا يمناق ا لع  -3

بايثلاييا لفاهيعلالييتا لع تيياجلداب اييللع تادييينلع ايظلا  ييسلع يااعااجانلع تيكيينللفيظل ييئلع  ييادؼل
ع حعقيانل يتيكنللد ادؼلع  النلع ايعف انلع ت علاللع اظلابا ل ع تيكنللدت يملاتهايحعجل ابحايحلع ا يمينل

لع ت اهحفن.
 :ابحاحلع ا يمنلع ت اهحفن -4

ل:حاحلع ا يمنلع ت اهحفنات نلع اقحع لدبحضلع  اللعآلاانل اب
 :عكا عللع ا يمنلع ت اهحفنلتنلاق ا لع ا  ل-لد

دت يمل علةاتيعحلةيي لع  يادؼلع قعاجاينللأل مئهتهلع  اا نلا د لفاهعلع تيكنلل ع اق ا لتنلدةي ل
ل:دادجهعقلع  دللدادف عقلع تيعف انل عآلاظ

 ع تيعف ان.ابحاحل  الع  اةلع ت اهحؼل يعيلةي لحاع نلعل دعللدد  عال -
ابحاحلهعتالع ا  لع ت اهحؼل يتياجلدت يملتينلقيالئلع تا ي يعقلع تع اينل يتيكينللد يادؼل -

 ع   ععلع ليعةظلع تضلا تئلفاه.
ابحاحلع ا يع اؼلع ت يتدحل هيعلديايع لع تيياجلدع ايظلات يئلع ميالل يانل ي الع  ايةلع ت ياهحؼل -

 دهعتالع ا  لع ت اهحؼ.
 : لع هيح ظعكا عللع ا يمنلع ت اهحفنلتنلع اق ال-لب

ةييي لق يياعقلع تهيح ييانلع ت ا يي نلدت ييحعالع ا ييهاالقلعدياعجايينللدف ييعجل هييتهلع  اا يينلاييا لعلةاتييعح
 باييثلاييا لا ييحاالع ا ييع اؼلع اييظلات يينلاب ا هييعلعدلجل يي لع  تييئلةييي لاقماضييهعلل،ع تاعبيينلفييظلع تيكيينل

لاحااجاعجلدلدلجل يا يمنلع ت اهحفن.
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ل: انلقلعلصلع  اا اانلع  ع  اانلعكا عللع ا يمنلع ت اهحفنل ع ت  - 
ع ا يميينلع ت ياهحفنل باييثلايا لابحاييحللدةيحعحايا لابحايحلعلا ييعحلع ت ياهحفنل يي لع ا يعدنل ييانلع  يعتيانل

لع ا يمنلع ت اهحفنلفظلتابينلالتا لع تياجل  ل تئل ئلع جهدحلع تت ينل اقما لع ا يمن.
 :اقما لع ا يمنلع ت اهحفن -5

نلةي لد عسلع يكع لفظلب يعبلع ا يمينلع ت ياهحفنل طيكي نلع تاا  ينلاا يبلع اقحع لد يدبلع ا يم
فييظل ييئلللع مكييئلع قيعاجظ(لةييي لد ييعسلع تييدعاحلع ت ييايمتل،ع ا اييا ،لع مكييئلع ييحعقيظل، يع جدحلل ع تييية
ل:يكع ل تعلايظ

ابحاييحلتاع يي لعأليكيي نل باييثلا  يي ل ييحداهعل  يي لتجت ييعقلا يميينلجييدحلل باييثلاكييتئل ييئلل-لد
 يك نلع تاجعي نلع اظلا   ل اب اللهحؼلت ان.تجتةلا يمنلتجتدةنلعأل

ابحاييحل عفيينلعأليكيي نلع تاا  يينل ييع جدحللدتجت ييعقلا يميينلع يكييع لدبلييال عفيينلعأليكيي نلل-لب
ع تاا  نل ع جدحللحعقئل ي ينلع  اتنلدت مل ػيا لابحايحلعأليكي نلع ايظلاضياؼلفاتينلتينل

اا  ينل  يئليكيع .لدجهنلي الع  تائلدعأليكي نلع ايظلللاضياؼلفاتينلدابحايحلع ا يع اؼلع ت
د ع اقحع لابيائل ي ينلع  اتنلات نلاقما لعدلع اقيصلتنلعأليك نلع اظلللاضياؼلفاتينل

