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 النشاط أساس على اجلودة تكلفة إلدارة مقرتح تصور
 املصرية امعاتباجل

تسعى الجامعات في الكقت الحالي إلى تطبيؽ مفاىيـ _  ممخصال
كمعايير الجكدة عمى كافة البرامج كالخدمات التي تقدميا، كنظران 
لممشكالت التي تعاني منيا الجامعات المصرية كالمتعمقة بالتمكيؿ في 
ت ظؿ الظركؼ االقتصادية التي تشيدىا كثير مف دكؿ العالـ، فإنو با

مف الضركرم أف تيتـ اإلدارة الجامعية بتبني طرؽ كأساليب حديثة 
إلدارة تكمفة الجكدة، كلذا ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى مفيـك 

كأىـ أنكاع التكمفة التي تساىـ  تكمفة الجكدة في المؤسسات الجامعية،
في تحقيؽ الجكدة، كتحديد عناصرىا ككيفية قياسيا كالتقرير عنيا، 

تعرؼ عمى أسمكب إدارة التكمفة عمى أساس النشاط في المؤسسات كال
الجامعية كأىـ مميزاتو، ككضع تصكر مقترح إلدارة تكمفة الجكدة عمى 

 .أساس النشاط بالجامعات المصرية
: تكمفة الجكدة، إدارة التكمفة، التكمفة عمى أساس الكممات المفتاحية

 .النشاط
 
 
 

 المقدمة. 1
إلدارة أصبحت الجكدة ليست مجرد اتقاف مع تطكر عمـ ا     

العمؿ فقط، بؿ تطكر مفيكميا في ضكء التنافسية التي تتميز 
بيا بيئة المؤسسات المختمفة، كالسيما الجامعية منيا، كالسعي 

كالتصنيؼ الدكلي، كبدأ النظر إلى الجكدة عمى  االعتمادنحك 
أنيا ميزة تنافسية ضركرية يجب تنميتيا كالمحافظة عمى 

كمطمب رئيس لمبقاء كالمنافسة، كذلؾ مف أجؿ تقديـ  استمراريتيا
خدمات عالية الجكدة كبأقؿ تكمفة ممكنة مع تكفير البدائؿ 
المتجددة، األمر الذم يبرز مف خاللو األىمية المتزايدة إلدارة 
تكمفة الجكدة كتبني أنظمة كأساليب حديثة لقياس تكاليفيا 

يث ُيعد نظاـ التكاليؼ جزءان كتحقيؽ مستكيات مرتفعة منيا، ح
مف نظاـ المعمكمات الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية المختمفة 
في المؤسسات الجامعية، كلذا اتجيت العديد مف الدراسات 
اإلدارية الحديثة نحك التركيز عمى إدارة التكمفة كجزء ميـ مف 

 .منظكمة الجكدة كتحسيف األداء

التعميـ الجامعي عامالن حاكمان كتعتبر تكمفة الجكدة في      
 كحاسمان في ظؿ ندرة المكارد المتاحة، كىذا يتطمب إدارة رشيدة
ليذه التكمفة، كاستخداـ المكارد المخصصة بكفاءة كفعالية، 
ككضع مقاييس لألداء في ظؿ أعمى جكدة كبأقؿ تكمفة ممكنة، 
خاصة بعد اتجاه فمسفة التعميـ الجامعي في العديد مف دكؿ 

لـ مف اإلتاحة إلى الجكدة؛ كلقد ظير اىتمامان كاسعان بالعالقة العا
دارة التكمفة، فقد اعدت الجمعية الكطنية لممحاسبيف  بيف الجكدة كا 

National Accounting Association  دراسة لقياس
كتخطيط كالرقابة عمى تكمفة الجكدة، مثمت ىذه الدراسة مقدمة 

عامان لكيفية قياس تكمفة  لتحديد تكمفة الجكدة، كقدمت إطاران 
ؤسسات مالجكدة كعالقتيا بنظـ التخطيط كالرقابة في ال

  [1].المختمفة
كنظران لتمؾ االحتياجات المتزايدة لكمية كنكعية معمكمات       

التكاليؼ، قدـ ككبر ككابالف نظاـ التكاليؼ المبني عمى أساس 
كأداة حديثة   Activity Based Costing(ABC) األنشطة

دارة التكاليؼ كالتلمب عمى القصكر في نظـ التكمفة التقميدية، إل
كىك نظاـ يعمؿ عمى تحقيؽ مستكل متميز مف الدقة في بيانات 
التكاليؼ مف خالؿ اعتبار األنشطة ىي التي تسبب التكاليؼ 

عتماد عمى حجـ المخرجات لتخصيص التكاليؼ بدالن مف اال
  [2].غير المباشرة عمى الخدمات

كيعد نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة أحد نظـ        
المعمكمات التي تكفر البيانات عف األنشطة كالعمميات التي تقكـ 

كزيادة فعالية الرقابة عمى المكارد  بيا المؤسسة كتكمفة كؿ منيا،
المتاحة عف طريؽ التركيز عمى األنشطة كأساس لمرقابة بدالن 

لؾ عمى اعتبار أف األنشطة مف التركيز عمى التكاليؼ ذاتيا، كذ
ىي التي تستنفذ مكارد المؤسسة كتسبب حدكث التكمفة، بمعنى 

 ى المسبب كليس النتيجة، ثـ ربط األنشطة بالكحدات ػػػز عمػػػالتركي
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  [3].كاألقساـ لتقييـ المسئكليف عنيا
كنظران ألف الجامعات المصرية تكاجو تحديات كبيرة تتمثؿ      

ي المجاالت العممية المختمفة مف خالؿ في مكاكبة التقدـ ف
تطكير التخصصات القائمة، كاقتراح برامج جديدة تمبي 
االحتياجات المستحدثة، كدعـ البحث العممي كتحقيؽ الجكدة 
كضماف استمراريتيا، كىذا يصاحبو ارتفاع كبير في التكاليؼ في 
ظؿ ضعؼ االمكانات المتاحة، مما يزيد العبء الممقى عمى 

دارة الجامعية، األمر الذم يفرض عمييا تبني أنظمة عاتؽ اإل
 .حديثة إلدارة تكاليؼ الجكدة

 الدراسةمشكمة . 2
ازداد االىتماـ كالتركيز عمى تطبيؽ إدارة الجكدة في        

ة استراتيجية كليست اختيار رفاىية، ر الجامعات المصرية كضرك 
قميميان كعا كذلؾ نتيجة المنافسة الشديدة، لميان، بيف محميان كا 

المؤسسات الجامعية في عصر المعرفة كالتصنيفات الدكلية 
كالسعي المستمر نحك تحقيؽ الجكدة كالتميز، كأصبحت تكاليؼ 
الجكدة تمثؿ نسبة جكىرية مف إجمالي الميزانية المخصصة لكؿ 
جامعة، األمر الذم تطمب تكفير معمكمات عف تمؾ التكاليؼ 

امعات المصرية إلى أنيا تعاني كالتقرير عنيا، كيشير كاقع الج
دارية فيما يتعمؽ بالعديد مف القضايا،  مف اختالالت ىيكمية كا 
كمف أىميا اإلدارة المالية كالميزانيات، كغيرىا مف جكانب 
التكاليؼ التي تعاني مشكالت عديدة كخاصة ما يتعمؽ منيا 

"أف تقييـ نظاـ  بتكمفة الجكدة، إذ تشير إحدل الدراسات إلى
يتضمف فصؿ أنشطة كتكاليؼ الجكدة عف  ليؼ المطبؽ الالتكا

األنشطة األخرل، كال تتضمف تقارير التكاليؼ التي تقدميا أغمب 
ىذه المؤسسات أم معمكمات عف تكمفة الجكدة أك مؤشرات 
لقياس أدائيا، كتكتفي باإلشارة إلى المبالغ اإلجمالية التي 

كمعايير  استثمرتيا المؤسسات في تحقيؽ متطمبات الجكدة
  [4].األداء
كالتمكيؿ يعد ركنان أساسيان تعتمد عميو المؤسسات التعميمية       

في تحقيؽ أىدافيا المنشكدة كاإلعداد األمثؿ لمطاقات البشرية 
الشاممة في  حسب اختصاصاتيا المتنكعة الرافدة لعممية التنمية

البالد مف حيث إعدادىا كمان كنكعان، كيعتمد نجاح الخطط 
عميمية كالبحثية عمى نمط ككفاية التمكيؿ الذم تحصؿ عميو الت

المؤسسات الجامعية كحسف إدارتو؛ كتقاس أىمية التعميـ في أم 
مجتمع بنسبة ما ينفقو المجتمع عمى التعميـ إلى الناتج القكمي 
اإلجمالي لذلؾ المجتمع، حيث يشكؿ مكضكع اإلنفاؽ عمى 

منظكمة التعميـ، كذلؾ  التعميـ كتمكيمو المدخؿ الحاكـ لمستكل
باعتباره منظكمة فرعية تؤثر كتتأثر بكؿ عالقات كتفاعالت 
المنظكمة التعميمية الشاممة، لذا تعد قضية تكمفة جكدة التعميـ 
دارة ىذه التكمفة مف أعقد المشكالت التى تكاجييا النظـ  كا 
التعميمة بصفة عامة، كالجامعات بصفة خاصة، كأكثرىا إثارة 

بسبب التليرات لمجدؿ، كىى الظركؼ في  قضية متجددة دكما ن
 .االقتصادية، كارتفاع تكمفة التعميـ الجامعي

[ كالشناكم 5] [ كالياللي4] القصبي كتشير العديد مف الدراسات:
الجامعي كتكاليفو عامان بعد آخر،  [ إلى تزايد نفقات التعميـ6]

 المالية السيما مع زيادة الطمب االجتماعي عميو، كنقص المكارد
لو، كعدـ القدرة عمى تحمؿ التكاليؼ المتزايدة  المخصصة

باستمرار، كتزايد الضلكط عمى الجامعات لضماف جكدة التعميـ 
زاء األكضاع المالية   كاالقتصاديةكجكدة مخرجاتيا، كا 

اضطرت بعض الحككمات السيما في الدكؿ النامية  المضطربة،
ي مكازناتيا السنكية المخصصات المالية المعتمدة ف إلى تخفيض

األساسية،  أدائو لميامو لمتعميـ الجامعي، مما انعكس عمى
لعممي،  كضعؼ مخرجات البحاث مستكل الخريجيف، كتدني

عمى مؤسسات  كضعؼ برامجو األكاديمية، كمف ثـ كاف لزامان 
التعميـ الجامعي بذؿ قصارل جيدىا إلدارة التمكيؿ كالتكمفة، 

اليب كالتقنيات العممية الحديثة في كتبني أفضؿ الكسائؿ كاألس
الحرية كاالستقاللية في إدارة  ليا بما يضمف مجاؿ إدارة التكمفة،

شؤكنيا كبما يمكنيا مف تحقيؽ جكدة أدائيا لكظيفتيا التعميمية 
 .كالبحثية كخدمة المجتمع

كحيث أف الجامعات تقدـ عدد كبير مف المخرجات       
درجات عممية في تخصصات المتنكعة كالتي تتمثؿ في منح 

مختمفة، كالقياـ بالبحث العممي، كتقديـ االستشارات في 
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المجاالت المختمفة، كأف ىذه المخرجات تختمؼ في طريقة 
الطمب عمى األنشطة مما يؤدم إلى اختالفيا في استيالؾ 
المكارد، كما تتعقد كتتداخؿ األنشطة بيف التخصصات العممية 

ل مما يجعؿ عممية تخصيص المكارد المختمفة كالمخرجات األخر 
دارتيا طبقان لمنظـ التقميدية أسمكب غير مكضكعي   [7].كا 

تسميط الضكء عمى أىمية إدارة  كلذلؾ أصبح مف الميـ      
تكاليؼ الجكدة بالجامعات المصرية، كالتقرير عنيا بتضمينيا في 

لممؤسسات الجامعية، كأخذىا بنظر  مخرجات نظـ المعمكمات
ر عند تصميـ تمؾ النظـ، كذلؾ نظران لحاجة اإلدارة االعتبا

مفة الجكدة في مراحميا الجامعية إلى معمكمات تحميمية عف تك
 .المختمفة

 أسئمة الدراسة:
في ضكء ما سبؽ يتـ عرض مشكمة البحث في التساؤؿ     

الرئيس التالي: كيؼ يمكف إدارة تكمفة الجكدة عمى أساس النشاط 
 :؟ كيتفرع منو األسئمة الفرعية التاليةفي الجامعات المصرية

 تكمفة الجكدة؟ كما أىـ أنكاعيا؟ ما مفيـك. 1
 ما أىـ أساليب إدارة تكمفة الجكدة، كقياسيا، كالتقرير عنيا؟. 2
التكمفة عمى أساس النشاط؟ كما  ما مقكمات كخصائص نظاـ. 3

 أىـ مميزاتو؟
اس النشاط ما التصكر المقترح إلدارة تكمفة الجكدة عمى أس. 4

  في الجامعات المصرية؟
 الدراسةأهداف ب. 
 :يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية    

 التعرؼ عمى مفيـك تكمفة الجكدة في المؤسسات الجامعية، -
كأىـ أنكاع التكمفة التي تساىـ في تحقيؽ الجكدة كالعائد المتكقع 
ىا منيا، كتطكر نظاـ معالجة تكمفة الجكدة كتحميؿ عناصر 

 .ككيفية القياس كالرقابة كالتقرير عنيا
الكقكؼ عمى أىمية إدارة تكمفة الجكدة كتحديد عناصرىا،  -

كاألساليب كالنماذج التي ُتستخدـ في إدارة تكمفة الجكدة في 
 .المؤسسات الجامعية

 اط في ػنشػاس الػػػػى أسػػػمػة عػػػتكمفػكب إدارة الػػػى أسمػػػرؼ عمػػػالتع -

 .الجامعية كأىـ مميزاتوالمؤسسات 
كضع تصكر مقترح إلدارة تكمفة الجكدة عمى أساس النشاط  -

 .بالجامعات المصرية
 الدراسةأهمية ج. 

تكمف أىمية البحث في ككنو يتطرؽ ألحد المكاضيع التي       
تعكس االتجاىات الحديثة في مجاؿ إدارة تكمفة الجكدة في 

كتركيز الباحثيف في  فقد ازداد اىتماـ المؤسسات الجامعية،
اإلدارة عمى مفيـك إدارة تكمفة الجكدة في العقديف األخيريف، كتـ 
استخداـ مجمكعة مف األساليب كالنماذج الدكلية إلدارة تكمفة 

كذلؾ نظران ألف تكاليؼ الجكدة أصبحت تشكؿ جزءان  الجكدة،
كبيران نسبيان مف تكاليؼ المؤسسات الجامعية، األمر الذم 

كقكؼ عمى كيفية إدارة ىذه التكاليؼ، كالعمؿ عمى يستدعي ال
جعميا أحد مككنات نظـ اإلدارة الجامعية الحديثة، كما أف إلدارة 
تكمفة الجكدة أىمية كبيرة ألطراؼ عديدة في المؤسسات 
الجامعية في مقدمتيا اإلدارة كالمخططيف كالمستفيديف كأصحاب 

القرارات المالئمة  المصالح، ألنيا تكفر األساس السميـ في اتخاذ
 .بتحسيف مستكل الجكدة لمخدمات المقدمة

 الدراسةمنهج د. 
يعتمد البحث عمى المنيج الكصفي في تحقيؽ أىدافو،       

  :كذلؾ كفقان لإلجراءات التالية
الكقكؼ عمى تطكر مفيكـ تكمفة الجكدة في المؤسسات  •

 .الجامعية كأىـ أنكاعيا
جكدة في المؤسسات الجامعية تحميؿ مفيـك إدارة تكمفة ال •

 .كتحديد عناصرىا
عمى أساس النشاط  التعرؼ عمى مدخؿ إدارة تكمفة الجكدة •

 .كأىـ مميزاتو
إعداد تصكر مقترح إلدارة تكمفة الجكدة عمى أساس النشاط في  •

 .الجامعات المصرية
  الدراسةمصطمحات ه. 

