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 دور أشموب الحكمفث عمى أشاس األىضطث في حخفيع الحكاليف 

 زعرور ىعيهث. أ              د حوهي هيمود.أ
 جلظزجثر-ظحهؾر دشكرذ

 :الهمخط
سشٍد دٓثر جألؽهحل سغٓرجز كدٓرذ ضىحؽٓر َسكىَلَظٓر خحضر فْ هػٓع سىحفشْ، َىظدد ؤو  

حذ جلقرجرجز جلهالثهر لسػقٓد   جلهئششحز سشؾْ فْ هصل ٌذي جلغرَف الْ جلسركٓز ؽمِ جسخ
جألٌدجف جلهخعع لٍح َسمدٓر ػحظحز ؤفرجد جلهظسهؼ، َجلدػش ؽو جلسفدَ  دسؾزٓدز رددرسٍح    

 .جلسىحفشٓر فْ كحفر جلهظحالز
َدشدخ جالىسقحدجز جلسْ َظٍز لألشحلٓخ جلسقمٓدٓر لهػحشدر جلسكحلٓف دشدخ هشكمر سخضٓص 

، اال ؤىىح شىػحَل (ABC)مِ ؤشحس جألىشعر جلسكحلٓف جلغٓر هدحشرذ، غٍر ؤشمَخ جلسكمفر ؽ
فْ هقحلىح ٌذج سشمٓع جلظَء ؽمِ ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر كإشدمَخ لسخفدٓط   

 .جلسكحلٓف
Résumé : 
Witnessing the business environment changes large industrial and technologique 

especially in a competitive environment, and we find that institutions are seeking in 

such circumstances to focus on making appropriate decisions to achieve the planned 

objectives and meet the needs of members of the community, and the search for 

excellence by strengthening its competitiveness in all areas. 
Because of the criticism directed at the traditional methods of cost accounting because 

of the problème of the allocation of indirect costs, the back of cost méthode on the 

basis of activités (ABC), but we will try our article in this shed light on the cost 

méthode on the basis of the activités as a way to reduce costs. 
 :الهقدهث
ىغرج لسزجٓد جلهىحفشر َسغٓرجز جلدٓثر ؤدّ الْ ػرص جلهئششحز ؽمِ سقددٓن خددهحز       

دػٓش سقَن دسهَٓمٍح َادجرسٍح َجإلشرجف ؽمٍٓح َظهحىٍح، َىسط ؽو سعدٓ  جألشحلٓخ جلسقمٓدٓر 
شحشح فْ ؤشمَخ جلسكمفر جلكمٓر َؤشمَخ جلسكمفر جلهسغٓرذ َؤشمَخ جلسكمفر جلهدحشدرذ  جلهسهصمر ؤ

جلخ، َىغرج لالىسقحدجز َجلهشحكل جلسْ سؾرظز لٍح جألشدحلٓخ  ...َؤشمَخ جلسكحلٓف جلهؾٓحرٓر
جلشحدقر جلذكر الشٓهح جلهسؾمقر دسخضٓص جلسكحلٓف جلغٓر هدحشرذ، ؤدّ كل ٌذج الدْ غٍدَر   
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جلذّ ٓؾسهد ؽمِ سخضٓص جلسكحلٓف جلغٓر هدحشرذ  (ABC)ِ ؤشحس جألىشعرؤشمَخ جلسكمفر ؽم
 .ؽمِ جألىشعر صن سػهٓمٍح ؽمِ خدهحز ؤَ هىسظحز جلهئششر

 :َفْ ظَء هح شد  ٓهكو آظحز اشكحلٓر جلدرجشر فْ جلشئجل جلسحلْ   
 في حخفيع الحكاليف؟ ABC) (ها هو دور أشموب الحكمفث عمى أشاس األىضطث

 :ثأههيث الدراش
هدو خدالل جلسعدر     ( ABC)ؽمِ ؤشحس جألىشدعر   جلسؾرف ؽمِ ؤشمَخ جلسكمفر -1

 .لألشمَخ هو ػٓش هفٍَهً َخعَجسً

جلسؾرف ؽمِ جلهقَهحز جألشحشٓر ألشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشدحس جألىشدعر َكدذل      -2
 .جلضؾَدحز جلسْ سَجظً سعدٓقً

دؾط سَظٓغ دَر ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر فْ سخفٓط جلسكحلٓف َكذج  -3
 .فْ دؾط جلدَل( ABC)جألهصمر ؽو سعدٓقحز ؤشمَخ 