 تنلدجهنلي الع  تائ.
 ابحاحلد سلابتائلع ا يمنل ت   عقلع ا يمن(ل  ئليكع لتنلعأليك نلع تاا  نل ع جدحل.ل-لق
 ابحاحلت حئلابتائلع دبحلل  ئلد عسلابتائلا يمن.ل-لث
يكع لتنلعأليك نلع تاا  نل ع جدحللةنل االلضيابلت ي بلع ا يمينللعبا عبلا ع اؼل ئل-ل 

 ع تب دبلفظلع م الل ق(لفظلت حئلابتائلع دبحللتنلع ا ع اؼلع تب دبلفظلع م الل ث(.
ابحاحلدجتيع ظلا يع اؼلع جيدحللةينل اايللاجتايةلا يع اؼلعأليكي نلع تاا  ينل يع جدحللدف يعجلل-لح

   ي ينلع  اتنل  ئلد علؼلع تيكنل.
 

 المقاييس غير المالية :الثانية الخطوة

ات نلع اقحع لع ت عااسلغاالع تع انل ض  لع جدحللداب يانلعألحعيلتينلقيالئلع ت يعااسلغايالع تع اينل
ل:عآلاان
 :تابينلع تحقالق -1

فظلهتهلع تابينلةي لفاعسلجدحللع تدعحلع اظلادفاهيعلع تيداحدنلدهييعلاجيبل كياعمللاا  لع ت عااس
 عةا عاهليكع لللاضياؼل ع تداحانلفظلةتيانلض  لع جدحللتتعلا عه لفظلا يائلفبصلع تكاااعقل

ل:فاتن(.لدات نلع اقحع لع ت عااسلعآلاان
 ي  نلا يمنلع تدعحل   لع ا يمنلع  يان. -
 دفقلد اال لع تدعح. -
 ع تقيمعقل ي  نلتنلع تدعحلع جاحل.ل تان -
 ع ق علالع م يانلتنلع تقيمعق. -
 :ع افع نلد يعيلع اكػائ( تابينلعدياع ل -2

اا يي لع ت ييعااسلفييظلهييتهلع تابييينلةييي لافع يينلع جييدحللد يييعيلعدياييع ل يان ييحلتيينلعل ايي ع ل تدعلييمعقل
ل:دت اداعقلع جدحللقالئلع تاعبئلع تقايمنل ي تيانلعدياعجانلت ئ

  دبحعقلع ت ا نل ي  نلتنلع دبحعقلع تياجنلفظل ئلتابين.ةححلع -
 ت حئلعدياع لع  يا لددئلتاه. -
 ت حئلع مكئلفظلعقا عالجدحللع تياجعقلع اعتن. -

 
 :تابينلتعل  حلع  اةل فاعسلي اللع  تالي( -3
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ع ت ييعااسلةييي لفاييعسلاضييعيلع  تاييئلةيينلع تياجييعقلدع قييحتعقلع اييظلا ييحتهعلع تيكيينللهييتهلاا يي ل
  ييعقلع اييظلا ااضييه لةيييحلا ييعتيه لتييةلع تيكيينل.لداييا لفاييعسلي يياللع  تيياليل تياجييعقلدادضييا لع  

ل:ع تيكنللةنل االلع ت عااسلعآلاان
 ةححلت ع  عقلعدلالحلقالئلفااللع ضتعنل ي  نلتنلةححلع دبحعق. -
تنلاعااخلع اال لع  ي انلتنلع  تائلباي لايعااخلع ا ييا ل  اةنلعل اجع نل  ي عقلع  تاليل -

  ي تائ(.
 .ي  نلعل ا ع ل تدعةاحلع ا يا  -
 ةححلك عد لع  تاليل ي  نلتنلع دبحعقلع ت عةن. -
  جاعيلت ع القلكقلانلتةلةاينلتنلع  تالي. -
 .ألقاضع اتعاعقلع ا لعيلاا ئل ي تاليلتنلفاالل -
 

 قياس تكاليف الجودة المستترة :الخطوة الثالثة

 ا حاالع ا ع اؼلع ت ااالل يجدحللفيظلع يتيدت لع ت اياحلدت يمل تيعلل(لQLF لاا لع اقحع لحع نلاعجدكظ