محدد  عطاء مفيـكإرغـ تعدد االجتيادات في  تكمفة الجكدة:. 1
المعالـ لتكاليؼ الجكدة، إال أنيا جميعان تتفؽ عمى ارتباط ما 
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يجب أف ينفؽ لمحصكؿ عمى مستكل جكدة محدد، كعميو فإف 
[ ىي: التكاليؼ 8] 8402تكاليؼ الجكدة كحسب مفيـك األيزك 

كالخسائر  الناتجة عف التأكد مف أف الجكدة مرضية، كمنح الثقة،
ير محققة كأف ىناؾ خسائر الناتجة عف أف الجكدة مرضية غ

معينة ال يمكف تحديدىا، كمف الممكف أف تككف ىامة مثؿ 
خسائر المستفيد، كخسارة تحسيف القيمة الضائعة لفائدة المستفيد، 
أم أف الخسائر ناتجة عف عدـ استخداـ الكسائؿ المتاحة في 

[، كيمكف تعريؼ تكاليؼ الجكدة بأنيا" 8] العمميات كاألنشطة
يؼ المتحققة لمنع تقديـ خدمة ذات نكعية منخفضة، تمؾ التكال

أك أنيا التكاليؼ الناشئة كنتيجة لتقديـ خدمة ذات نكعية 
[ في الجزء 10[، كقد عرؼ المعيار البريطاني ]9] منخفضة

الثاني منو، تكمفة الجكدة بأنيا تكمفة ضماف الجكدة كتككيدىا، 
دة، فيي تمثؿ فضالن عف الخسارة المتحققة عندما ال تتحقؽ الجك 

ما تنفقو المؤسسة في سعييا إلنتاج منتجات أك تقديـ خدمات 
تتمتع بالجكدة العالية، فيما تعرفيا المكاصفات 

بأنيا حاصؿ الفرؽ بيف التكمفة   Australia 2561األسترالية
الحقيقة التي ستحصؿ إذا لـ يحصؿ أم فشؿ لممنتج أك الخدمة 

مكارد االقتصادية المتكفرة [، كتكاليؼ الجكدة ىي تضحية بال11]
لممؤسسة لمحصكؿ عمى منافع مستقبمية تتحدد بتقديـ خدمات 

كتتطابؽ مع معايير الجكدة المعتمدة، كما  المستفيديفترضي 
تعرؼ تكاليؼ الجكدة بأنيا: مجمكع التكاليؼ التي يتـ أنفاقيا في 

الخدمة إلى المستفيد حسب متطمباتو  ـيتقدالمؤسسة لضماف 
 إذف ىي مجمكع التكاليؼ التي تتحمميا الخدمة كرغباتو،

 كالمتعمقة بتحديد مستكل جكدة الخدمة كتحقيقيا كالتحكـ فييا
كتقييـ مدل مطابقة مكاصفات الخدمة مع متطمبات كرغبات 
المستفيد، كذلؾ تشمؿ ىذه التكاليؼ تكاليؼ لإلخفاقات التي 
تحدث نتيجة عدـ الكفاء بمتطمبات الجكدة عمى المستكل 

[، كفي ضكء ما سبؽ يمكف 12] خارجيا الداخمي لممؤسسة أك
القكؿ أف مفيـك تكاليؼ الجكدة ينصرؼ إلى ما تنفقو المؤسسة 
لتحقيؽ الجكدة المطمكبة كضمانيا كالحفاظ عمييا، كبما يساعد 

 ة مف ػػر المتحققػػع الخسائػػب بمنػػرار المناسػػػاذ القػػػى اتخػػاإلدارة عم

 .جكدةعدـ االىتماـ بال
يستعمؿ مصطمح إدارة التكمفة لكصؼ العمميات  إدارة التكمفة:. 2

كالرقابة قصيرة  كاألنشطة المستعممة إلدارة قرارات التخطيط
كطكيمة األجؿ التي تزيد القيمة لمزبكف كتخفض تكمفة المنتجات 
كالخدمات، كىي منيج متكامؿ يشمؿ عدد مف األدكات 

مؿ بيدؼ دعـ الميزة التنافسية، كاألساليب التي تعمؿ بتناغـ كتكا
كتكفير المعمكمات الالزمة لإلدارة الرشيدة، سكاء أكانت ىذه 

"األداء  [، كما تعرؼ بأنيا13] المعمكمات مالية أـ غير مالية
كالجيد المبذكؿ مف قبؿ التنفيذييف كغيرىـ في مجاؿ إدخاؿ 
كتضميف كربط الكمؼ منطقيا بكظيفتي التخطيط كالرقابة كعمى 

 .[14مدييف القصير األجؿ كالطكيؿ األجؿ ]ال
عف مجمكعة مف  عبارة ككذلؾ عرفت إدارة التكمفة بأنيا"     

التخطيط القصير األجؿ  المديركف عند األنظمة التي يمارسيا
دارة 15عمى التكاليؼ"] عف الرقابة كالطكيؿ األجؿ فضالن  [، كا 

ك الخدمة التكمفة ليست عممية قياس كتقرير عف تكاليؼ المنتج أ
فكرم، كمجمكعة مف التقنيات  كاتجاه فحسب، بؿ ىي فمسفة،

لتكليد قيمة أكثر بأقؿ كمفة ممكنة فيي: فمسفة لمتحسيف، مف 
لتركيج لفكرة البحث المستمر، كتساعد في اتخاذ القرارات ا خالؿ

 لتكليد قيمة أعمى لمعميؿ بأقؿ التكاليؼ، كتكفير الصحيحة
يمكف مف  تفيديف باستعماؿ أقؿ ماالتي تمبي رضا المس الخدمات

المكارد، كتسعى باستمرار لتحسيف القيمة كالتكاليؼ؛ كىي أيضان 
فكرم، حيث تمثؿ كجية نظر مسبقة إذ تككف تكمفة  اتجاه

الخدمات جميعيا ناتجو عف القرارات اإلدارية، لذلؾ فدكر محممي 
نما إدارة التكمفة ليس تكثيؽ القرارات كتسجيؿ التكاليؼ فحسب، كا  

في أف يككنكا شركاء مؤثريف في صنع قرارات اإلدارة لتطكير 
كتحسيف المنتجات كالخدمات كتخفيض التكاليؼ، كما أف تقنيات 
إدارة التكمفة يمكف أف تستعمؿ بشكؿ منفرد لدعـ قرار معيف، أك 

  [16].سكية لمساندة كافة إدارات المؤسسة
جراءات اإلدارة كعميو يمكف القكؿ أف إدارة الكمفة ىي إ      

 كنشاطاتيا لتكفير المعمكمات التي تساعد عمى اتخاذ القرار
 ؿ لممكارد كالرقابة عمى التكاليؼ ػاؿ األمثػػؽ االستعمػػد كتحقيػػالرشي
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في سبيؿ تحقيؽ تميز المؤسسة كجكدة أدائيا عف طريؽ تقديـ 
 .تتمتع بالقيمة العالية لدل المستفيديف خدمات

النشاط: يعرؼ نظاـ التكمفة عمى أساس  التكمفة عمى أساس. 3
النشاط بأنو "عممية تحميؿ لمتكمفة كالعمميات التشليمية باالعتماد 
عمى المعمكمات المالية كغير المالية، كأنو مصمـ لتكفير 
معمكمات تساعد اإلدارة في ترشيد القرارات االستراتيجية 

ك ى (ABC) [ أف18] [، كيرل مبارؾ كآخركف17] كالتشليمية"
نظاـ يقيس تكمفة كأداء األنشطة كالمكارد كعناصر التكمفة 

العالقة السببية بيف كؿ مف عناصر  باالعتبارالمختمفة، كيأخذ 
التكمفة كمسببات التكاليؼ"، كما أف المفيـك الذم تأسس عميو 

يتمثؿ في أنو ال يقتصر عمى أنو نظاـ مالي  (ABC) نظاـ
يقة لمتأكد مف أف المكارد لحساب التكمفة فقط بؿ يمتد ليشكؿ طر 

قد استخدمت بشكؿ فعاؿ لكي تضيؼ قيمة لممؤسسة، ليذا يجب 
إدارة كتخطيط التكاليؼ قبؿ أف تتحمميا المؤسسة بدالن مف 

  [19].رقابتيا بعد حدكثيا
يستند   (ABC)يتضح مف التعريفات السابقة أف نظاـ      

صنيفيا عمى تحميؿ الكظائؼ األساسية لمؤسسة إلى أنشطة، كت
لتحديد األساسي منيا كالميـ في تحقيؽ القيمة كمدل امكانية 
التخمي عف األنشطة غير الضركرية كالتي ال تضيؼ قيمة 
لممخرجات، كيؤدم إنجاز أم مف ىذه األنشطة إلى استنفاد 
مكارد المؤسسة)الكقت، كالمكاد، كالعمؿ، كاآلالت،...( كبالتالي 

، كتنفيذ أم مف ىذه نشكء تكاليؼ تسمى تكاليؼ األنشطة
عمييا مف قبؿ  (Demand) األنشطة يككف مف خالؿ الطمب

 Cost) عميؿ أك خدمة معينة، كالتي يطمؽ عمييا أىداؼ التكمفة

Objects) كمف ثـ ُيحمؿ ىدؼ التكمفة ىذا بجميع التكاليؼ ،
التي استفاد منيا، أم أف الخدمة تحصؿ عمى نصيبيا مف 

تيمكتو منيا، كمف ىنا تتبيف لنا تكاليؼ األنشطة بمقدار ما اس
العالقة األساسية التي تحكـ عمؿ ىذا النظاـ، فنجد مف جانب 
حدكث تكاليؼ، كذلؾ مف خالؿ استيالؾ مكارد المؤسسة، كمف 

أنشطة معينة يؤدم تقديميا أك  جانب آخر نالحظ طمبان عمى
 .تنفيذىا إلى زيادة التكاليؼ

 الدراسات السابقة. 3
د مف الدراسات التي تناكلت تكاليؼ الجكدة يكجد العدي     

دارتيا، كالتكاليؼ المبنية عمى أساس النشاط في المؤسسات  كا 
اإلنتاجية كالخدمية، ككذلؾ المؤسسات الجامعية، كالمتعمقة 

مف األحدث  بمكضكع البحث الحالي كالتي يمكف عرض أىميا،
 :إلى األقدـ كما يمي

 Omachonu, Sakesun, and [20]ىدفت دراسة      

Norman  عالقة مككنات تكاليؼ الجكدة )تكاليؼ  اختبارإلى
الفشؿ الداخمي، كتكاليؼ الفشؿ الخارجي؛ كتكاليؼ التقييـ، 
كتكاليؼ الكقاية( باإلضافة إلى تحميؿ المتليرات التي تؤثر عمى 
جكدة بيئة العمؿ، كقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عالقة بيف 

يؼ الكقاية كتكاليؼ الفشؿ، كأف العالقة بيف تكاليؼ التقييـ كتكال
تكاليؼ التقييـ كتكاليؼ الكقاية كالجكدة إيجابية، كأف تكاليؼ 
الفشؿ ترتبط بشكؿ سمبي بالجكدة، باإلضافة إلى أف عممية 
التحميؿ بينت أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف تكاليؼ التقييـ 

 .كتكاليؼ الكقاية كجكدة مدخالت المكارد
[ إلى التعرؼ عمى مدل 21ىدفت دراسة صالح ]كما       

استخداـ مؤسسات قطاع الخدمات العاممة في قطاع غزة لمدخؿ 
إدارة التكمفة االستراتيجية كدكرىا في اتخاذ القرارات، كتكصمت 
نتائج الدراسة إلى أف إدارات المؤسسات تستخدـ أدكات مدخؿ 

كتة، حيث إدارة التكمفة االستراتيجية بشكؿ مبسط كبنسب متفا
يساعد ىذا المدخؿ عمى تفعيؿ عممية الرقابة، كتعزيز المكقؼ 

 .التنافسي لممؤسسات
[ إلى محاكلة تطبيؽ 22] كىدفت دراسة نمر، كسكيسي      

نظاـ التكاليؼ المبني عمى األنشطة عمى قطاع الخدمات 
عمى إحدل اإلقامات التابعة لع  باالعتمادالجامعية في الجزائر، 

ؾ نظران لألىمية المتزايدة التي أخذت تحتميا في كعينة، كذل
الجامعي كالمجتمع بنظرة أشمؿ، كحاجتيا التخاذ القرارات  الكسط

اإلدارية السميمة، التيمف شأنيا تكفير االستخداـ األمثؿ لمكاردىا 
مع المحافظة في الكقت نفسو عمى الدكر االجتماعي كالخدمي 

 .الميـ المنكط إلييا



 
 

7 

 [ إلى تكضيح دكر التدقيؽ23] ة عبد السيدكسعت دراس     
الداخمي في الرقابة عمى كمؼ الجكدة كااللتزاـ بمؤشراتيا المالية 
كالتشليمية، كتكصمت الدراسة إلى إف التدقيؽ التشليمي ىك الذم 
يعكؿ عميو في الرقابة عمى تكاليؼ الجكدة كااللتزاـ بمؤشراتيا 

كاالىتماـ بأداء العمميات المالية كالتشليمية لككنو يتصؼ بالدقة 
التشليمية، كأف ىناؾ قصكران في التدقيؽ التقميدم في الرقابة عمى 
ىذه الكمؼ كااللتزاـ بمؤشراتيا المالية كالتشليمية حيث يتحدد 

 .نطاؽ عممو بالمتابعة لمدفاتر كالسجالت المحاسبية فقط
 Jafar, Mohammad, and [24] كتناكلت دراسة     

Mehrdad ظاـ تكاليؼ الجكدة في مساعدة المنظمة عمى أثر ن
تحديد تكاليؼ التصميـ كالمنع، كتكاليؼ التقييـ، كتكاليؼ الفشؿ 
الداخمي كالخارجي، كأظيرت نتائج الدراسة أف التنفيذ األمثؿ 
لمجكدة الشاممة يتأثر بشكؿ ايجابي بمستكل تحديد نظاـ تكاليؼ 

 .الجكدة في المنظمة
[ إلى محاكلة تقديـ مقترحات 25دم ]كسعت دراسة الرشي      

، كزيادة فعالية (ABC) لتطكير المشكالت التي يكاجييا نظاـ
نظاـ إدارة التكمفة في المؤسسات المطبقة لممنيج المتكامؿ، 
 كعرض المزايا المتكقعة مف تكامؿ نظاـ التكمفة حسب األنشطة

(ABC)  مع نظاـ الزمف األمثؿ لمتكمفة (TD) كقد اتبعت ،
اسة المنيج االستقرائي، حيث قامت بإجراء دراسة تحميمية الدر 

لمكتابات التي تناكلت نظاـ التكمفة حسب األنشطة كنظاـ الزمف 
األمثؿ لمتكمفة، كما استخدمت المنيج التحميمي بيدؼ التعرؼ 
عمى ما إذا كاف تحقيؽ التكامؿ بيف نظاـ التكمفة حسب األنشطة 

يحقؽ تطكرنا لنظاـ إدارة كنظاـ الزمف األمثؿ لمتكمفة سكؼ 
التكمفة ككؿ، كقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة عمى أف تطبيؽ نظاـ 
التكمفة حسب األنشطة المتكامؿ مع نظاـ الزمف األمثؿ لمتكمفة 
يعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ التطكر المستمر، كما أف تكمفة تطبيؽ 

 .نظاميف لمتكمفة في آف كاحد تدر عائدان يفكؽ تكمفة تطبيقيما
 Weinstein, Robert, and [26]  كتطرقت دراسة      

Gregory  إلى تحميؿ تكاليؼ جكدة الصيانة في مؤسسات
ربحية بالكاليات المتحدة األمريكية، الذم يساعد عمى فتح 

اتصاالت بيف اإلدارة العميا ككظيفة الصيانة، كقد تكصمت 
لتكضيح  لالتصاؿالدراسة إلى أف النظاـ كفر قنكات جديدة 

فضؿ الممارسات كتنسيؽ الجيكد في إدارة الجكدة كتحسيف أ
 .جكدة الصيانة بما يقمؿ مف تكاليؼ الجكدة

مفيكـ  ,Kendirli, and Tuna [27] كاستعرضت دراسة      
تكاليؼ الجكدة كالطرؽ المختمفة لقياسيا كنقاط الضعؼ في ىذه 
الطرؽ، كقد تـ تطبيؽ نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة في 

ا المجاؿ لمتلمب عمى نقاط الضعؼ المذككرة أك لمتخفيؼ ىذ
منيا قدر المستطاع، كما كشفت الدراسة عف أىمية معمكمات 

 .تكاليؼ الجكدة في عممية صنع القرارات ذات العالقة بالجكدة
إلى الحاجة لتعديؿ Yang [28]  كما تطرقت دراسة     

بتكاليؼ المنع  التصنيؼ التقميدم لفئات تكاليؼ الجكدة كالمتمثمة
كالتقييـ كالفشؿ كالتكاليؼ الخفية، كذلؾ مف خالؿ تعريؼ 
ضافة فئتيف أك صنفيف جديديف ليذه التكاليؼ ىما: التكاليؼ  كا 
الناتجة اإلضافية كالتكاليؼ الخفية المقدرة، كأكضحت الدراسة 
كذلؾ احتساب عدة أنكاع مف التكمفة اإلجمالية باستخداـ صيغ 