 :سشؾْ ٌذي جلدرجشر الْ سػقٓ  جألٌدجف جلسحلٓر:أهداف الدراشث
 .فْ سرشٓد جلسكحلٓف( ABC)سَظٓغ دَر ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر  -1
 ( .ABC)سػدٓد هرجػل سعدٓ  ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر  -2

فدْ  ( ABC)ز ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر القحء جلظَء ؽمِ دؾط سعدٓقح -3
 .دؾط جلدَل

 costالحكمفث  : أوال

 :هفهون الحكمفث -1

سؾد جلسكمفر جلهػَر جلرثٓشْ لمؾدٓد هو جلقرجرجز جإلدجرٓر كَىٍح ذجز جصر ؽمِ جلؾدٓد هو     
ظَجىخ جلسخعٓع َجلررحدر، َرد ٓكَو ٌىح  خمع دٓو هفٍَن جلسكمفر َجلهضدرَف جلخشدحرذ   

 :ٓقضد دد دػٓش
شكل هو ؤشكحل جلسظػٓر جلهحلٓر َٓشسؾهل ٌذج جلهضعمغ ؤػٓحىدح  " سؾرف ؽمِ ؤىٍح :الحكمفث

دشدٓر  ." )كهرجدف لؾدحرذ جلىفقر، هؼ ؤو جلىفقحز سؾسدر ؽحدذ سكحلٓف ؽمِ جلهكسشدحز جلهػققر
 (534-535: ، ص ص5241ؽدحس جلؾال ، 

هػهد جػهد خمٓل، ." )ؤَ خدهر هؾٓىر جلقٓهر جلىقدٓر جلسْ سدفؼ فْ شدٓل جلػضَل ؽمِ شمؾر"
 (55، ص 4002



 شموب الحكمفث عمى أشاس األىضطث في حخفيع الحكاليفدور أ 
 

 177 0213 ديسمربعشر الرابع العدد 

َىشسخمص ؤو جلسكمفر فْ هؾىحٌح جلؾحن ؽدحرذ ؽو هقدجر جلسظػٓر جلقحدمر لمقٓدحس دحلىقدد      
 .جلهدفَػ لمػضَل ؽمِ شمؾر ؤَ خدهر

 :الهظروف
سظػٓر جخسٓحرٓر دهَجرد جرسضحدٓر فْ جلهحظْ َجلػحظر َجلهشسقدل فْ شددٓل جلػضدَل   "

ؽدد جلػْ ؽدد جلػْ هرؽْ، ضالع جلدٓو ؽدد جلهدىؾن هددحر ،   .")فْ جلػحظرؽمِ هىحفؼ 
 (3، ص 4004ؽعٓر ؽدد جلػْ هرؽْ، 

 :الخشارت
سظػٓر جخسٓحرٓر َاظدحرٓر دهَجرد جرسضحدٓر فدْ جلهحظدْ َجلػحظدر َجلهشدسقدل دَو     "

ؽدد جلػْ ؽدد جلػْ هرؽْ، ضالع جلدٓو ؽدد جلهدىؾن هددحر ،   ." )جلػضَل ؽمِ هىفؾر 
 (9، ص 4004ؽدد جلػْ هرؽْ، جإلشكىدرٓر،  ؽعٓر

 :َٓهكو سَظٓغ جلؾالرر دٓو جلسكمفر َجلهضرَف َجلخشحرذ هو خالل جلشكل جلسحلْ
 جلؾالرر دٓو جلسكمفر َجلهضرَف َجلخشحرذ(10)جلشكل ررن

 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 

،  دجر هحاشةث الحكاليف الفعميةث جهلل جلرزج ، ؽعح جهلل َرجد خمٓل ،  ضحلغ ؽدد: جلهضدر 
 52ص، 0111ؽهحو : ٌَرجو لمىشر َ جلسَزٓؼ

: ، ص ص4003هػهد شحهْ رجظدْ،  :) َدىحءج ؽمًٓ ٓهكو سمخٓص ؤركحو جلسكمفر فٓهح ٓمْ
51-59) 