ادليئل  ايهلع  عبييثل يننلع دبييحعقلع تياجينلع اييظلا يةلتدعلييمعاهعلحعقيئلبييحدحلتدعليمعقلع جييدحلللل
ا ا ييالتاتع ييينلع  مييعيللتتييعلايي  الةييي لا ييع اؼلع مكييئلع قييعاجظلدع اييظلااضييتنلع ا ييع اؼلع ت ييااالل

ل.تدت لاعجدكظلدها ل ا يمنلع جدحللع ت اااللحعقئلبحدحلع  تعح   لدنليل عدضعفنل. يجدحل
 

 المراجعة الداخلية :الخطوة الرابعة
 ضييتعنلع يياتاعاانلع اب ييانلع ت يياتالديجييعحلع يتييدت لع ت ايياحلل ييحلتيينلع  اييع ل  تيايينلع تاعج يينل

عألتييالع ييت لاا ييبلا ييداالحدالع تاعجييةلع يحعقيظلتيينلع ييحدالع ا يايح لع ييت لايبلييالفييظلل،ع حعقياين
ع اب للع امليايظل ي يجالقلع تبع ي انلدبتعاينلعلليدئلدع تيدعاحلتينلعل ياعؼلد يديلعل ياقحع ل
  ي لحدالا يد لفايهلع تاعجيةلع يحعقيظل ا يحا لقيحتعقل يإلحعاللتينلقيالئلفبيصلدا ايا لددجيهلع يكيع ل

ع تيكييعللدع ت ييعةحللفييظلاب اييللع ييدفاعقلعلفالييعحانلدع ان ييحلتيينلاب اييللعل يياقحع للع تقايميينلحعقييئ
عد تيع ل تهيعاعقلتايدةينلت يئلعأل يع ابللع يحعقيظ يت ملفيننلةيي لع تاعجيةلل.عألت ئل يتيدعاحلع تاعبين

لعدحعاانلدع تبع  انلدعدبلعلانلع بحا نل جعيبلع ت افنلعأل ع انل ع تبع  نلدع تاعج ن.
ج نلع حعقيانلحداعجلتهتعجلفظليجعحلع يتدت لع  يتظلع ت ااحلتنلقالئل  يعحلع تهيع لع اع اينلاي بلع تاع

ل (2001،فظلع تيك قلع ليعةان: ة حع حعل لظ يتاعجةلع حعقي
باييظلات يينل يتاعجييةلع ييحعقيظلع  اييع ل تاعج يينلت يي  عقلع ا يميينلل:تاعج يينلت يي  عقلع ا يميين -1

ع ي ع لتييتلع  حعاينلتينلقيالئلع ت يعهتنلفيظلل لداللحداانلاجبلدنلاكااملفظلةتيانلايمات
جتاةلعلجاتعةعقلع تا ي نل التا لع تياجلدهيح نلع الياةلداق ا لدتاعف نلعدياع لبايثل
 ا عةحلايملعلجاعيعقلفظلامه لةتيانلع الياةلدع  الفعقلع    انل انلع ا ع اؼلدعأليك ن.

بيعدئلع تبعف ينلةيي لع ياقحع لاجيبلةيي لع تاعجيةلع يحعقيظلدنلال:تاعج نلع ا ع اؼلع  عتين -2
ةححلتيع بلتنلت ي  عقلع ا يمينلع ت ياقحتنل اقلياصلع ا يع اؼلع لييعةانلغايالع ت عكيالل
  يينلفييحلادعجييهل ييننلجيي يلتيينلهييتهلع ا ييع اؼلا ييع جلا ييع اؼلةعتيينل تكيياا ن(ل ييت ملةييي ل

 :ع تاعجةلعلهاتع ل تاعج نلهتهلع ا ع اؼلع  عتنلدت ملةنل االلفاعتهل تعلايظ
ييي لي يي نلع ا ييع اؼلع  عتيينل  يي لدجتييع ظلع ا ييع اؼلغاييالع ت عكيياللد امايينلاػااهييعلع ا يياؼلة -

 . تادالع  تن
 تاعج نلتحضلي لعنلعدل اعحللع ا ع اؼلع  عتنلدادضا لعأل ع ابلع تت ينل اقماضهع. -
ع ا ييعدنلتييةلتييحاالع ا ييع اؼلفييظلع  بييثلةيينلدفضييئل اا يينلات يينلع يياقحعتهعل اقليياصل -