فة تكاليؼ الجكدة، بما في ذلؾ تحديد مختمفة لحساب مصفك 
 .مسؤكلية األقساـ ذات العالقة عف ىذه التكاليؼ

 اختبارإلى  Walsh, and Antony [29] كسعت دراسة     
التحديات التي تكاجو تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الجكدة، باإلضافة إلى 
تحديد أىـ العكامؿ الميمة لتطبيؽ نظاـ تكاليؼ الجكدة، كقد 

سة إلى أف تطبيؽ نظاـ تكاليؼ الجكدة يتطمب مف تكصمت الدرا
المؤسسات تكعية العامميف لدييا بأىمية نظاـ تكاليؼ الجكدة 
باإلضافة إلى طرؽ حساب تكاليؼ الجكدة كالعمؿ عمى 

 .تخفيضيا
 Mohandas, and Sankara [30]  كتناكلت دراسة        

سات الجيكد المبذكلة لمتنبؤ بتكاليؼ الجكدة في المؤس وصف
        كالتكجيو المحتمؿ ليذه التكاليؼ عمى األداء في اليند،
    كقد تكصمت الدراسة إلى أف تخفيض تكاليؼ الجكدة تؤدم
     إلى تحسيف األداء في المؤسسات اإلنتاجية في مدينة

 .نيكدليي باليند
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[ إلى استخداـ مدخؿ التكمفة 31] كما ىدفت دراسة حمس      
ي قياس كترشيد الخدمات التعميمية، كتكفير عمى اساس النشاط ف

المعمكمات الالزمة في مجاؿ ترشيد القرارات اإلدارية، كتحديد 
تكمفة تمؾ الخدمات في الجامعات عمى أسس مكضكعية دقيقة، 
كاستنباط أكجو التطكير الممكنة لقياس كترشيد تكمفة الخدمات 

المشكالت التعميمية، كخمصت الدراسة إلى إمكانية التلمب عمى 
المرتبطة باستخداـ الطرؽ التقميدية لتخصيص كتكزيع التكاليؼ 
غير المباشرة كذلؾ باستخداـ نظاـ تكاليؼ األنشطة في استخراج 
معدالت تكمفة كؿ نشاط عمى حسب محركات التكمفة المناسبة 

 .لكؿ منيا
[ إلى اقتراح إطار لتطبيؽ نظاـ 7] كسعت دراسة عدس      

عمى األنشطة في الجامعات الفمسطينية، كتحديد التكاليؼ المبني 
مدل تأثيره عمى دقة كمكضكعية قياس التكاليؼ، كاتخاذ القرارات 
اإلدارية، كالرقابة عمى المكارد المتاحة، كقد أظيرت نتائج 
الدراسة اختالؼ كؿ مف تكمفة الطالب الفصمية كتكمفة الساعة 

ت فيما بينيما المعتمدة باختالؼ التخصص العممي بسبب التفاك 
في الطمب عمى األنشطة، كىك ما يشير إلى مكضكعية كدقة 

في قياس التكاليؼ، ككذلؾ يقيس تكمفة األنشطة  ABC نظاـ
المتبادلة بيف الكميات كاألقساـ األكاديمية، كيحدد مكاطف عدـ 
الكفاءة في استلالؿ المكارد المتاحة بما يمكف مف االعتماد عميو 

 .إلدارية السميمة كزيادة فعالية ككفاءة الرقابةفي اتخاذ القرارات ا
[ كيفية إعداد مكازنة 32تناكلت دراسة حمكدم كالنعيمي ]ك      

كمؼ الجكدة باالعتماد عمى المؤشرات العممية، كمف ثـ مقارنتيا 
بتكاليؼ الجكدة الفعمية لتحديد االنحرافات مف أجؿ تحديد 

لجكدة العالمية، كأكدت أسبابيا كمعالجتيا ألغراض تنفيذ معايير ا
نتائج الدراسة عمى ضركرة اعتماد سياسة كاضحة في كضع 
تقديرات لمكازنة كمؼ الجكدة باالعتماد عمى المؤشرات العممية 
المدركسة، كاختيار التركيبة كالسياسة المثمى لعناصر كمؼ 
الجكدة مف خالؿ تكضيح العالقات التبادلية بيف عناصرىا 

 .كمؼكمحاكلة تخفيض ىذه ال
 ة ػد األنشطػػػديػػػى تحػػػ[ إل9] يػػػاؽ كالربيعػػػة الخنػػت دراسػػكىدف     

المسببة لحدكث تكاليؼ الجكدة كمف ثـ القياس المكضكعي 
كالعادؿ لتكاليؼ الجكدة، كبياف أىمية تمؾ التكاليؼ قياسان 
بإيرادات المؤسسات كمف ثـ اإلفصاح عنيا في القكائـ المالية، 

لدراسة أف تكاليؼ الكقاية ىي األساس في تكاليؼ كقد بينت ا
الجكدة ألنيا تساىـ في الحد مف ارتفاع انكاع التكاليؼ األخرل، 
كما بينت الدراسة أف أفضؿ نظاـ لتطبيؽ تكاليؼ الجكدة 

لمسيطرة عمى التكاليؼ  ABC استخداـ نظاـ تكاليؼ األنشطة
تكاليؼ بشكؿ مبسط كعادؿ، كما بينت الدراسة أف االىتماـ ب

الجكدة كاالفصاح عنيا في القكائـ المالية لـ يحظى باالىتماـ 
بيا قياسان بإيرادات  ال يستيافالالـز خاصة كانيا تحتؿ نسب 

 .المؤسسات
[ إلى التعرؼ عمى طبيعة 33كما ىدفت دراسة استيتية ]        

العالقة بيف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كتكاليؼ الجكدة كتكزيع 
يؼ كمعرفة متكسط تكمفة لمجكدة لمشركات األردنية، كذلؾ التكال

لمعرفة مدل فاعمية مختمؼ نشاطات الجكدة في ىذه الشركات 
كالعمؿ عمى خفض قيمة ىذه التكاليؼ كذلؾ لتحسيف مركزىا 
التنافسي كزيادة ربحيتيا، باإلضافة عمى التكزيع الحالي لتكاليؼ 

الجكدة، كقد تكصمت  التكزيع المفضؿ لتكاليؼ كاقتراحالجكدة؛ 
الدراسة إلى العديد مف النتائج أبرزىا كجكد عالقة ذات داللة 

المؤسسات في األردف بعناصر إدارة الجكدة  التزاـإحصائية بيف 
 .الشاممة مجتمعة أك منفردة كتكاليؼ الجكدة بيا

[ إلى تطبيؽ نظاـ التكاليؼ 34] كىدفت دراسة عبداهلل       
ي مؤسسات التعميـ العالي عمى إحدل المبني عمى األنشطة ف

الجامعات الخاصة األردنية، لبياف االختالؼ بيف تكمفة الدرجة 
الجامعية األكلى المحسكبة كفؽ نظاـ التكاليؼ التقميدية كنظاـ 
التكاليؼ المبني عمى األنشطة، كتحميؿ األنشطة المرتبطة 
 بتقديميا، كاختيار ىدؼ التكمفة كفؽ النظاـ الجديد، بيدؼ
تطكير عمؿ مؤسسات التعميـ العالي بما يكازم أداء الجامعات 
في الدكؿ اللربية، كتكصمت الدراسة إلى إمكانية تخفيض 
التكاليؼ دكف المساس بنكعية التعميـ لمنح الدرجات العممية 
كطرح برامج بأسعار تنافسية، كأف ىيكمية نظاـ التكاليؼ المبني 
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د خطط تطكير البرامج عمى األنشطة تمكف المديريف مف إعدا
الدراسية كفؽ إطار مكحد كشامؿ عمى أساس التكاليؼ المالئمة 

 .المتطمبات التقنية لمتطكير بجانب
أىمية نظاـ التكاليؼ  Newman [2] كناقشت دراسة       

المبني عمى األنشطة لمديرم المكتبات األكاديمية داخؿ 
قديـ الجامعات االسترالية، كبياف خطكات تطبيقو في مجاؿ ت

الخدمات لممستفيديف، كبياف نكعية المعمكمات التي يمكف أف 
يزكدىا النظاـ لممساعدة في اتخاذ القرارات اإلدارية، كقد خمصت 
الدراسة إلى أف نظاـ التكاليؼ عمى أساس النشاط يزكد بتقارير 

كالخدمات المقدمة داخؿ  لمقدمةاتكمفة أكثر دقة عف األنشطة 
تصميـ عدة مجمعات تكاليؼ كاستخداـ المكتبة، كذلؾ مف خالؿ 

المسببات التي تعكس كيفية استيالؾ المكارد كالطمب عمى 
 .األنشطة ألداء الخدمات

 Tatikonda and Tatikonda [35] كىدفت دراسة       
إلى تكضيح كيفية تطبيؽ مفاىيـ كقكاعد نظاـ التكاليؼ المبني 

ة كفاعمية عمى األنشطة في الجامعات، لتحديد أساليب أكثر كفاء
لمقياـ بأعماليا دكف التضحية بالجكدة، كتقييـ أنشطتيا األكاديمية 
كاألنشطة المساندة لتحقيؽ التميز بأدائيا، كما أشارت الدراسة 
إلى مزايا تطبيؽ النظاـ كمحددات استخدامو بالجامعات، كقد 
قامت الدراسة بتقدير تكمفة المساؽ الدراسي الكاحد مف خالؿ: 

المساؽ الكاحد بيف قسميف أكاديمييف يستيمكاف  مقارنة تكمفة
مكارد كأنشطة مختمفة، كتقدير تكمفة المساؽ الدراسي مف خالؿ 
تحديد األنشطة التي يتطمبيا داخؿ القسـ األكاديمي الكاحد، كمف 
أىـ ما تكصمت إليو الدراسة أف منيجية نظاـ التكاليؼ المبني 

ؼ كالقصكر في عمى األنشطة تساعد عمى تحديد مكاطف الضع
خطط األقساـ األكاديمية، كتحديد مكاطف اليدر بالمكارد 
كالمجاالت التي تحتاج لمكارد إضافية لتدعيميا، كأف االستلالؿ 
األفضؿ لممكارد المتاحة لمجامعات مف خالؿ تدفقيا إلى البرامج 

 .العممية كالمناىج التعميمية األكثر كفاءة
إطار يتـ مف خاللو [ كضع 36] كتناكلت دراسة الكاشؼ    

الربط بيف الجيكد في مجاؿ تكاليؼ الجكدة، أك محاكلة قياسيا 

مف ناحية، كالجيكد اإلدارية التي تسعى إلى كضع نمكذج لإلدارة 
 كفقان لمنشاط مف ناحية أخرل، بما يؤدم لتكفير معمكمات أكثر

 .مالءمة ألغراض القياس كالرقابة عمى تكاليؼ الجكدة
 :راسات السابقةالتعقيب عمى الد

أكدت العديد مف الدراسات السابقة عمى أىمية المعمكمات        
التي يكفرىا نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة التخاذ القرارات 
اإلدارية، كالمزايا المتحققة مف تطبيقو، كما تناكلت أغمب ىذه 
دارة  الدراسات تكضيح اإلطار النظرم لنظاـ تكاليؼ الجكدة كا 

مبنية عمى أساس النشاط في المؤسسات المختمفة لا التكاليؼ
كمنيا الجامعات، مبينة تعريؼ النشاط كمسبب التكمفة كأنكاع 
األنشطة، حيث ركزت بعض الدراسات عمى الخدمات الجامعية، 
كالمكتبات، كاألقساـ األكاديمية، كالجامعة ككؿ، كأشارت إلى أف 

لتركيز في ىذه المنيجية تعد فمسفة إدارية حديثة تنقؿ ا
دارتيا مف النتيجة إلى السبب، كذلؾ بنقؿ  تخصيص التكمفة كا 
التركيز مف التكمفة عمى أساس المخرجات كالنتائج إلى التكمفة 
عمى أساس األنشطة باعتبارىا مسببات التكمفة، كحاكلت بعض 
الدراسات طرح أمثمة لتطبيؽ نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة 

ألكاديمية كمقارنة نتائجيا بالنظاـ عمى الكميات كاألقساـ ا
التقميدم، كاتفقت معظـ الدراسات عمى حاجة المؤسسات 
اإلنتاجية كالخدمية كالجامعات عمى كجو الخصكص، إلى تطبيؽ 
نظاـ إدارة التكاليؼ المبني عمى األنشطة نظران لما تتميز بو مف 

كأىمية مخرجات النظاـ مف المعمكمات الالزمة لإلدارة  خصائص
القرارات التي تحقؽ الجكدة، كلكحظ أف قميؿ مف  التخاذلجامعية ا

بإدارة تكمفة الجكدة بالجامعات،  اىتمتالدراسات السابقة التي 
كما ييدؼ كينحك البحث الحالي، كلقد استفاد البحث الحالي مف 
الدراسات السابقة في تحديد كبناء اإلطار النظرم، ككضع 

 .لجكدة بالجامعات المصريةالتصكر المقترح إلدارة تكمفة ا
 اإلطار النظري. 4

 :أكالن: تطكر مفيـك تكمفة الجكدة كأنكاعيا
أدل االىتماـ المتزايد بالجكدة إلى  مفيـك تكمفة الجكدة:      

ظيكر مفاىيـ مرتبطة بيا بشكؿ مباشر حظيت باىتماـ الكثير 
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مف الباحثيف كال سيما في مجاؿ اإلدارة كالمالية، كمف أىـ ىذه 
مفاىيـ مفيـك تكمفة الجكدة التي تتحمميا المؤسسات، حيث ال

أصبحت تكمفة الجكدة تمثؿ قدران لو أىميتو النسبية في ىيكؿ 
التكمفة االقتصادية لممؤسسات المختمفة مف حيث قياس التكمفة 
الحقيقية لألنشطة الخاصة بالجكدة أك مف حيث رقابة كضبط 

 .ة التكمفةبإدار  [، كىك ما يعرؼ37كتخطيط تكمفتيا]
كقد تطكر مفيـك تكمفة الجكدة كبرزت أىمية قياسيا       

كالرقابة عمييا ألف تحقيؽ النجاح لممؤسسة يتـ مف خالؿ الحفاظ 
عمى مستكل متميز مف الجكدة بتكمفة معقكلة عمى المستكل 

أىمية قياس تكمفة الجكدة في  Juran التنافسي، حيث تناكؿ
 الجودةعف الرقابة عمى  1951المؤسسات في كتابو الذم نشر 

Quality Control Handbook K ظير  1967، كفي عاـ
 Americanاىتماـ الجمعية األمريكية لمرقابة عمى الجكدة

Society for Quality Control(ASQC)  بتطكير مقاييس
عناصر تكاليؼ الجكدة كتشكيؿ لجاف لتكاليؼ الجكدة كالنكاحي 

الجمعية بنشر تقرير بعنكاف  قامت 1990الفنية ليا، كفي عاـ 
مبادئ تكاليؼ الجكدة كفر أنظمة خاصة بتكاليؼ الجكدة، كما 

تقريران بعنكاف "  1990أصدر معيد المعايير البريطاني عاـ 
المرشد لتحديد كاستخداـ التكاليؼ المرتبطة بالجكدة"، كفي عاـ 

أصدر تقريران آخر بعنكاف " المرشد في اقتصاديات  1991
كما اتجو االىتماـ نحك تكمفة الجكدة مف خالؿ الجكدة"، 

اإلرشادات التي تتطمبيا معايير الجكدة الدكلية مف أجؿ الحصكؿ 
كجزء مف المكاصفات التعاقدية لممنتج أك  ISO عمى شيادة

 [، كما حددت المكاصفة القياسية الدكلية البريطانية38] الخدمة
(Bsbi43parts1990)  التكمفة مفيكـ تكمفة الجكدة بأنيا

الالزمة لمتأكد مف الكفاء بمتطمبات الجكدة ليست فقط عمى 
نطاؽ تصميـ المنتج أك الخدمة، بؿ عمى نطاؽ أشمؿ يضـ 
مراجعة الجكدة عمى مستكل كظائؼ المؤسسة ككؿ، كما تتضمف 
تكمفة الجكدة الخسائر المترتبة عمى عدـ تحقيؽ مستكيات الجكدة 

شرات المخاطر المالية المكضكعة، كتكضح تكاليؼ الجكدة مؤ 
التي قد تكاجييا إدارة المؤسسة، كتككف ىذه التكاليؼ ذات فلالية 