 جلشمؼ ؤَ جلخدهحز جرسىحء

 دحلٓفكجلسد

 سكحلٓف هشسىفذذ 
 

 سكحلٓف غٓر هشسىفذذ 

 دحرذ خشد هضرَف 

 الفتزة  تستنفذ خالل ال سشسىفذ ػسِ ىٍحٓر جلفسرذ
 

ال ٓقحدمٍح آرجد َال  ٓقحدمٍح آرجد
 هىفؾر
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حػخ لٍح دهح ؤو جلسكمفر سؾسدر ؽدثح سسػهمً جإلدجرذ فال ش  ؤو جلشؾَر جلهض: جلسظػٓر - ؤ
غحلدح ٓكَو جلظٓ  َؽدن جالرسٓحع، كهح جىً هو ىحػٓر ؤخرّ ٓسرسخ ؽو خرَض جلىقدٓر َؽحدذ 

 .هح ٓىسط ؽىٍح ىقص فْ جإلهكحىٓحز جلهسحػر ههح ٓئكد ؽمِ ؤو جلسكمفر سظػٓر

 .لالؽسرجف دحلسظػٓر ال دد ؤو سكَو فْ ضَرذ هدمغ ىقدّ هؾٓو: هدمغ ىقدّ - خ

جؽسدحر ؤّ سظػٓر ىقدٓر هح لن سسػق  هو َرجءٌح  لٓس هو جلهسضَر: سػقٓ  جلهىفؾر - ز
هىفؾر، َفْ ذل  ىهٓز جلفر  دٓو جلسكمفر َجلخشحرذ، اذ ؤو جلسظػٓر جلىقدٓر جلسْ لو سسرسدخ  

 .ؽىٍح هىفؾر سؾسدر خشحرذ

 :حةويةاج عىاظر الحكمفث -2

سظهٓؼ جلؾىحضر َفقح لهح لٍح هو خضحثص َلسػقٓ  ؤغرجط هؾٓىر، دػٓش "ٓقضد دسدَٓخ 
ٌحشن جػهدد  .")فْ سػدٓد سكمفر جلشمؼ ؤَ جلخدهحز َٓشسخدن كل هىٍح فْ ؤٌدجف هؾٓىر سشحؽد

 (594، ص 4000ؽعٓر، هػهد هػهَد ؽدد ردً هػهد، جإلشكىدرٓر، 

ؽهمٓر سظهٓؼ ػقحث  هسشحدٍر سػز ؽىحَٓو ؽحهدر سظهدؼ دٓىٍدح ضدفحز     " ٌَْ كذل 
 (9ص ، 4000هػهَد ؽمْ جلظٓحلْ، رضْ جلشهرجثْ، .")َخضحثص هسشحدٍر

 :َجٌن ٌذي جلسدَٓدحز َؤكصرٌح شَٓؽح ىذكر 
 :ٓسن سرسٓخ ؽىحضر جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جلعدٓؾر الْ:جلسدَٓخ ػشخ عدٓؾر جلؾىحضر - ؤ

 َسؾىْ جلسظػٓحز َجألؽدحء جلسْ سسػهمٍح جإلدجرذ لمػضدَل ؽمدِ   : سكمفر جلهَجد
هَد ؽدد ردً ٌحشن جػهد ؽعٓر ، هػهد هػ.)جلهَجرد َجلهشسمزهحز جلشمؾٓر جلالزهر لىشحعٍح

 (192، ص 2222هػهد، 

 َّسهصل سكمفر جلؾهل جإلىشحىْ ألىً هدو جلؾَجهدل جلهٍهدر    : سكمفر جلؾىضر جلدشر
َجلهئصرذ، لذل  ٓظخ جالٌسهحن دٍذج جلؾىضر َسكَو فْ شكل ؤظَر ىقدٓر ؤَ هزجٓح ؽٓىٓر ؤَ 

 (21، ص 2222هػهَد ؽمِ جلظٓحلْ، ، رضْ جلشهرجثْ، .)سإهٓىحز جظسهحؽٓر

 جلخدهحز جلخحرظٓر جلالزهر إلسهحن ؽهل جإلدجرذ َسشهل كحفر : لخدهحزسكمفر ج ٌَْ
 .جلهضحرٓف جلسْ سىف 

 :سدَٓخ ؽىحضر جلسكمفر ػشخ جلَغحثف - خ
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ٍٓدف ٌذج جلسضىٓف دحلدرظر جألَلْ الِ ػضر سكمفر كدل َغٓفدر ؽمدِ ػددّ ففدْ      
ر ؽحعف جألخرس، آهدحو جلٍٓىدْ، شدهٓ   :)جلهئششحز جلضىحؽٓر جلَغحثف جألشحشٓر ٌْ

 (37، ص 2221جلظؾدرّػهَد، جػهد 
 َسظن كل جلسكحلٓف جلسْ سشحٌن دعرٓقر هدحشرذ جَ غٓر هدحشدرذ فدْ   : سكحلٓف اىسحظٓر

 .ؽهمٓر سضىٓؼ جلهىسظحز َجلخدهحز

 َسشهل كحفر جلىفقحز جلسْ سسؾم  دَغٓفر جلسشَٓ : سكحلٓف سشَٓقٓر. 