 حع لد يدبلع ا يمنلةي لد عسلع يكع .ع ا ع اؼلع  عتنلفظل ئلع اق
تاعج يينلي يي لا اييا لعألحعي:لفييظلتجييعئلتاعج يينلي ييع لا اييا لعألحعيلات يينل يتاعجييةلع ييحعقيظل -3

 بايثلا اتيحلهيتعلع ي يع ل،ع ا عدنلتةلتحاالع ا ع اؼلفيظلتاعج ينلا يداالي يع ل ا ايا لعألحعي
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ةي لدنل،عااسلع اكيػائ ك ئل  االةيي لت يعااسلتع اينل عدضيعفنل يت يعااسلغايالع تع اينلدت ي
ايا لةتياينلع تاعج يينل ليداللحدااينلتيا تيينلبايظلات يينلع ا ياؼلةيي لي ييع لع ضي ؼلفييظل

 ع ي ع لدع  تئلةي لاالفاهعلدي ع لع  دللبا لاا لاحةاتهع.
فييظل يئلع يياقحع لع ا يد دجاييعلع بحا يينلدع يياقحع لع ا يميينلل:تاعج ينلاق ييا لدا ييداالع تييياج -4

 نلع اب  لفاهيعلداق ا هيعلفيظلع تاعبيئلعلد يظلتينلبايعللع ت اهحفنلفننلت   لع ا ع اؼلات
ع تيييياجل ع اليييتا (لدات ييينل يتاعجيييةلع يييحعقيظلع ت يييعهتنلفيييظلت يييملتييينلقيييالئلعلكيييااعمل
دع ت عهتنلفظلةتياعقلاق ا لع تياجلدالتا لع  تياعقلدع ايماتلدعقاايعالعأليكي نلع تا ي ينل

اجل  يي لعأليكيي نلتتييعلا ييعةحلفييظل ا ييداالع تييياجلدابحاييحلدت عيايينلاا ييةلا ييع اؼلا ييداالع تييي
 دت عيانلبتؼلعأليك نلع اظلللاضاؼلفاتنلد ع اع ظلاقما لا ع اؼلع جدحللع  يان.

ااااييبلةييي لا  اييللد يييدبلع ا يميينلةييي لد ييعسلع يكييع لا يميينلل:تاعج يينلع  اتيينلع تضييعفن -5
انلباثلاات ئلع ا يمنلفظلع دفيقلع ت يايمتلفيظلةتياينلع ا  ايللدحفيةلعألجيدالعدضيعفل،دةعلح

 فاتعلاات ئلع  علحلفظلتحضلاقما لدتاع  نلفظلجتاةلتاعبئلحداللباعللع تياج.ل
اجييبلةييي لع تاعجييةلع ييحعقيظلعلهاتييع ل ع  اييعسلع ييحدا ل ي اتيينلع تضييعفنليااجيينلل يياقحع لد يييدبل
ع ا يمنلةي لد عسلع يكع لدت ملةنل االلت عاينلا يمنلع ا  الل ع  علحلع ت لبليقلةيايهلع تيكينلل

لع ا  ال.لتنلةتيان
 

 التحسين المستمر :الخطوة الخامسة

 ضييتعنلع يياتاعاانليجييعحلع يتييدت لع  يتييظلع ت ايياحلفييظلةتيايينلااكيياحلا يميينلع جييدحللدا ييدا لعألحعيل
ل:اجبلعلهاتع ل  تيانلع اػتانلع    انلتنلقالئلتعلايظ

 اقما لع ا يمنلحدنلع ان االةي لتيم نلع  تالي. -
 حاجنلاضعيلع  تالي.علهاتع ل قحتعقلتعل  حلع  اةلد -
 دفقلعليا عا(.ل،دفقلع ا يا ،لحداللعلياع  اقما لع دفقل -
 ت ادضلعي حع لع اع ؼلدعلة عئ. -
 ت ادضلحة ليكع لع  بثلدع ا داالدعل ا عا. -
 علهاتع ل  بدثلع  دللدا يمنلع تيعف ان. -

دع  الينلع قعاجاينلا عه لع ا اؼلةي لهتهلع تجعلقلفظلحةي لةتياينلابيايئلدحاع ينلع  الينلع حعقياينل
ل يتيكنللع ليعةانلتتعلاحة ل اع نلع اب انلع ت اتا.