جراء التصحيح المناسب،  إذا ركزت عمى مكاضع الخمؿ كا 
[، كفي ىذا اإلطار فإف تكمفة 39] ككضع أكلكيات التمكيؿ

الجكدة في المؤسسات الجامعية تشمؿ جميع األنشطة الالزمة 
األنشطة كالخدمات التعميمية بالجكدة لتحقيؽ التكامؿ بيف 

المستيدفة خالؿ دكرة متكاممة، كبما يضمف عمميا بشكؿ شامؿ 
كمتكامؿ كمستمر عمى تطكير المناىج كالمقررات الدراسية 
كطرؽ التدريس كغيرىا مف األنشطة التعميمية كالميارات 
كالتطبيقات العممية لمخريجيف كفقان لمكاصفات الجكدة المستيدفة 

تي تضمف الكفاء بالحاجات الحالية كالمتكقعة لممستفيديف مف كال
ىذه الخدمات، ىذا باإلضافة إلى التكمفة التي قد يتحممكنيا 

  [40].نتيجة ما قد يحدث مف نقص في مستكل الجكدة
كتكاليؼ الجكدة ال تختمؼ عف أم مف تكاليؼ باقي       

دارة  ت،كظائؼ المؤسسة كالصيانة، كالتصميـ، كتقديـ الخدما كا 
العمميات، كغيرىا، إذ يمكف أف تعد مكازنات تخطيطية ليذه 

  [41].التكاليؼ كقياسيا كتحميميا
كتستعمؿ مصطمحات متنكعة لمتعبير عف التكاليؼ التي      

 كمؼ الجكدة ترتبط بتكفير منتج أك خدمة تتمتع بالجكدة، كمنيا:

Cost of Qualityكمؼ الجكدة الرديئة ، Costs of Poor 

Quality[42]، التكاليؼ المرتبطة بالجكدة Costs Related 

to Quality  
[ أف تكمفة الجكدة ال تخص 43] كيرل جاريسكف كنكريف      

عممية اإلنتاج أك الخدمة فحسب، بؿ تتجاكز ذلؾ إلى جميع 
األنشطة في المؤسسة بدءان مف البحث كالتطكير كحتى خدمة 

مة، أم أف تكاليؼ الجكدة تمثؿ ما المستفيد ما بعد البيع أك الخد
سمسمة القيمة لمحصكؿ  امتدادتستيمكو نشاطات المؤسسة عمى 

[ فيرل 44] عمى منتجات كخدمات بالجكدة المطمكبة؛ أما عقيمي
لو عائد، يتمثؿ بالحصكؿ عمى  استثمارأف تكمفة الجكدة ىي 

رضا المستفيد ككسب كالئو كجذب عمالء جدد كالحصكؿ عمى 
ف السكؽ، فبمكجب ىذا التعريؼ تككف برامج حصة أكبر م

تتخذه اإلدارة كتسعى  استثمارمتحسيف الجكدة عبارة عف قرار 
عف طريقو إلى الحصكؿ عمى رضا العمالء كمردكد لتقديميا 

 .كاحتياجاتومنتجات كخدمات تمبي رغباتو 
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 لعدة كتقسيميا يتـ تبكيب تكاليؼ الجكدة أنكاع تكمفة الجكدة:
عديد مف الدراسات المتخصصة ألغراض قياسيا أنكاع حسب ال

 :عمى النحك التالي
 : تكاليؼ رقابة )ضبط( الجكدة: كتنقسـ إلى. 1
 Prevention Costs( )الكقاية تكاليؼ المنع.  أ
 Appraisal Cost كالفحص تكاليؼ التقييـ.  ب
تكاليؼ الفشؿ )االخفاؽ( في ضبط الجكدة: تنشأ ىذه  -2
 ؽ مستكلػي تحقيػػػكدة فػػة الجػػابػػة رقػػػكر أنشطػػػف قصػػؼ عػػاليػػالتك
 

 :الجكدة المستيدؼ، كتنقسـ إلى
 تكاليؼ الفشؿ)االخفاؽ( الداخمي.  أ
  Internal Failure Costs 
 الخارجي تكاليؼ الفشؿ )اإلخفاؽ( . ب
  External Failure Costs 

 صياغة معادلة قياس تكمفة الجكدة كما يمي كفي ىذا اإلطار يتـ
ة لمجكدة = تكمفة المنع + تكمفة التقييـ + [، التكاليؼ الكمي45]

 .تكمفة الفشؿ
 :كالشكؿ التالي يكضح أىـ أنكاع تكاليؼ الجكدة

 
 1شكل 

 أنواع تكاليف الجودة، من إعداد الباحث
 (:)القياس، كالتقرير ثانيان: إدارة تكمفة الجكدة

شيد عمـ إدارة تكمفة الجكدة تليرات جكىرية في أساليبو       
تو خالؿ العقكد القميمة الماضية، فقد اىتـ الخبراء بابتكار كتقنيا

طرؽ كأساليب ترشد كتكجو عمميات القياس، كقد كاكب ذلؾ 
تطكرات في طرؽ جمع كتحميؿ كتفسير البيانات المستمدة مف 

 .ىذه األدكات
كحيث أف التكمفة تعد أحد عكامؿ النجاح الرئيسية        

لكقت، كاإلبداع، لذا تسعى لممؤسسة، إضافة إلى الجكدة، كا
المؤسسات إلى السيطرة عمى تكاليؼ تقديـ خدماتيا باستعماؿ 
طرؽ كأساليب مختمفة تمكنيا مف الكصكؿ إلى أىدافيا في 
تحقيؽ رضا العميؿ الناتج عف زيادة قيمة الخدمة لديو مقارنو 

    [، لذا يقع عمى عاتؽ اإلدارة، 46بالمؤسسات المنافسة ]
 دارة جكدة خدماتيا، قياس تكاليؼ األنشطة ككجزء مف جيكدىا إل

 الالزمة لضبط الجكدة كتكاليؼ األنشطة الالزمة لتصحيح الفشؿ
  [16].في ضبط الجكدة

كبعد ظيكر تقنية التكاليؼ عمى أساس النشاط كالتي        
دارة تكمفة العمميات لخدمة  اىتمت بدراسة كتحميؿ األنشطة كا 

أساس النشاط الذم يؤدم دكران  اإلدارة، ظير نظاـ اإلدارة عمى
 Activity فعاالن في تخفيض التكاليؼ، كقد عرفت ىذه التقنية

Based Management(ABM)  بأنيا أسمكب يعتمد عمى
مساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات كذلؾ لتحقيؽ جكدة الخدمات 
المقدمة كاشباع حاجات المستفيديف كتحقيؽ رضاىـ كتحسيف 

بأنيا طريقة   (ABM)[، كتعرؼ15] ؤسسةالعائد كالربح لمم
إلدارة األنشطة الرئيسية بالمؤسسة حيث يتـ تحديد كيفية قياـ كؿ 
نشاط مف ىذه األنشطة باستيالؾ المكارد، كأيضان تصنيؼ 
األنشطة إلى أنشطة تضيؼ قيمة لمخدمة كأنشطة ال تضيؼ 

 تكاليف الجودة

 تكاليف ضبط الجودة

 تكاليف المنع

 تكاليف التقييم

تكاليف االخفاق في 
 ضبط الجودة

 تكاليف االخفاق الداخلي

تكاليف االخفاق 
 الخارجي
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قيمة، كبالتالي يتـ استبعادىا مما يؤدم إلى تخفيض التكاليؼ، 
يعتبر تحديد األنشطة في ظؿ نظاـ التكمفة عمى أساس النشاط ك 

ىك األساس الذم يقـك عميو نظاـ اإلدارة حسب األنشطة، حيث 
يعتبر نقطة البدء في تطبيؽ نظاـ األنشطة ىك تحديد األنشطة 
داخؿ المؤسسة كمسببات التكمفة الخاصة بكؿ نشاط كتجميع 

اخؿ المؤسسة التخاذ معمكمات التكاليؼ الخاصة بيذه األنشطة د
القرار عمى أساس تمؾ المعمكمات، كبالتالي تزكيد اإلدارة بنظرة 
استراتيجية تركز عمى اإلمكانيات الداخمية لممؤسسة كنقاط 

  [21].الضعؼ كالقكة في أنشطتيا
كفي ىذا السياؽ يتضح أف إدارة تكمفة الجكدة بالمؤسسات        

بلرض إبراز قدرتيا عمى الجامعية يجب أف تناؿ أىمية كبيرة، 
دارتيا لممكارد  تحقيؽ مزايا تنافسية ألنشطتيا األساسية، كا 
البشرية، كقدرتيا عمى البحث كالتطكير، كخدمة المجتمع، 
كتفاعميا المستمر مع العديد مف المؤثرات البيئية، كالتنظيمية 
الحادثة مف ناحية، كتعدد مجاالت العمؿ الجامعي مف ناحية 

 .أخرل
  دارة تكمفة الجكدة: أىمية إ
في ضكء ما سبؽ يمكف تحديد أىمية إدارة التكمفة        

لممؤسسات الخدمية، كالجامعية منيا، عمى النحك التالي 
[48,49,50,51]: 

تدعـ ادارة التكمفة صنع قرارات االدارة االستراتيجية بتمييز  -
أك تحسيف  الستعماؿنقاط قكة كضعؼ المنظمة كالطرؽ األفضؿ 

 .أك تقميؿ نقاط الضعؼنقاط القكة، 
دعـ كحماية الميزة التنافسية باعتماد التفكير االستراتيجي الذم  -

يحقؽ القدرة عمى الرؤية الشاممة باستعماؿ أدكات التحميؿ 
 .االستراتيجي

 أنو كعمى الرغـ مف محاكلة ادارة الكمفة لتخفيض التكاليؼ، -
اليدؼ  تككف عمى حساب رضا المستفيد كعميو فاف ينبلي أف ال

الكمفة ىك اتخاذ االجراءات التي تخفض الكمفة  إلدارةالمثالي 
 .كتعزز رضا المستفيد

 إلدارة المؤسسة بكفاءة  المعمكمات التي يحتاجيا المدراء تكفير -

 أـ غير سكاء كاف تتمؾ المعمكمات مالية عف الكمؼ كاإليرادات،
 .مالية حكؿ اإلنتاجية كالنكعية

 مستيمكة في انجاز أنشطة المؤسسةال قياس كمفة المكارد -
األساسية كتحديد فاعمية ككفاءة األنشطة القائمة كتحديد كتقكيـ 

المنظمة  استراتيجيةاألنشطة الجديدة كالتي بيا يمكف تصكر 
 .كتحسيف أدائيا مستقبميان 

المدل القصير كالمحافظة عمى المكقع  يتحقيؽ الربحية ف -
لى ج اف بتحسيف النكعية كالرضا التنافسي في المدل الطكيؿ كا 

لمعمالء كالتكقيت المالئـ لممعمكمات مف أجؿ المساعدة في اتخاذ 
 .القرارات القصيرة كالطكيمة األجؿ

 إظيار تكمفة الخدمات بصكرة دقيقة كرقابتيا كقياس األداء -
عف طريؽ متابعة الكمؼ مف خالؿ استخداـ العالقات السببية 

ذم يؤدم إلى تحسيف فيـ بيف الكمؼ كاألنشطة، األمر ال
 .التنظيمية االستراتيجياتاألنشطة بما يساعد بمكاصمة 

 .دراسة تكاليؼ الماضي كالحاضر كالمستقبؿ -
تشخيص ىيكؿ كسمكؾ تكاليؼ المؤسسة لدعـ الرقابة  -

 .كالتحسيف المستمر
 .دعـ التخطيط االستراتيجي الكاقعي كالمكثكؽ بو -
 .باتجاه تحقيؽ األىداؼعكس سمكؾ فرؽ العمؿ كاألفراد  -
 .المنظمة استراتيجيةتحديد كرقابة المكارد المستعممة لتحقيؽ  -
تقديـ اإلرشادات كالنصح عندما يككف ىناؾ ىبكط بالمؤشرات  -

  .المالية
 .تسييؿ إعادة ىيكمة المكارد -
 .مساءلة األفراد كالجماعات عف أدائيـ طبقان لمعايير األداء -
نقاط الربحية، كالمستفيد، كالعمميات المساعدة في تحميؿ  -

 .كالخدمات
إف قياس تكاليؼ الجكدة كترجمتيا في  :قياس تكمفة الجكدة

صكرة مالية تفيميا األطراؼ المختمفة التي تيتـ بدراسة الجكدة 
 ].52] يعد أمران ضركريان كيحقؽ العديد مف المنافع منيا

ثمار في تكفير بيانات كمية تفيد في تقكيـ مقترحات االست -
 .مجاؿ تحسيف كتطكير الجكدة
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تحفيز المسئكليف في المستكيات اإلدارية المختمفة عمى  -
 .الدراسة كالفحص لبرامج تحسيف كتطكير الجكدة

 ترشيد إعداد المكازنات سكاء الجارية أك الرأسمالية الستلالؿ -
 .المكارد المتاحة لبرامج تحسيف كتطكير الجكدة

 .االقتصادممستكيات اإلدارية لمعامؿ لفت انتباه مختمؼ ال -
البرىاف بأف مجاؿ التحسينات ممكف، كأف األعماؿ  -

 .التصحيحية ضركرة
السيطرة عمى طبيعة تكاليؼ عدـ المطابقة، كمعرفة الكفكرات  -

 .في مجمؿ أنشطة المؤسسة
 .إدارة االستثمارات المتعمقة باألنشطة الكقائية كالرقابية -

اتباعيا لتحديد نصيب  ينبليخطكات التي كىنالؾ مجمكعة مف ال
  [53]:المنتجة مف تكاليؼ الجكدة، كىي الكحدة

كتبكيبيا  األصميةحصر تكاليؼ الجكدة مف كاقع المستندات  -
كتحميميا مباشرة عمى مركز تكمفة الرقابة عمى الجكدة بدفتر 

 .تحميؿ المصركفات
تكاليؼ  عمى الجكدة( مف الرقابةتحديد نصيب مركز تكمفة ) -

 .مراكز الخدمات االنتاجية االخرل
تكمفة كحدة الخدمة التي تؤدييا ادارة الرقابة عمى  احتساب -

 .كذلؾ بتقسيميا عمى عدد كحدات الخدمات التي تنتجيا الجكدة
تكزيع تكمفة مركز )الرقابة عمى الجكدة( عمى مراكز اإلنتاجية  -

 .عمى أساس مسبب االستفادة
دة المنتجة مف تكاليؼ )الرقابة عمى نصيب الكح احتساب -

 .الجكدة( أك ما يسمى معدؿ تحميؿ تكاليؼ الجكدة
تحديد كافة األنشطة المرتبطة بالجكدة كمجمعات تكمفة  -

النشاط، كتتمثؿ ىذه األنشطة بنشاط التصميـ كنشاط التكصيؼ، 
كنشاط التشليؿ، كنشاط دعـ العميؿ، كنشاط ما بعد تقديـ 

 .الخدمة
مية أساس تخصيص التكمفة أك مسبب التكمفة تحديد ك -

لألنشطة المرتبطة بالجكدة، مثؿ اعتماد ساعات التصميـ 
 .كأساس لتحميؿ تكاليؼ نشاط التصميـ

 .تحديد معدؿ تكمفة أساس التخصيص لكؿ نشاط -

احتساب تكاليؼ كؿ نشاط مف خالؿ حاصؿ ضرب كمية  -
 .صيصأساس التخصيص في المعدؿ لكؿ كحدة مف أساس التخ

 تحديد إجمالي تكاليؼ الجكدة كذلؾ بجمع تكاليؼ كؿ  -
األنشطة المرتبطة بجكدة الخدمة في كافة مجاالت أنشطة 

 .سمسمة القيمة
ذا كاف المبدأ التقميدم لمحفاظ عمى جكدة الخدمات ىك        كا 

 العمؿ عمى إبقاء الخدمة داخؿ حدكد المكاصفات، فقد قدـ
أف أم انحراؼ عف اليدؼ يشكؿ  )تاجكتشي( فكرةن مختمفة كىي

خسارة كأف الخدمة يجب أف تحقؽ اليدؼ كليس فقط البقاء 
التي قد  داخؿ حدكد المكاصفات، كيمكف تحديد قيمة الخسارة

 تحدث عند االنحراؼ عف قيمة اليدؼ مف خالؿ دالو الخسارة
الجكدة،  فقد تكمفة L = LOSS حيث L = k(Y-T) 2: التالية