 سَفٓر جألهَجل جلالزهر لٍحَٓقضد دٍح كل جلسكحلٓف جلهرسدعر دحإلدجرذ َ: سكحلٓف ادجرٓر. 
 :سدَٓخ جلؾىحضر ػشخ درظر جلسػكن فٍٓح  - ز

سدَٓخ جلسكحلٓف ػشخ ٌذج جلسضىٓف دٍدف اخظحػ جكدر ردر ههكو هىٍح الِ جلررحدر، َٓسن 
ذل  ؽو عرٓ  اظرجء هقحرىر دٓو جلهؾحٓٓر جلهَظَؽر هشدقح َدٓو جلسكحلٓف جلفؾمٓر جلسدْ  

جلسضػٓػٓر فْ جلَردز جلهىحشدخ دؾدد سػدٓدد      ػدصز فؾال، هو جظل جسخحذ جإلظرجءجز
ؽحعف جألخرس، آهحو جلٍٓىْ، شهٓر ػهَد، :)جالىػرجفحز َجألشدحخ، َسىقشن جلسكحلٓف الِ

 (52-49: ، ص ص2221جلظؾدرّجػهد 
 جلسكحلٓف جلسْ سشسعٓؼ جإلدجرذ جلسػكن فٍٓح هشسقدال: سكحلٓف ٓهكو جلسػكن فٍٓح ٌْ. 

 شهل ظهٓؼ جلسكحلٓف جلسْ ال ٓهكو لدسػكن فٍٓدح   َس: سكحلٓف ال ٓهكو جلسػكن فٍٓح
 .لخظَؽٍح لغرَف خحرظٓر

 : جلسدَٓخ ػشخ ؽالرسٍح دَػدجز جلىشحع  - ش

ؽدحعف  :)سدَخ فًٓ جلسكحلٓف ؽمِ ؤشحس ؽالرر َػدذ جلىشحع دؾىضر جلسكحلٓف الِ
 (42 -41: ، ص ص2221جلظؾدرّجألخرس، آهحو جلٍٓىْ، شهٓر ػهَد، جػهد 

 دٍح كحفر جلسكحلٓف جلسْ ٓهكو سسدؾٍح َسخضٓضٍح هدحشرذ َٓقضد : سكحلٓف هدحشرذ
 .لهىسط هؾٓو دشكل َجظغ َهدحشر

 َٓقضد دٍح هظهَػ جلهدحلغ جلسْ سىف  ؽمِ جلهئششر دضدفر  : سكحلٓف غٓر هدحشرذ
 .ؽحهر َال َٓظد جرسدحع هدحشر دٓىٍح َدٓو جلهىسط ؤَ جلخدهر جلهقدهر

 :جلسدَٓخ ػشخ ؽالرسٍح دػظن جإلىسحض - ض
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كحلٓف ؽمِ ؤشحس ؽالرر ؽىحضر جلسكحلٓف دػظن جلىشحع فدْ جلهئششدر   سدَخ جلس
، 2222ٌحشن جػهد ؽعٓر، هػهد هػهَد ؽدد ردً هػهد، جإلشكىدرٓر، : )َسىقشن الِ
 (222 -195: ص ص

 جلسكحلٓف جلسْ سسغٓر فْ هظهَؽٍح عردٓح هؼ سغٓر ػظدن  : سكحلٓف هسغٓرذ ٌَْ
 .جلىشحع ٌَْ ال سسإصر دحلزهو

 جلسكحلٓف جلسْ ال سسإصر دػظن جلىشحع دل سسإصر دحلزهو، فحلؾدرذ : سكحلٓف صحدسر ٌَْ
 .فْ ػدَش جلسكمفر ٌَ هرَر جلزهو

 ص 1998شهٓر هػهد ؽدد جلؾزٓدز،  :)سكحلٓف شدً هسغٓرذ َسكحلٓف شدً صحدسر ،
ٌَْ جلسكحلٓف جلسْ سسغٓر هؼ سغٓر ػظن جلىشحع َلكو لٓس دىفس جلىشدر، دػٓدش  ( 272