 
 :النتائج

لتنلقالئلابيائل اعيعقلع حاع نلقيصلع  عبثل   لع ياعلجلع اع ان:ل
ا  اييللد يييدبلع ا يميينلةييي لد ييعسلع يكييع لايي ح ل  يي لدت عيايينلابحاييحلديكيي نلع جييدحللتعقل -1

 جلدفلئلدع ػعيلعأليك ن.ع  اتنلع تضعفنلدادفاليتدت لةتيظل  تياعقلحت
 ابيائل ي ينلع  اتنلا ا الد اينلف ع نلفظلاقما لا ع اؼلع جدحل. -2
عألقييتل تا ي ييعقلع  تيياليلد يييعيلع الييتا لابييحلتيينلا ييع اؼلةييح لع ادعفييللع يعكييلنلةيينلع مكييئل -3

 ع قعاجظ.
د ييييدبلع ا يمييينلع ت ييياهحفنلاايييا ل يتيكييينللاق يييا لع ا يمييينلداب ايييللع تاديييينلع ايييظلا  يييسل -4

 .ع ااعااجانلدحعاللع تيكنللفظل ئل ادؼلع  النلع ت علال
ع ا عتييئل ييانلد يييد ظلع ا يميينلةييي لد ييعسلع يكييع لدع ا يميينلع ت يياهحفنلا ييعه لفييظلاقمييا ل -5

 .ا ع اؼلع جدحل
ع يتييييدت لع  يتييييظلع ت ايييياحلا ييييعةحلفييييظلاب اييييللتا ي ييييعقلعدحعاللعل ييييااعااجانلدت ع ييييينل -6

 بحا ن.علبااعجعقلع تاػاالل  النلع الياةلع 
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 يت يعااسلع تع اينلابايع ل  ي لت يدتيعقلتينلل عدضيعفنفاعسلعأل الع تبع  ظل ا ع اؼلع جدحلل -1
 تلعحالدي  لدقاضلغاالتع انل احةا لداقعتلع  اعاعقلعدحعاان.

ع  اعسلدع ا ااالةينلا يع اؼلع جيدحللع ت ياااللايدفالد ياينلهعتينل ياق يا لدافع ينلا يع اؼل -9
 .ع جدحللدا دا لعدحعي

 سلع تع انل تماحهعلللا ح لع  لفاعسلتالل لدحفالل ا ع اؼلع جدحل.ع ت عاا -8
ع يياقحع لع ت ييعااسلغاييالع تع ايينلدفاييعسلا ييع اؼلع جييدحللع ت يياااللا اييحلتيينل مييعيلل -10

 ع تيك قلع ليعةانلفظلفاعسلا ع اؼلع جدحل.
 :التوصيات

  ل ةييعحللالييتا لتقاجييعقلع ي ييع لع تبع يي ظل يدفييعيل ت يدتييعقلا يميينلع جييدحلل باييثلاليي -1
 ي عتعجلفعةالجل ض  لدااكاحلا يمنلع جدحل.

ا يييداال ييياللعلفليييعحلدع ا اايييالةييينلديكييي نلع جيييدحللدت يييمل اضيييتانلع ا يييعااالع تع اييينل -2
 ت يدتعقلاملايانلةنلا ع اؼلع جدحللفظلتاعبئلحداللباعللع تياجلع تقايمن.

اضياؼللدنلادجهلع تيك قلع ليعةانلدد داعقلع اب انلع ت اتال يجيدحلليبيدلعأليكي نلع ايظ -3
 .فاتنل يتياج

ة حلع حداعقلع احاا انل ي عتيانلفظلع تيكي قلع لييعةانل يا اايؼل عأل يع ابلع بحا ينلدحعالل -4
 ع ا يمن.

دنلاا يياؼلع تيكيي قلع ليييعةانلةييي لفيياصلع اب ييانلع ت يد يينل تييعلاادعفييللتييةلاغ ييعقل -5

 دادف عقلداضعيلع  تاليلدا ح ل   ل اعحللع  اتنلع تضعفنل يتيكنل.
هيع ملفااللةتئلات ئلجتاةلعأليك نل جعيبلع تاعجةلع حعقيظلةيحلايماتلع يتيدت لدنلا دنل -6

 .ع  يتظلع ت ااح
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