T = Target Value  المستيدفة،  القيمةk = Constant  
قيمة التكمفة الحقيقية  Y = Actual Quality Valueثابت، 
 ].12لمجكدة ]

 التقرير عف تكمفة الجكدة: 
يمثؿ تقرير الجكدة كعممية إدارية أىمية تتمثؿ في تقديـ       

المعمكمات ذات العالقة بتكاليؼ الجكدة، فالمعمكمات الخاصة 
ف أف تككف أداة مفيدة لإلدارة، حيث أف بتكاليؼ الجكدة يمك

االستخداـ الجيد ليذه المعمكمات يمكف أف يحسف استمرارية 
 االستراتيجيةاإلدارة في الرقابة كيقكد إلى معرفة التطبيقات 

[، كما أف تقرير تكاليؼ الجكدة يبيف 54] لمتكمفة بشكؿ أفضؿ
األمر  ،ارتفاع تكاليؼ الفشؿ الداخمي كالخارجي في حالة كجكدىا

إلى ضركرة تخفيض تمؾ التكاليؼ  الذم يجمب انتباه المؤسسة
مف أجؿ تخفيض تكاليؼ الجكدة كذلؾ بتحديدىا كتشخيصيا 
ا  لمشاكؿ الجكدة، كيمكف لممؤسسة أف تستخدـ ىذه التقارير أيضن
في فحص التداخالت بيف مجمكعات التكاليؼ األربع المتعمقة 

أف دراسة تقرير تكاليؼ  إضافة إلى بالجكدة كالسابؽ ذكرىا،
الجكدة تكفر رؤية أعمؽ لإلدارة خاصة عندما تتـ مقارنة 
اتجاىات ىذه التكاليؼ مع الكقت، كفي برامج الجكدة الناجحة 

 .نجد أف تكاليؼ الجكدة يجب أف تنخفض مع الكقت
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الجكدة  نظـ المعمكمات لتقارير إف أىمية إعداد كتكفير      
ه التكاليؼ عمى اإليرادات كمف ثـ عمى ليذ تنبع منا ألثر الكبير

ىامش المساىمة، كمف ذلؾ نخمص إلى أف إدخاؿ تقارير 
 تكاليؼ الجكدة ضمف التقارير التي تكفرىا نظـ المعمكمات يعد

 .أمران في غاية األىمية
عداد تقرير تكاليؼ الجكدة عمى أساس       كيفضؿ تصميـ كا 

المعد عمى ىذا األنشطة المرتبطة بيا، حيث يككف التقرير 
األساس أداة قكية بيد اإلدارة، ُيسيؿ عممية إدارة أنشطة تحسيف 
الجكدة كُيمَكف المسئكليف عنيا مف التركيز عمى المجاالت أك 
المشكالت األكثر أىمية، إضافة إلى تكفيره المعمكمات الالزمة 
لتقييـ كؿ نكع مف أنكاع الفشؿ نسبة إلى األنكاع األخرل، 

كمالئمتو ألغمب المؤسسات اإلنتاجية  كسيكلة تطبيقو
  [55].كالخدمية

 Activity Based Costing عمى أساس النشاط التكمفة ثالثان:

(ABC)  
 يعتبر أسمكب التكاليؼ عمى أساس النشاط      

ABCActivity Based Costing   مف أحدث كأفضؿ
األساليب التي تستخدـ في القياس الدقيؽ لتكاليؼ األنشطة، إذ 

  Cost Drivers ـ فيو االستعانة بمسببات أك مكجيات التكمفةيت

 لكؿ نشاط عمى حده، كمف ثـ يتـ تحميؿ المخرجات بتكاليؼ
 ,Garrison األنشطة كفقنان لمسببات التكمفة، كيعرؼ كؿ مف

Noreen, Brewer [65]  نظاـ التكمفة عمى أساس النشاط 
(ABC)   المدراء بأنو طريقة لحساب التكمفة، كمصمـ لتزكيد

بمعمكمات التكمفة لمقرارات االستراتيجية كالقرارات األخرل كالتي 
مف المحتمؿ أف تؤثر عمى الطاقة اإلنتاجية كالخدمية لممؤسسة، 
ككذلؾ التكاليؼ الثابتة فضالن عف التكاليؼ المتليرة، كىك نظاـ 

 مكمؿ لنظاـ التكاليؼ العادم كليس بديالن عنو، 
 ,Horngren, Datar[ 57مف ]بينما يعرفػػو كؿ       

Strikant, and Foster  بأنو ذلؾ النظاـ الذم يصحح أنظمة
التكاليؼ األخرل عف طريؽ التركيز عمى األنشطة كاعتبارىا 

( بأنو طريقة ABCمكقع التكمفة األساسي، كما ُيعرؼ نظاـ )
األنشطة، حيث يتـ تخصيص  لقياس التكاليؼ كأغراضيا، كأداء

نشطة مستندة عمى مقدار استخداميـ مف التكاليؼ عمى األ
مصادر التكاليؼ، كمف ثـ تخصيص التكاليؼ عمى أغراضيا 

( ABCمستندة عمى مقدار استخداميـ مف األنشطة، إذان نظاـ )
[، 58] ػػػػػةاألنشطػػيعرؼ العالقة السببية لمكجيات التكاليؼ إلػػػى 

طة كالشكؿ التالي يكضح آلية العالقة بيف المكارد كاألنش
 كاألىداؼ.

 
 2 شكل

 ].55] واألهداف واألنشطة الموارد بين العالقة
 األنشطة أساس عمى التكاليؼ نظاـ بأف القكؿ كيمكف      

(ABC)  إنجاز خاللو مف يمكف حديثان، استراتيجيان  أسمكبان  يمثؿ 
 المؤسسة تزكيد في فاعؿ بشكؿ يسيـ حيث المنافع، مف الكثير
 التخطيط عمى قدرتيا مف تزيد دقة، أكثر كمعمكمات ةتكمفال ببياف

 مف كاالستراتيجية كالخدمية التشليمية السياسات كرسـ كالرقابة

 المتسببة األنشطة عمى المكارد لتكاليؼ الجيد التخصيص خالؿ
 كال قيمة تضيؼ ال التي األنشطة مف التخمص كبالتالي ليا،
 تكزيع إلعادة ةكبير  فرصة لإلدارة يتيح مما الجكدة، تحقؽ

 األداء تقكيـ في يساعد كما أدؽ، بشكؿ المكارد كتخصيص
 بمنأل يعمؿ ال (ABC) نظاـ أف كما االنحرافات، كتصحيح
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 معيا؛ يتكامؿ بؿ األخرل، الحديثة االستراتيجية األساليب عف
 .األداء كتحسيف التشليمية الكفاءة مف يزيد الذم األمر

 : ألنشطةا أساس عمى التكمفة نظاـ مقكمات
 عدة عمى األنشطة أساس عمى التكاليؼ نظاـ يقـك       
 :ىي أساسية مقكمات

 أداء بدكنيا يمكف كال األنشطة، مدخالت المكارد تمثؿ: المكارد -
دارة تحميؿ الصعكبة كمف المختمفة، األنشطة  بدكف األنشطة كا 
 تكمفة تحديد يصعب ككذلؾ المستخدمة، المكارد عمى التعرؼ
 المكارد، مف المدخالت تكمفة عمى التعرؼ ـيت لـ إذا النشاط

 كالمتمثؿ البشرم العنصر عمى بالجامعات المكارد كتتضمف
 كالخدمات كالمعدات كالفنيكف، كاإلداريكف التدريس ىيئة بأعضاء

 كغيرىا، كالقرطاسية األخرل كالمستمزمات التكنكلكجية،
 اإلعالف مثؿ الجامعة خارج مف ةاالمشتر  األخرل كالخدمات

  [7].القانكنية الخدماتك 
 تشكؿ التي اإلجراءات أك العمميات مجمكعة كىي: األنشطة -

 كىي الجامعة، داخؿ أداؤه يتـ الذم العمؿ جكىر بينيا فيما
 التكمفة، تخصيص قبؿ تحدد أف كيجب (ABC) نظاـ محكر

 كيتـ النشاط، ألداء الالزمة المكارد كؿ النشاط تكمفة كتتضمف
 المكارد كؿ مف النشاط مدخالت تكاليؼ دبتحدي عنيا التعبير
 المكاد مثؿ لألنشطة المؤسسة تكفرىا مباشرة كانت سكاء

 أنشطة مخرجات األصؿ في ىي مكارد كانت أك كالعامميف،
 كؿ كحصر تتبع يتـ النشاط تكمفة إجمالي كلتحديد أخرل،
 التكاليؼ تجميع إلى باإلضافة النشاط، ألداء الالزمة المكارد
 تقسيـ كيمكف األخرل، األنشطة مف النشاط منيا يديستف التي

 نكعيف، إلى منيا لكؿ المضافة القيمة حسب الجامعية األنشطة
 تضيؼ التي األنشطة كىي قيمة، تضيؼ التي األنشطة: األكؿ
 تطكير مثؿ كمنافع ميارات أك معارؼ شكؿ في لمخريجيف قيمة

 التدريب، يف الحديثة التكنكلكجيا كاستخداـ الدراسية المناىج
 األنشطة: الثاني تنميتيا؛ عمى العمؿ الجامعات عمى كيجب
 بالطالب المتعمقة األنشطة أمثمتيا كمف قيمة، تضيؼ ال التي
  قدر العمؿ يجب ويػكعم ة،ػػمعين كادػػػم يػػػف فػػػالمتخمفي أك يفػػالراسب

  [60].تخفيضو أك منيا التخمص عمى اإلمكاف
 تكاليؼ معرفة إلى الجامعية اإلدارة تحتاج: المخرجات -

 يعرؼ ما كىك كترشيدىا، اإلدارية القرارات لخدمة مخرجاتيا
 أك الكقت أك الخدمة أك لممنتج كمي قياس كىي التكمفة بكحدة
 حيث الخدمة، أك المنتج تكمفة لقياس أساسان  كتتخذ بينيما، مزيج
 أف يمكف كالتي منفصؿ بشكؿ تكمفتيا تحديد في اإلدارة ترغب
 أك دراسي، برنامج أك بحثي، نشاط أك ب،طال أك خدمة، تمثؿ

  [7].معيف عممي لتخصص معتمد ساعات
 الدقة مدل عمى (ABC) نظاـ نجاح يتكقؼ: التكمفة مسببات -
 كسيمة التكمفة مسبب كيعد نشاط، لكؿ التكمفة مسببات تحديد في

 كمي مقياس فيك كعميو كالمخرجات، النشاط تكمفة بيف لمربط
 نشكء إلى أدت التي العكامؿ تمثؿ كىي النشاط، مخرجات يعكس
 النشاط تكمفة في تؤثر بالتالي العمؿ، حجـ في تؤثر أك النشاط

 مسببات: منيا أنكاع عدة إلى التكمفة مسببات تقسيـ كيتـ ،[61]
 مرات عدد عمى تركز التي المسببات كىي بالعمميات، خاصة
 ماتالخد مجمكعة كانت إذا تستخدـ كىي الكاحد، النشاط تأدية
 المعتمدة كالساعات النشاط، مف القدر نفس إلى تحتاج
 بالفترة خاصة كمسببات التدريس، نشاط تكمفة يصصلتخ

 النشاط يستلرقيا التي الزمنية بالفترة تيتـ مسببات كىي الزمنية،
 حجـ اختالؼ حالة في كتستخدـ المنتج، أك الخدمة ألدية الالـز
 كمنيا النيائي، المنتج نكعية باختالؼ تأديتو المطمكب النشاط
  [7].كالمعامؿ المختبرات في العمؿ ساعات عدد

 أجؿ مف :األنشطة أساس عمى التكمفة نظاـ تطبيؽ خطكات
 يجب ،(ABC) األنشطة أساس عمى التكاليؼ نظاـ تطبيؽ
 ىذا لعمؿ الالزمة كالخطكات جراءاتاإل مف مجمكعة اتباع
  [62]:يمي كما متسمسؿ كبشكؿ النظاـ

 الخطكة ىذه في يتـ حيث :النشاط تكمفة مجمعات يدتحد. 1
 لكؿ المباشرة غير التكاليؼ كتخصيص الرئيسية، األنشطة تحديد
 تكاليؼ أف حيث المستخدمة، المكارد مقدار عمى باالعتماد نشاط
 فإف كعميو ،[47] النشاط تكمفة مجمع تمثؿ رئيس نشاط كؿ

 :ىي أساسية مراحؿ ثالث تتضمف األكلى الخطكة
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 كحدات ىي فاألنشطة :المؤسسة في الرئيسية األنشطة تحديد -
 أىداؼ ذات (Tasks) مياـ أك (Units of work) عمؿ

 يتـ كالتي العممي، كالبحث التدريس، أنشطة مثؿ محددة،
 مختمفة ميارات عدة تشمؿ مستقمة أساسية كأنشطة تحديدىا

 العمؿ خطة فحص خالؿ مف األنشطة تحديد كيتـ ،[51]
 الجامعية لممؤسسات كالتنظيمية الفنية لمخرائط شاممة جعةكمرا

 كضع كيتـ كالفرعية، األساسية كالعمميات األنشطة تحميؿ بيدؼ
 تحدد بحيث المنظمة في المختمفة لألنشطة تدفؽ مخطط
 كيعتمد المعني، لمنشاط الالحقة كاألنشطة السابقة األنشطة
 كنكع اإلدارة رارق عمى األنشطة تحميؿ في كالتكسع الدقة مستكل
   ممكف قدر أكبر لتحقيؽ المطمكبة المعمكمات كمستكل كحجـ
دامة لتشليؿ الزمة كمفة بأقؿ المنفعة مف        عمؿ استمرار كا 

 .كجكدتو النظاـ
 يسمى ما تككيف يتـ المرحمة ىذه في: األنشطة مراكز تحديد -

 األنشطة تحديد فبعد رئيسي، نشاط لكؿ التكمفة بمجمعات
 مجمعات أك كحدات إلى األنشطة ىذه تقسـ أف بيج الرئيسية،
 مف النسبية، األىمية أك الخاصة الطبيعة ذات فاألنشطة تكمفة،

 في مباشرة تكمفتيا تربط مستقمة تكمفة مراكز اعتبارىا المفضؿ
 كتجانسيا كبير بشكؿ األنشطة تعدد حالة كفي التكمفة، أىداؼ

 مركز في شطةاألن تمؾ تجميع مف البد عمميا، طبيعة حيث مف
 كذلؾ ،(Cost Pools) النشاط تكمفة مجمع يسمى كاحد تكمفة
 مسببات تمتمؾ أنيا أم تكمفتيا، طبيعة حيث مف األنشطة اتفاؽ
 .متماثمة تكمفة

 تحديد بعد :األنشطة مجمعات عمى التكاليؼ تخصيص -
عداد األنشطة  يجب فإنو بيا الخاصة التكمفة مجمعات كا 
 فترة خالؿ المستيمكة كالمكارد ادرالمص تكمفة كتتبع تخصيص

( مجمع) رئيس نشاط كؿ تكمفة أف حيث نشاط لكؿ محددة
 نجد فمثالن  النشاط، ليذا المككنة الفعاليات كمفة مجمكع تساكم

 كتخصيصيا مباشرة تكجيييا يمكف المصادر مف العديد أف
 أخرل مصادر ىناؾ لكف صعكبة، أية دكف النشاط لمركز

 فييا تشترؾ قد كغيرىا... كاألجكر لتدفئةكا اإلضاءة كتكاليؼ

 عمى تخصص أف يجب التكاليؼ ىذه مثؿ األنشطة، مف العديد
 عمى القائمة المالئمة التكمفة مكجيات إلى باالستناد األنشطة
 .كالنتيجة السبب عالقة

 :المجمعات مف( التكمفة مكجيات) الكحدة نصيب تحديد. 2
 Cost) الكمفة تمكجيا اختيار الخطكة ىذه في يتـ حيث

Drivers)  كمف األنشطة عمى التكاليؼ تخصيص سبيؿ في 
 سمع مف المخرجات تكمفة تحديد كبالتالي المخرجات عمى ثـ

 ثـ كمف نشاط تكمفة مركز لكؿ التكاليؼ كلتخصيص كخدمات،
 نشاط، مركز لكؿ التكمفة مكجو اختيار يجب فإنو لمخدمات
 أغمب في لتكمفةا حدكث مسبب أيضا يسمى التكمفة كمكجو

 المنجز، النشاط كمية أك المستكل قياس كحدة كىك األدبيات،
 بعالقة معيا كيرتبط التكاليؼ عمى يؤثر متلير عامؿ كىك
 المسبب ىذا في التلير أف أم ككاضحة، قكية( نتيجة - سبب)

 .التكمفة بيدؼ المتعمقة التكاليؼ إجمالي في التلير إلى يؤدم
 المالئمة التكمفة مكجيات تحديد بعد: تالمنتجا تكمفة تحديد. 3

 مف الكاحدة الكحدة تكمفة تحديد يتـ نشاط، تكمفة مركز لكؿ
 مجمكع عمى النشاط ذلؾ تكاليؼ إجمالي بقسمة كذلؾ المكجو،

 مكجو كؿ مف الكحدة تكمفة كبتجميع النشاط، مكجو كحدات عدد
 الكحدة) الكاحد اليدؼ تكمفة إلى نصؿ معيف بصنؼ كالخاصة

 نصيبيا أخرل بعبارة أم استيمكتيا التي األنشطة مف( منتجةال
 .المباشرة غير العامة التكاليؼ مف

 أىـ أحد Value Chain القيمة سمسمة نمكذج كيعد      
 تجزئة عمى يعمؿ حيث النشاط، أساس عمى التكمفة أدكات
 داخؿ كالمترابطة الرئيسية األنشطة حمقات أك سمسمة كتحميؿ

 المحققة االستراتيجية األنشطة عمى يزالترك بلرض المؤسسة،
 استبعاد عمى يعمؿ النمكذج ىذا أف إلى باإلضافة لمقيمة،
 إلى النمكذج ىذا كضع كيعكد ؛[63] االستراتيجية غير األنشطة
 الذل االستراتيجية، اإلدارة مجاؿ في) بكرتر مايكؿ (إسيامات

 كالمحققة المترابطة األنشطة مف مجمكعة شكؿ في عنو عبر
 مف بدءان  القيمة، أنشطة عمييا كيطمؽ المؤسسة، داخؿ مقيمةل

 المؤسسة تحقؽ كلكى ،[64] النيائي المنتج كحتى المدخالت
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 بتكمفة األنشطة تمؾ أداء الضركرم مف فإنو لمتكمفة، جيدة إدارة
 تمؾ أداء أك ،"التكمفة ميزة" كتسمى األخرل، المؤسسات مف أقؿ

 أعمى، كقيمة مرتفع عرس كتحقيؽ متميزة بطريقة األنشطة
 نمكذج تطبيؽ كيعتمد ،[63] كاالختالؼ التميز ميزة" كتسمى
في  الحيكية النشاطات تكمف أيف عف البحثفي  القيمة سمسمة
 الركتينية، النشاطات تكمف كأيف قيمة، كاألكثر المؤسسة عمؿ
 أك لممؤسسة التحتية البنىفي  تحسينات يتضمف قد الذل األمر
 يتطمب بؿ فحسب ىذا ليس كالعادات، العمؿ يبأسالي ف تلييران 
 بالمؤسسة المحيطة كالتحديات الفرصفي  البحث النمكذج ىذا
 خدمات؟ مف السكؽ يحتاج ماذا قبيؿ مف ،عالمي مستكل عمى
 احتياجاتيـ؟ كما خصائصيـ؟ كما المنظمة؟ مف المستفيديف كأيف
 العمؿ ألكلكيات يؤسس ما كىك إلييـ؟ الكصكؿ يمكف ككيؼ

 كيتككف ،[65] المكضكعة االستراتيجيات كيدعـ المؤسسة اخؿد
: ىما األنشطة مف رئيسيتيف مجمكعتيف مف القيمة سمسمة نمكذج

 الداعمة كاألنشطة ،Primary Activities األساسية األنشطة
Support Activities  التالي النحك عمى تحديدىما كيتـ 

[66:[ 
 لمخدمة المادم التككيف ميمة تتكلى كىى: األساسية األنشطة. 1

 كىى التسكيؽ، بعد ما كخدمات لممستفيد، كتقديميا الجامعية 
 :ىي أنشطة خمسة مف تتككف

 تحقيؽ تتطمبيا التي األنشطة كىى: الداخمية اإلمدادات -
 المدخالت كتكصيؿ الجامعية لممؤسسة األساسية الكظائؼ
 .ليا الالزمة

 المرتبطة كالبحثية التعميمية األنشطة كؿ كتتضمف: العمميات -
لى المدخالت، كؿ بتحكيؿ  .مممكسة خدمات أك نكاتج كا 

 كتكزيع كتخزيف جمع تتضمف التي األنشطة كىى: المخرجات -
 .الجامعة كمخرجات نكاتج

 بتسكيؽ المرتبطة األنشطة مجمكعة كىى: كالمبيعات التسكيؽ -
 .منو المستفيديف إعالـ ذلؾفي  بما الجامعة خدمات

 الالزمة األنشطة مجمكعة كتتضمف: البيع بعد ما خدمات -
 بعد المستفيد لدل بفاعمية تعمؿ ألف الخدمة عمى لمحفاظ
 .لو تسميميا

 بالبنية الخاصة بالمدخالت تتعمؽ كىى: الداعمة األنشطة. 2
 البشرية، المكارد أنشطة إلى باإلضافة لمجامعة، األساسية
 الربطفي  المتمثمة ةالتحتي كالبنية ،التكنكلكجي التطكير كأنشطة

 مككنات يكضح التالي كالشكؿ ككمياتيا، الجامعة أقساـ بيف
 .القيمة سمسمة نمكذج

 
 3شكل 

 ]66مكونات نموذج سمسمة القيمة ]
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سمسمة القيمة عنصر مادل كعنصر في  كلكؿ نشاط      
المياـ المادية المطمكبة  المادم، حيث يضـ العنصر معمكماتي
فيتضمف كؿ عمميات  المعمكماتياط، أما العنصر لتنفيذ النش

نتاج المعمكمات الضركرية لتنفيذ النشاط الذل  معالجة البيانات كا 
خطكة مف خطكات  أمفي  [؛ كما أف اإلخفاؽ65] يحقؽ القيمة

كقت الحؽ، فعمى سبيؿ في  السمسمة يؤدل إلى تكرار الخطكات
لى نتائج المثاؿ فإف التحميؿ الخاطئ لمبيانات سكؼ يؤدل إ

أساسية كضركرية،  ىي السمسمةفي  مضممة، كما أف كؿ خطكة
ذا تـ اخت  اؿ خطكة ما لتكفير الكقت أك المكارد، فسكؼ تفشؿز كا 

إيجاد القيمة كربما تؤدل إلى إنيائيا، كمف ذلؾ أف القرار في 
الذل يتخذ دكف معمكمات كافية لدعمو مف الممكف أف ينجح 

ماالت فشمو عمى المدل الطكيؿ عمى المدل القصير إال أف احت
 .تككف قائمة بدرجة كبيرة

  يتمتع نظاـ: (ABC) مميزات نظاـ التكمفة عمى أساس النشاط
(ABC) المزايا التي أكدت عمييا الدراسات، كمف  بالعديد مف
 :أىميا

يعتبر نظامان شامالن، ألنو يعمؿ عمى  (ABC) نظاـ أف •
أنشطة، ككذلؾ  تكضيح ماىية عمؿ المؤسسة كتقسيميا إلى

تكزيع عناصر األعباء اإلضافية )التكاليؼ غير المباشرة( عمى 
األنشطة التي تستيمؾ المكارد بعد تحديدىا عمى أساس مجمعات 

نشاء مصدر تكمفة لكؿ نشاط، أك (Cost Pools) التكاليؼ ، كا 
لمجمكعة مف األنشطة، كذلؾ تحديد مسببات استيالؾ لكؿ 

عداد معدؿ تحميؿ مناسب لجميع تكاليؼ كؿ  نشاط لممكارد، كا 
نشاط مف األنشطة المتجانسة، كتخصيص تكاليؼ األنشطة عف 

لمجمع تكمفة كؿ نشاط  (Cost Driver) طريؽ مسبب تكمفة
[67.[ 
األنشطة حسب القيمة المضافة مما  (ABC) يصنؼ نظاـ •

إلدارة المؤسسة لدراسة تكاليؼ األنشطة بعمؽ،  يتيح الفرصة
األنشطة  ى التحميؿ المالئـ، كمحاكلة استبعادكيجعميا قادرة عم

ذات التكاليؼ المرتفعة كالتي ال تضيؼ قيمة، ككذلؾ دراسة 
 األنشطة ذات القيمة المضافة إمكانية تحسيف أساليب أداء

  [31].الضعيفة

التحديد الدقيؽ لتكاليؼ الخدمات يساعد عمى اتخاذ قرارات  •
  [68].ينة أك تطكيرىاإدارية أفضؿ بالتكقؼ عف تقديـ خدمة مع

كتكفير المعمكمات المالية  يساعد المدراء في ترشيد المكارد، •
مما  الكحدات كاألقساـ المختمفة كغير المالية عف تكمفة أنشطة

 ].69] يزكدىـ برؤية كاضحة بتحميالت التكمفة
عمى أساس النشاط  رابعان: التصكر المقترح إلدارة تكمفة الجكدة

 :بالجامعات المصرية
المقترح إلدارة تكمفة الجكدة  التصكر يتضمف ىذا المحكر        

عمى أساس النشاط بالمؤسسات الجامعية كمتطمبات تطبيؽ ذلؾ 
التصكر بما يتناسب مع أىداؼ كظركؼ كؿ مؤسسة جامعية، 
كمف منظكر منظكمي شامؿ يعكس كالن مف المدخالت 

ىذه كالعمميات كالمخرجات، كبيف األىداؼ كالنكاتج التي تسعى 
 .األنشطة كالممارسات إلى تحقيقيا

كييدؼ التصكر المقترح لتطبيؽ إدارة تكمفة الجكدة عمى       
أساس النشاط بالمؤسسات الجامعية، كنظران لالعتبارات التي 

فيما يقدمو  (ABC) يتميز بيا نظاـ التكمفة عمى أساس النشاط
مف معمكمات، كبيدؼ تحسيف جكدة مخرجات الجامعات، يجب 

 بيف تكمفة الجكدة كاإلدارة عمى أساس النشاط مف الربط
(ABM) كتحديد مجمكعة مف اإلجراءات لنظاـ إدارة تكمفة ،

 :الجكدة عمى أساس النشاط كذلؾ عمى النحك التالي
األسس التي يقـك عمييا التصكر المقترح: يعتمد التصكر . 1

المقترح إلدارة تكمفة جكدة المؤسسات الجامعية عمى أساس 
 :مى عدة أسس تتمثؿ فيما يميالنشاط ع

أدل  عدـ مالئمة نظاـ التكاليؼ التقميدم لقياس تكمفة الجكدة -
إلى كجكد حاجة ماسة لنمكذج إلدارة التكمفة يتكاكب مع المداخؿ 

 .الحديثة بيدؼ الكصكؿ إلى مستكل مف الجكدة كالتميز
أف التنكع كالتبايف في تشكيمة أنشطة المؤسسات الجامعية  -

يما بينيا مف حيث نسبة استيالكيا لممكارد نتيجة تختمؼ ف
اختالفيا في الطمب عمى األنشطة، كبالتالي يككف مف المجدم 

 .تطبيؽ نظاـ إدارة التكمفة عمى أساس النشاط
تعقد كتشابؾ العمميات كاألنشطة الجامعية كتداخؿ عناصر  -

ة التكاليؼ فيما بينيا، مما يجعؿ النظـ التقميدية إلدارة التكمف
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قاصرة عف تحديد نصيب كؿ نشاط أك عممية مف عناصر 
 .التكاليؼ تمييدان الحتساب تكمفة الكحدة

أف إدارة تكمفة الجكدة حسب النشاط تجنب المؤسسات  -
الجامعية اآلثار المالية السالبة التي قد تتحمميا نتيجة الجكدة 
المنخفضة المرتبطة باألنشطة التي تؤدييا المؤسسة، كذلؾ مف 

عف التكمفة المصاحبة لكؿ نشاط مف  ؿ تقديـ معمكمات كافيةخال
 .أنشطة الجكدة

أف إدارة تكمفة الجكدة عمى أساس النشاط تمكف اإلدارة  -
الجامعية مف التخطيط كرقابة التكاليؼ كذلؾ مف خالؿ إيجاد 
عالقة كاضحة بيف األنشطة كالتكاليؼ مف ناحية كاألنشطة 

 .رلكالخدمات المقدمة مف ناحية أخ
أف تطبيؽ إدارة تكمفة الجكدة حسب األنشطة في المؤسسات  -

الجامعية يمكنيا مف معالجة أكجو القصكر في نظاـ التكاليؼ 
التقميدم، كيكفر معمكمات يمكف مف خالليا حصر فرص تحسيف 

 المعيبةالجكدة الممكنة نتيجة إلمكانية التقرير عف تكمفة الخدمة 
تمكف اإلدارة مف اتخاذ اإلجراءات كفقان لمصادر حدكثيا كمف ثـ ت

 .التصحيحية المناسبة
أف إدارة تكمفة الجكدة عمى أساس النشاط تكفر قاعدة بيانات  -

لكؿ خدمو مف الخدمات  بالنسبةحكؿ اتجاىات تكمفة الجكدة 
التي تقدميا الجامعة كُتمكف مف اتخاذ إجراءات عالجية تعمؿ 

لتركيز عمى عمى تصحيح مسار تكمفة الجكدة، كمف ثـ ا
 .الخدمات التي بيا مشاكؿ جكدة

تحديد مجاالت تكمفة الجكدة في المؤسسات الجامعية : نظران  .2
لمطبيعة الخاصة لممؤسسات الجامعية فإنو يمكف تحديد أىـ 
المجاالت التي يمكف تناكليا بالقياس مف ثـ إدارة تكمفة الجكدة، 

بأنو: )ما ال يمكف  إلى الفرضية الشييرة في مجاؿ اإلدارة استنادان 
 قياسو ال يمكف إدارتو(، كالتي تـ تحديدىا كفقان لدراسات كؿ مف:

[70] Malhotra,[ العظمة كآخركف71، الدباغ ،] [72 ،]
مف معايير كطنية كعربية كدكلية مختمفة، عمى  استنتاجان ككذلؾ 

اعتبار أف الجكدة تتحقؽ مف خالؿ االلتزاـ بتطبيؽ المعايير التي 
 :ه المجاالت، كتتمثؿ فيما يميتشميا ىذ

تكمفة جكدة القدرة المؤسسية: كيشمؿ ىذا البعد المعايير التي  . أ
تحقؽ جكدة قدرات المؤسسات التعميمية كمككناتيا المؤسسية 

المتكامؿ مف رؤية كرسالة  االستراتيجيكالمتمثمة في البناء 
مة كأىداؼ كقيـ كخطط عمؿ كغيرىا، ككذلؾ معايير القيادة الفاع

كآليات تطبيقيا، كالييكؿ التنظيمي المتكامؿ كالمناسب لظركؼ 
كطبيعة عمؿ المؤسسة بما يشتمؿ عميو مف تحديد المياـ 

بيف مختمؼ  االتصاؿكتكضيح خطكط السمطة كتسييؿ عمميات 
جكانب المؤسسة، كنظـ الحككمة المؤسسية كمتطمبات تحقيقيا، 

شرات ىذا المجاؿ كحصر كتحديد األنشطة المتعمقة بمعايير كمؤ 
 .حتى يمكف تحديد تكمفة كؿ منيا كفقان لمخطكات الفنية السابقة

تكمفة جكدة العممية التعميمية: يركز ىذا البعد عمى العمميات  . ب
األساسية المتعمقة بالمعرفة كتطكيرىا كالمناخ كالثقافة التنظيمية 
ف التي تضمف تفكؽ الطالب، كالييئة التدريسية كاإلدارة، حيث أ

التعرؼ عمى مستكل جكدة العممية التعميمية كقياسيا مف األمكر 
الصعبة، فالتقييـ النكعي ألم نظاـ تعميمي أمر تشكبو العديد مف 
الصعكبات، فجكدة التعميـ ليست بالمفيـك الساكف، كأف معايير 
جكدة التعميـ تصبح عرضة لمتليير كالتكيؼ مع المستجدات، 

لعممية التعميمية كأنشطتيا الفرعية كتتحدد مجاالت تكمفة جكدة ا
 :مف خالؿ تكمفة كؿ مف

كمفة دراسة الطالب: يعد الطالب أىـ المخرجات النيائية  -
لممؤسسة التعميمية، كالنفقات ىي المتلير األكثر أىمية كاألجدل 
بالقياس، كيتحدد اإلنتاج في قطاع التعميـ عمى أساس كحدة 

ة الدراسة يؤدم بالنتيجة المنتج " الطالب" كأف عدـ حساب كمف
إلى ضعؼ القرارات اإلدارية، كعدـ دقة القياس كتحديد كفاءة 

 .أداء المؤسسات الجامعية
مف حيث قدرة المؤسسة عمى تكفير بيئة الييئة التدريسية:  -

عمؿ مناسبة، كتكفير التلذية الراجعة التي يستفيد منيا أعضاء 
كتطكير أساليب  ىيئة التدريس في تحسيف أساليب عمميـ

 .التدريس، ككؿ األنشطة التي يمكف تحديدىا في ىذا المجاؿ
 البرامج التعميمية كالمنيج كالدراسي: كيعد قياس تكمفة تطكير -

ىذه البرامج أمران ضركريان لممحافظة عمى رفع مستكل األداء، 
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كقياس درجة فاعمية المؤسسات الجامعية في بناء شخصية 
ميارات الالزمة لمكاجية الحياة، كتحديد الطالب كتزكيدىـ بال
 .األنشطة المتعمقة بيا

اإلدارة: حيث يقع عمى عاتؽ اإلدارة النيكض برسالة المؤسسة  -
عادة بناء مناخيا لضماف تحقيؽ األىداؼ، كالكصكؿ  التعميمية كا 

 .إلى األداء األفضؿ، كاألنشطة التي تحقؽ جكدتيا
تضمف ىذا البعد كؿ تكمفة جكدة الخدمات المساندة: كي -ج

األنشطة كالعمميات التي تقـك بيا المؤسسة لدعـ العممية 
التعميمية مف الحصكؿ عمى المكاد كالتجييزات كالخدمات، 
كتطكير البيئة المادية كمكاكبة التطكرات، كالمعايير كالمؤشرات 
التي يمكف تحديد أنشطة كؿ منيا، كيمكف تحديد مجاالت تكمفة 

 :اآلتيىذا البعد في 
رأس الماؿ البشرم: كيظير ىذا المجاؿ في المؤسسة  -

الجامعية، بما تحتكيو مف فكر كميارة كخبرة، كالذم يعطي 
المؤسسة شخصيتيا، كما تمتمكو مف رأس ماؿ معرفي يتجسد في 
القدرات كالخبرات، كالحكمة المتراكمة لدييا كالتي تمكنيا مف 

يمية إذا ما تكافر ليا خمؽ القيمة، حيث يزداد أداء المؤسسة التعم
تمتمؾ مؤىالت عالية كبأعداد مناسبة كقادرة  كفؤهىيئة تدريس 

عمى القياـ بالمياـ العممية كالتربكية، كذلؾ إذا تكافر اإلدارييف 
كالفنييف بالتخصصات المطمكبة كباألعداد المناسبة، كتحديد 

 .جكدة ىذا المجاؿ بتحقيؽأنشطة التكمفة المرتبطة 
التنظيمي: كيشير إلى المعايير المرتبطة  رأس الماؿ -

باإلمكانيات التي تمكف المؤسسة مف أداء كظائفيا كعممياتيا 
كالتكنكلكجية  كيتألؼ مف: األنشطة كالعمميات كالبنى التحتية،

كالمككنات التي تساىـ في تككيف نظاـ معمكمات يتميز بالدقة 
ذ القرارات كالتكقيت المناسب كيزيد مف قدرة اإلدارة عمى اتخا

كتحقيؽ فاعمية األداء، كأنظمة االتصاؿ التي تدعـ الييكؿ 
التنظيمي، كمجمكعة المكارد المادية التي تساعد عمى تحكيؿ 

 .المدخالت إلى مخرجات
د. تكمفة جكدة التعمـ كالتحسيف المستمر: كيركز ىذا البعد عمى 
 األنشطة المطمكبة لمتعمـ كالتحسيف المستمر، كالذم يشير إلى

قدرة المؤسسة عمى كسب الخبرة مف خالؿ التجريب كالمالحظة، 
كاختبار كؿ مف النجاح كالفشؿ، كتشجيع أعضائيا عمى التعمـ، 
كمركنة المؤسسة في تقبؿ األفكار الجديدة كتبادليا مف خالؿ 

 .رؤية مشتركة، كاألنشطة التي تحقؽ ىذا المجاؿ
ىذا المجاؿ  ق. تكمفة جكدة األداء المالي: تتركز الجيكد في

عمى عمميات رئيسية تتعمؽ بتطكير تمكيؿ األنشطة التعميمية، 
كأنشطة دعـ الخدمات المساندة، كتطكير كصيانة المكازنة التي 
تدعـ الرؤية كالرسالة كأنشطتيا المركزية ككذا األنشطة التي 

 :يمكف تحديده فيما يتعمؽ بكؿ مف الجكانب التالية
حيث يعكس ىذا المجاؿ كفاءة المكازنة المالية العامة:  -

كفاعمية عممية التخطيط المالي حيث أف المكازنة ىي ترجمة 
ألىداؼ الجامعة، كىي أداة إدارية تساعد اإلدارة الجامعية في 
أداء الكظائؼ، كىي أداة اتصاؿ ذات اتجاىيف فيي تكصؿ 
أىداؼ اإلدارة العميا إلى المستكيات الدنيا، كما تكصؿ الظركؼ 

لألقساـ كمدل قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ، كتمثؿ الكاقعية 
المكازنة عامالن إيجابيان أك سمبيان لمتحفيز، فإذا ما اشتركت 
المستكيات اإلدارية الدنيا بإعدادىا كاقتنع المسئكلكف عف التنفيذ، 

 .أدل ذلؾ إلى تحقيؽ المكازنة ككاف أثرىا إيجابيان كالعكس
يؽ التميز في األداء التخصيص المالي لمخطط: يتطمب تحق -

العممي لممؤسسات الجامعية تكافؽ المخصصات المالية الالزمة 
إلنجاز األنشطة المطمكبة، كاالستلالؿ األمثؿ ليا كتالفي حدكث 
أم ىدر أك ضياع، كبالتالي يتطمب األمر تحديد قدرة اإلدارة 

 .عمى كضع الخطط المالية الدقيقة لتمكيؿ تمؾ األنشطة
ع الخدمية كاإلنتاجية: تتطمب المؤسسات عكائد المشاري -

الجامعية كضع خطط إليجاد إيرادات ذاتية مف األنشطة 
التعميمية، فينعكس ذلؾ عمى إدارة تمؾ المؤسسات نتيجة لنجاح 

 .إداراتيا المالية
مراحؿ تطبيؽ التصكر المقترح : كيتـ في ىذه المرحمة تحديد . 3

 فة الجكدة عمى أساسإلدارة تكم رحتالمقمراحؿ تطبيؽ التصكر 
 :النشاط في المؤسسات الجامعية كذلؾ عمى النحك التالي

 العامة لمتطبيؽ: كتشمؿ المرحمة العامة لتطبيؽ  ةػالتييئة ػػػمرحم.  أ
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نظاـ التكاليؼ المبني عمى األنشطة عمى المراحؿ الفرعية 
  [73]:التالية

غبة مرحمة الدراسة المبدئية: تبدأ ىذه المرحمة نتيجة لكجكد ر  -
لمتطكير كالتليير لمنظـ القائمة أك في حالة كجكد مشاكؿ 

ال تقابؿ  تنظيمية كال يكجد ليا حمكؿ، أك أف المعمكمات المتاحة
 .الطمب عمييا

مرحمة تبني النظاـ: عندما ترل المؤسسة أف نظاـ إدارة  -
تكاليؼ الجكدة المبني عمى األنشطة يمكف أف يقدـ الحمكؿ 

لمرحمة كفييا يقـك مقترحي النظاـ بحممة المطمكبة، تأتي ىذه ا
 .ات الالزمةقلمحصكؿ عمى المكاف

مرحمة التحميؿ: كيقـك فييا المسئكليف عف التنفيذ بدراسة  -
المكارد كالربط بينيا كبيف األنشطة ثـ تخصيصيا عمى كحدات 
عطاء عنصرم الكقت كالتدريب أىمية في ىذه  التكمفة، كا 

 .المرحمة
مرحمة مكافقة متخذ القرار عمى أف  مرحمة القبكؿ: كىي -

معمكمات النظاـ الجديد سيتـ االعتماد عمييا في تحسيف 
القرارات، كال يأتي القبكؿ إال عند اقتناع كفيـ العامميف لمعمكمات 

 .نظاـ التكاليؼ المبني عمى األنشطة
مرحمة االستخداـ: تظير ىذه المرحمة عندما يككف نظاـ  -

نشطة أحد أجزاء نظاـ المعمكمات التكاليؼ المبني عمى األ
 .اإلدارية لمجامعة كيظير نتائجو الستخداميا التخاذ القرارات

 اتخذنا إذا لممؤسسة الجامعية: االستراتيجي دراسة البناء -
انطالؽ إلدارة تكمفة  كنقطة الجامعية المؤسسة استراتيجية

 الجكدة، فما ىي األنشطة التي يمكف تحديد التكمفة عمى أساسيا
في بناء تمؾ االستراتيجية؟ كتتضمف ىذه المرحمة: دراسة رؤية 

األىداؼ التي تسعى المؤسسة  المؤسسة كرسالتيا، ككذلؾ دراسة
لتحقيقيا كتمثؿ اتجاىا استراتيجيان مف خالؿ كصؼ لمنتائج 

يتـ انجازه  المرغكبة، كاألىداؼ اإلجرائية كتمثؿ النتائج التي
 .بالفعؿ كتككف قابمة لمقياس

انطالقا مف رؤية كرسالة  تحديد المعايير األساسية لألداء: -
األداء، كيمكف في  تحديد معايير يتـ التعميمية كأىدافيا المؤسسة

الييئة  ىذه الحاالت االعتماد عمى المعايير القكمية التي كضعتيا
إقميميو مع  اعتماد معايير أخرل دكليو أك القكمية لالعتماد، أك

ما يتناسب مع ظركؼ كطبيعة المستكيات أخرل ب إضافة معايير
التعميمية في كؿ منظمة بشرط أف تتحقؽ فييا سمات المعايير 

 كالشمكلية، كالكضكح، كتحديد الجيدة مثؿ الصدؽ، كالمكثكقية،
 .معياركاألنشطة المتعمقة بتحقيؽ 

تحديد مؤشرات قياس األداء: تعرؼ المؤشرات بأنيا  -
لتعميمية مف حيث جكدة عف صحة المؤسسة ا إحصاءات تعبر

التعميـ، كما إنيا تشمؿ عمى معمكمات تصؼ أداء المؤسسة 
كصكالن لمنتائج المرغكبة، كيجب أف تككف المؤشرات معيارية 
كتراقب التليرات في النظاـ التعميمي، كتساعدنا في بناء 

ىذه  تصنيفات صادقة كثابتة كيمكف تحديد األنشطة التي تمثميا
 .المؤشرات

 :ة التطبيؽ الفني: كتشمؿ المراحؿ الفرعية التالية. مرحم ب
حصر أنشطة الجكدة بالمؤسسات الجامعية: كتشمؿ: أنشطة  -

المنع أك الكقاية )نشاط تخطيط جكدة الخدمات الجامعية 
المقدمة، نشاط مراجعة أنظمة ضبط الجكدة، نشاط تدريب 
 العامميف، سجالت كممفات تكثيؽ الجكدة كأدلتيا، متابعة رضا
المستفيديف، الصيانة الكقائية، نشاط بيانات الجكدة كالتقرير 
عنيا، نشاط تخطيط كتنفيذ برامج التحسيف المستمر(؛ أنشطة 

)نشاط تقييـ أداء العامميف، مراقبة جكدة الخدمات  التقييـ
المقدمة، المراجعة الداخمية، اإلشراؼ(؛ أنشطة ناتجة عف فشؿ 

راقبة الجكدة، نشاط عدد داخمي )نشاط إصالح العيكب نتيجة م
مرات التجييز، نشاط أكقات التجييز، إعادة تقديـ الخدمة، 
فحص كمراقبة الكحدات التي تـ إعادة إصالحيا(؛ أنشطة ناتجة 
عف فشؿ خارجي )نشاط إعادة تقديـ الخدمات التي لـ تمبي 
رضا المستفيد، نشاط عدد مرات الصيانة، نشاط نسب الخدمة 

فحص كمراقبة الكحدات التي تـ إعادة في الكقت المناسب، 
 (.إصالحيا

تحديد تكمفة كؿ نشاط مف أنشطة الجكدة: تتحدد تكمفة الجكدة  -
في نكعيف، األكؿ: تكمفة جكدة صريحة، كالثاني: تكمفة جكدة 
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غير صريحة، ككفقان لمتكمفة الصريحة لمجكدة تتحدد تكمفة كؿ 
ي ضكء ما تـ نشاط مف أنشطة الجكدة التي تمارسيا المؤسسة ف

استخدامو مف المكارد االقتصادية المتاحة لممؤسسة، في كؿ 

نشاط مف أنشطة الجكدة، كيمكف افتراض تكمفة كؿ نشاط مف 
أنشطة الجكدة باستخداـ نظاـ التكمفة عمى أساس النشاط عمى 

 :كفقان لمجدكؿ التالي
 أنشطة الجودة باستخدام نظام التكمفة عمى أساس النشاط. 1جدول 

 عناصر التكاليف نات أنشطة تكمفة الجودةبيا
 االجمالي أخرى مصروفات أجور مواد

 X X X X XX أنشطة المنع أك الكقاية:
 X X X X XX تخطيط جكدة الخدمة

 X X X X Xx كىكذا لباقي األنشطة. تدريب العامميف.
 X X X X Xx أنشطة التقييـ:

............................. X X X X Xx 
.............................. X X X X Xx 

 X X X X Xx أنشطة الفشؿ الداخمي:
............................ X X X X Xx 
.............................. X X X X Xx 

 X X X X Xx أنشطة الفشؿ الخارجي:
............................... X X X X Xx 

.............................. X X X X Xx 
 ]38: ]المصدر

 تحديد بعد: الجكدة بأنشطة الخاصة التكمفة مسببات تحديد -
 أنشطة مف نشاط كؿ تكمفة كتحديد الجكدة أنشطة كحصر

 الجكدة ألنشطة المالئمة التكمفة مسببات تحديد يتـ الجكدة،
 كالمدير بالفنييف االستعانة طريؽ عف ذلؾ كيتحدد الصريحة

 :التالي الجدكؿ في كما ذلؾ يتـ أف كيمكف ليالما
 الجودة بأنشطة الخاصة التكمفة مسببات.  جدول

 مسبب التكمفة بياف النشاط
  أنشطة المنع أك الكقاية:
 عدد ساعات التخطيط تخطيط جكدة الخدمة

 عدد العامميف كىكذا لباقي األنشطة تدريب العامميف..
  أنشطة التقييـ:

............................. .............................. 
.............................. .................................. 

  أنشطة الفشؿ الداخمي:
............................ ............................... 
.............................. ................................ 

  أنشطة الفشؿ الخارجي:
............................... ................................. 
.............................. ..................................... 

 ]38المصدر: ]
 تحديد العدد النيائي لمجمعات التكمفة المخصصة الستيعاب  -

 دة: يتحدد العدد النيائي لمجمعات أك أكعيةعناصر تكمفة الجك 
عناصر تكمفة الجكدة في ضكء  الستيعابالتكمفة المخصصة 

معيار إمكانية دمج تكمفة نشاط معيف ضمف تكمفة نشاط جكدة 
آخر دكف أف تفقد المعمكمات المقدمة عف نظاـ محاسبة التكمفة 
ـ جانب مف مصداقيتيا بعد عممية الدمج، كيمكف اعتبار كؿ قس

ككذلؾ كؿ كحدة لمجكدة،  أكاديمي بكؿ كمية مركز نشاط مستقؿ،
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أك كحدة ذات طابع خاص، أك المراكز البحثية المتخصصة 
كيبيف الجدكؿ التالي أمثمة لمدخالت قسـ أكاديمي  بالجامعات،

 .مف المكارد كاألنشطة التي يزاكليا كالمخرجات الناتجة عنو

 رجات قسم أكاديميأمثمة لبعض موارد وأنشطة ومخ. 3جدول 
 المخرجات األنشطة الموارد

 مساقات دراسية، كبحكث التدريس، كالبحث العممي أعضاء ىيئة التدريس
 منشكرات بحثية البحث ىيئات معاكنة
 مشركعات استشارات أخصائيكف
 تقارير أنشطة عممية الييئة اإلدارية
 أخرل إدارة الكمية خدمات كتكريد

 ]74] المصدر:
د معدؿ تكمفة كؿ نشاط مف أنشطة الجكدة: يتحدد معدؿ تحدي -

كؿ نشاط مف أنشطة الجكدة في ضكء كؿ كعاء مخصص 
تيعاب عناصر تكمفة الجكدة كعمى ضكء مسبب التكمفة الس

المستنفد في اتماـ ىذا النشاط، كيتـ ذلؾ عف طريؽ قسمة تكمفة 
كؿ نشاط مف أنشطة الجكدة عمى كمية مسبب تكمفة ىذا 

 :كالجدكؿ التالي النشاط،

 يوضح معدل تحميل كل نشاط من أنشطة الجودة وفقًا لمتكمفة والمسببات. 4جدول 
 تكمفة النشاط بيان األنشطة

1 
 كمية مسبب التكمفة

2 
 معدل تكمفة النشاط

3=1÷2 
 X X Xx أنشطة المنع أك الكقاية:

 X X Xx أنشطة التقييـ:
 X X Xx أنشطة الفشؿ الخارجي:

 X X Xx ؿ الداخمي:أنشطة الفش
 X X Xx أنشطة المنع أك الكقاية:

 ]38المصدر: ]
تحديد نصيب كؿ خدمة مف تكمفة كؿ نشاط مف أنشطة  -

الجكدة: يتـ تحديد نصيب كؿ خدمة مف تكمفة كؿ نشاط مف 
أنشطة الجكدة عمى ضكء معدؿ تكمفة كؿ نشاط كفي ضكء ما 

ي يمكف تحديدىا مف مسبب تكمفة النشاط، كالت الخدمة استنفذتو

مف حاصؿ ضرب النشاط الفرعي في معدؿ تكمفة، ثـ يتـ 
تجميعيا في األنشطة الرئيسية مف منع كتقييـ كفشؿ داخمي 
كخارجي، لمكصكؿ إلى نصيب كؿ خدمة مف ىذه التكمفة، 
كالجدكؿ التالي يكضح أمثمة لمجمعات التكاليؼ كمسبباتيا في 

 :الجامعات
 التكمفة ومسبباتها في الجامعاتأمثمة لبعض مجمعات . 5جدول 

 مسببات التكمفة مجمعات التكمفة
 عدد الطالب التدريس
 عدد الكتب/المراجع/ الدكريات المكتبة
 عدد طالب الكميات العممية المختبرات
 عدد المعامالت شئكف الطمبة
 عدد البحكث البحث العممي
 عدد طمبات الصيانة العادية كالطارئة الصيانة

 عدد مرات التسجيؿ/ السحب/ اإلضافة كالتسجيؿ القبكؿ
 ]31المصدر: حمس ]

 كدة ػػػػػػػػجػة الػػػػػفػمػكػرح إلدارة تػػػػكر المقتػػػػؽ التصػػػيػات تطبػػػػطمبػػمت. 4
 بالجامعات : تتمثؿ أىـ متطمبات تطبيؽ التصكر المقترح إلدارة 

 :تكمفة الجكدة بالجامعات المصرية فيما يمي
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ساليب كنظـ عمؿ دعـ كالتزاـ اإلدارة العميا: يتطمب إدخاؿ أ •
جديدة إلدارة تكمفة الجكدة في الجامعات، أف تككف ىناؾ قناعة 

كأف تتحمى القيادات  كالتزاـ مف قبؿ القيادات اإلدارية العميا بذلؾ،
بصفات القيادة كالشجاعة في إحداث التليير كتككيف ثقافة 
الجكدة، كحفز العامميف عمى المشاركة كاإلبداع كالتحسيف 

ني األساليب كاالتجاىات الحديثة، كالتخمي عف المستمر، كتب
 .األساليب التقميدية كالنمطية المألكفة في األداء

زيادة فيـ المستخدميف لمفاىيـ كعمميات إدارة التكمفة عمى  •
أساس النشاط، مما يترتب عميو زيادة قبكلو كاستخدامو، كعميو 
يجب العمؿ عمى تدريب كتنمية العامميف بالجكدة كأعضاء 
الييئات التدريسية كالمكظفيف في الجامعات لتأىيميـ عمى تطبيؽ 

 .النظاـ
بناء نظاـ متكامؿ لمبيانات كالمعمكمات: يحتاج تطبيؽ إدارة  •

عمى أساس النشاط إلى نظـ معمكمات جيدة  تكمفة الجكدة
كدقيقة، كيتعيف أف يككف ىناؾ تطكير مستمر ألكعية تجميع 

فراد العامميف بيا، كىياكميا البيانات المختمفة كتطكير األ
التنظيمية، كما يتعمؽ بيا مف أنظمة كطرؽ كأساليب لمعمؿ، 

 .كاالستفادة الجيدة مف تكنكلكجيا المعمكمات المتطكرة
مراعاة الخصائص المميزة ألنشطة المؤسسات الجامعية عند  •

 .التطبيؽ كاآلخذ بعيف االعتبار طبيعة مخرجاتيا مف الخدمات
ستفيض ألنشطة الجامعات مف أجؿ التحديد التحميؿ الم •

الكاضح لعالقات السبب كاألثر لتمؾ األنشطة كالكصكؿ إلى 
مسبب التكمفة لكؿ نشاط، كالعدد المناسب لمجمعات تكاليؼ 

 .األنشطة
إدارة  العمؿ عمى تليير الثقافة التنظيمية: إف االستفادة مف •

معية يتطمب عمى أساس النشاط في المؤسسات الجا تكمفة الجكدة
 .أف تككف الثقافة التنظيمية مشجعة عمى ذلؾ

 صعكبات تطبيؽ التصكر المقترح ككيفية التلمب عمييا:. 5
تتنكع الصعكبات التي يمكف أف تكاجو تطبيؽ التصكر المقترح 
لتطبيؽ إدارة تكمفة الجكدة عمى أساس النشاط، كفيما يمي عرض 

 : ألىـ تمؾ الصعكبات، ككيفية التلمب عمييا

التنكع الكبير في األنشطة األكاديمية التي يمكف أف يقـك بيا  -
عضك ىيئة التدريس كالتي ال تتصؼ بالنمطية، كما أف األنشطة 
التي يقـك بيا أعضاء ىيئة التدريس أنشطة ذىنية غير مممكسة، 
كعميو مف الصعب الربط بيف تكاليؼ المكارد كمخرجات العممية 

 .شطةالتعميمية مف خالؿ تمؾ األن
بخالؼ المؤسسات األخرل فإف القرارات الرئيسية التي تؤثر  -

عمى التكمفة يتـ اتخاذىا مف خالؿ الكميات كاألقساـ األكاديمية 
كليس مف خالؿ المستكيات اإلدارية العميا في الييكؿ التنظيمي، 
كمنيا طرح مساقات كبرامج جديدة كتصميـ األنشطة المطمكبة 

 .لمشاريع البحثية المختمفةلنيؿ الدرجة كالقياـ با
التقارير  إلنتاجتطبؽ الجامعات نظاـ محاسبي تقميدم مصمـ  -

المالية الختامية، كالتي تتصؼ بأنيا إجمالية، ال تمبي احتياجات 
صناع القرار مف المعمكمات، كيخضع بعضيا لرقابة اإلدارة 
العميا، كبعضيا لمكميات كاألقساـ األكاديمية، بما ال يظير حجـ 
االستفادة مف تخصص معيف مف المكارد المختمفة، كما مدل 

 .مساىمة كؿ عضك أكاديمي بالتكمفة لكؿ تخصص عممي
يعكس نظاـ إدارة المكازنات بالجامعات النظاـ التقميدم فيي  -
ترتبط بالخطط االستراتيجية أك بمخرجات قابمة لمقياس كىي  ال

 .رقابةبذلؾ ال تفي باحتياجات اإلدارة كأداة تخطيط ك 
تداخؿ مخرجات العضك األكاديمي كصعكبة فصميا بكضكح  -

عف بعضيا البعض، حيث يصعب التمييز بيف نشاط البحث 
العممي، كنشاط التدريس، كنشاط الخدمات األكاديمية لعضك 

 .ىيئة التدريس
مقاكمة األفراد لمتليير إلحساسيـ بأف ذلؾ سيمقي عمييـ أعباء  -

افة تكمفة الجكدة بيف العامميف جديدة، كيتطمب ذلؾ نشر ثق
بالمؤسسات الجامعية؛ كتكعيتيـ بالفكائد التي تعكد عمييـ كعمى 

 .مجتمعاتيـ مف تطبيؽ ىذا المدخؿ
صعكبة القياس الكمي لبعض األنشطة أك البرامج ؛ كيحتاج  -

ذلؾ لتدريب األفراد عمى أساليب القياس المختمفة، كاختيار 
بيـ عمى كيفي تحكيؿ الظكاىر األنسب منيا لكؿ نشاط، كتدري

 .الكيفية إلى شكؿ كمي باستخداـ مقاييس األداء المتدرج
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صعكبة الكصكؿ لمتطبيؽ الجيد، كيتطمب ذلؾ التكعية  -
بمرحمية التطبيؽ، كأف كؿ منظمة يمكف أف تضع خطة زمنية 

 .لمتطبيؽ كفقا لظركفيا
 ضعؼ نظـ المعمكمات التي يمكف االعتماد عمييا بالجامعات -

بما يمثؿ عائقا أماـ تطبيؽ ىذا المدخؿ؛ مما يتطمب إنشاء نظـ 
 .لممعمكمات متطكرة يتـ تحديثيا باستمرار

القمؽ مف تطبيؽ المقاييس الكمية نظرا لصعكبتيا، أك لمخكؼ  -
مف أنيا تقدـ مقياسان حقيقيان لمدل التقدـ في األداء؛ كيتطمب ذلؾ 

 ؿ.ترسيخ مبادئ الشفافية كالكضكح في التعام
 المراجع

 أ. المراجع العربية
 دار التكاليؼ، محاسبة (،1994محمكد، ) محمد يكسؼ، [1]

 الدكحة. كالنشر، لمطباعة الحكمة

(: " مدخؿ محاسبة 2004) يكسؼ، أبك بكر محمد [3] 
التكاليؼ عمى أساس النشاط كالدكر التأثيرم لنظـ تقييـ 

، 26 األداء الداخمي"، مجمة البحكث التجارية، المجمد
 .58-15، ص ص 1العدد

منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم، كالبنؾ  [4]
(: مراجعات لسياسات التعميـ الكطنية: 2010) الدكلي

التعميـ العالي في مصر، مطبكعات منظمة التعاكف 
 ، باريس.االقتصادمكالتنمية في الميداف 

لتمكيؿ (: "مصادر كآليات متنكعة 2003) القصبي، راشد [4]
التعميـ الجامعي في مصر في ضكء بعض التجارب 
العالمية المعاصرة"، المؤتمر السنكم الحادم عشر لمجمعية 
المصرية لمتربية المقارنة كاالدارة التعميمية بعنكاف "نظـ 
تقكيـ األداء المدرسي في الكطف العربي في عصر 

جامعة عيف شمس، في –المعمكمات"، المنعقد بكمية التربية 
، القاىرة، دار الفكر 2003يناير سنة  26-25الفترة مف 
 العربي.

اتجاىات حديثة في  (:2003الياللي، الشربيني الياللي ) [5]
المؤتمر القكمي السنكم العاشر  تمكيؿ التعميـ الجامعي،

مركز تطكير التعميـ الجامعي بعنكاف "جامعة المستقبؿ في 
مبر ديس 28-27في الفترة مف  الكطف العربي"،

 جامعة عيف شمس، ،مركز تطكير التعميـ الجامعي،2003
 .القاىرة

(: دراسة مقارنة لبعض 2011الشناكم، فاطمة قمر، ) [6]
مكانية  الجامعات األجنبية ذات التكجيات االستثمارية كا 
اإلفادة منيا في الجامعات المصرية، رسالة ماجستير غير 

 منشكرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.

(: إطار مقترح لتطبيؽ نظاـ 2007عدس، صالح مجدم ) [7]
في الجامعات  (ABC)التكاليؼ المبني عمى األنشطة 

الفمسطينية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التجارة، 
 .الجامعة اإلسالمية، غزة

 الخناؽ، نبيؿ محمد عبد المحسف، كالربيعي، جبار جاسـ [9]
كاالفصاح عنيا  (: " أىمية قياس تكاليؼ الجكدة2005)

في القكائـ المالية"، مجمة التقني، المجمد الثامف عشر، 
 ، معيد اإلدارة التقني، البحريف.4العدد

  BS 6143-2( 1990) المعيار البريطاني [10]

(: 2005الحربي، عكض سالـ؛ كالكحمكت، زياد، ) [11]
"تكاليؼ الجكدة كطرؽ قياسيا"، كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر 

عنكف بػ "السعي نحك اإلتقاف الكطني األكؿ لمجكدة الم
 كالتميز"، الرياض، المممكة العربية السعكدية.

"، الكمية (: "تحميؿ تكاليؼ الجكدة2005) عيشكني، محمد [12]
التقنية بحائؿ، المممكة العربية السعكدية 

http://aichouni.tripod.com. 

عبد الرحمف؛ كرزؽ، محمكد عبد الفتاح،  المحمكد، صالح [13]
(: "مدخؿ إدارة الكمفة االستراتيجية لدعـ القدرة 2006)

http://aichouni.tripod.com/
http://aichouni.tripod.com/
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التنافسية لمشركات المساىمة السعكدية في ظؿ متليرات 
النظاـ العالمي الجديد"، المجمة العممية لجامعة الممؾ 
فيصؿ لمعمـك اإلنسانية كاإلدارية، المجمد السادس، العدد 

 الثاني.

(:" نظاـ الكمفة 1996) البكرم، رياض حمزة، كنعيـ، فائز [14]
عمى أساس األنشطة"، مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية، 

 ، كمية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة بلداد.3، المجمد 8العدد 

(: المحاسبة اإلدارية 2001) باسيمي، مكـر عبد المسيح [15]
األداء، الطبعة مدخؿ معاصر في التخطيط كالرقابة كتقكيـ 

 الثالثة، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، المنصكرة.

(: محاسبة 2003) صالح الديف، كآخركف مبارؾ، [18] 
التكاليؼ المتقدمة لألغراض اإلدارية، الدار الجامعية 

 الجديدة، اإلسكندرية.

(: تحديد التكمفة عمى أساس النشاط 2004) مابرلي، جكلي [19]
الية: كيؼ تدعـ اإلدارة عمى أساس في المؤسسات الم

النشاط كتدير مكاردؾ بفاعمية، ترجمة أحمد محمد زامؿ، 
 معيد اإلدارة العامة، الرياض.

لمتكمفة  االستراتيجية(: اإلدارة 2015) صالح، صباح فكزم [21]
كدكرىا في اتخاذ القرارات في شركات قطاع الخدمات 

سالة ماجستير الفمسطينية في قطاع غزة دراسة ميدانية، ر 
 غير منشكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

(: محاكلة 2013) نمر، محمد الخطيب، كسكيسي، ىكارم [22]
في  ABCتطبيؽ نظاـ التكاليؼ المبني عمى األنشطة 

قطاع الخدمات الجامعية، مجمة أداء المؤسسات الجزائرية، 
 .4العدد 

"دكر التدقيؽ الداخمي  (:2010) عبد السيد، ناظـ حسف [23]
كفقا لممفاىيـ كاالتجاىات الحديثة في الرقابة عمى تكاليؼ 

السابع،  االقتصادية، المجمد العمـك مجمةالجكدة كمؤشراتيا"، 
 .179 -151صص ، أبريؿ،26العدد

(: "إدارة التكمفة: منيج محاسبي 2009الرشيدم، طارؽ ) [25]
 "،(ABC&TDمقترح في ضكء التكامؿ بيف نظامي )

مجمة الفكر المحاسبي، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، 
 .359-303، ص ص 1العدد 
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VISUALIZE PROPOSAL TO MANAGE THE 

COST OF QUALITY ON THE ACTIVITY 

BASED COSTINGEGYPTIAN 

UNIVERSITIES 

IBRAHIM MEREE' ALATEKY 

Alazhar university 

ABSTRACT: Universities at the moment seek to apply the concepts and quality standards on all 

the programs and services they provide, and in view of the problems faced by the Egyptian 

universities and related funding under the economic conditions taking place in many countries of 

the world, it has become necessary that the university administration concerned to adopt modern 

methods and techniques to manage the cost of quality, and therefore the current research aims at 

identifying the concept of the cost of quality in university institutions, the most important types of 

costs that contribute to the achievement of quality, and to identify its elements and how to measure 

and report about it, and learn about Activity Based Costing(ABC) in university institutions and the 

most important features, and visualize proposal to manage the cost of quality on the Activity Based 

Costingin the Egyptian universities. 

KEY WORDS: Cost of quality, Cost management, Activity Based Costing (ABC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