لهسغٓرذ َشدً جلصحدسر ؽمِ ظزء هسغٓر َظزء صحدز، ههح ٓشدسمزن  سشهل جلسكحلٓف شدً ج
 .جألهر فضل جلسكحلٓف جلصحدسر ؽو جلهسغٓرذ فْ ٌذي جلػحلر

 (ABC)هفهون أشموب الحكمفث عمى أشاس األىضطث : ثاىيا
 ( :ABC)هفهون أشموب الحكمفث عمى أشاس األىضطث  -1
جلهضعمػحز  جلهػحشدٓر ، دػٓدش  ٓؾسدر ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر كغٓري هو     

ددؤ غٍَرٌح ددجٓر ؽقد جلصهحىٓىٓحز ؽمِ ٓد رَدٓو كَدر، َرَدرز كحدالو دػٓش ٓؾرف ٌذج 
ىغحن ٓشؾْ الِ سػقٓ  هشسَّ هو جلدرر فْ ػشحخ دٓحىحز جلسكمفدر هدو   "جألشمَخ ؽمِ جىً 

ٓشدْ ٌدفدً   خالل سػمٓل جألىشعر دجخل جلهئششر، َدحلسحلْ ٓقَن ٌذج جألشمَخ ؽمِ هددؤ رث
جلردع دٓو سكحلٓف جألىشعر َجلهىسط جلىٍحثْ َذل  هو خالل جلردع دٓو جلهَجرد جلهشدسخدهر  
َجألىشعر جلسْ سشسخدن سم  جلهَجرد، ٌَذج هح ٓشحؽد جلهئششر ؽمِ سركٓز جٌسهحهٍدح ؽمدِ   

ٌحشن جػهد ؽعٓدر، هػهدد   ." )جلهىسظحز َجألىشعر جألكصر فؾحلٓر َسإصٓر ؽمِ زٓحدذ جإلردحع
 (44 -45: ، ص ص4000ؽدد ردً هػهد، جإلشكىدرٓر،  هػهَد
هدخل لمسكمفر ٓركز ؽمِ جألىشعر كإغرجط سكمفر رثٓشٓر َسشدسخدن  "َٓؾرف كذل  دإىً    

سكمفدر ٌدذي جألىشددعر كإشدحس لسؾٓددٓو سكمفدر ؤغدرجط سكمفددر ؤخدرّ كحلهىسظددحز       
              (Horngren charbes, T& others,2000, p 140.")َجلخدهحز

َدىحءج ؽمًٓ ٓهكو سمخٓص ؤٌن جلهفحٌٓن جلرثٓشٓر جلهشسخدهر فْ ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس    
  (10 -15 :ؤػهد ضالع ؽعٓر، جإلشكىدرٓر، ص ص:)فٓهح ٓمْ( ABC)جلسكمفر 
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هظهَؽر هو جلؾهمٓحز ؤَ جإلظرجءجز جلسْ " سؾرف جألىشعر دإىٍح  Activités: جألىشعر - ؤ
 .ٓسن ؤدجئي دجخل جلهئششرسشكل فٓهح دٓىٍح ظٌَر جلؾهل جلذّ 

َٓسن سػدٓد جألىشعر ؽو عرٓ  ؽهل رحثهر دكحفدر جألىدَجػ جلهخسمفدر لمؾهدل دجخدل      
جلهئششر،َلكو ٌىح  هؾٓحرٓو ٓهكو جشسخدجهٍح هو جظل سقمٓل ؽدد جألىشعر َػضرٌح فدْ  

 : هظهَؽحز هسظحىشر ٌَهح
 ػز ؤرددؼ  ػشخ ٌذج جلهؾٓحر ٓسن سدَٓخ جألىشعر س:جلسضىٓف عدقح لهشسَّ جلىشحع

 :هشسَٓحز ٌَْ 

 سم  جألىشعر جلهئدجذ إلىسحض هىسط جَخدهر هح، دػٓش ىظد : هشسَّ َػدذ جإلىسحض ٌْ
ؤو ٌىح  ؽالرر عردٓر دٓو سكحلٓف جألىشعر ؽمِ هشسَّ جلَػدذ َددٓو ؽددد جلَػددجز    

 .جلهىسظر ؤَ جلخدهحز جلهقدهر

 إلىسحض عمدٓر ؤَ دفؾر ٌْ سم  جألىشعر جلهئدجذ : هشسَّ جلعمدٓر ؤَ جلدفؾر جإلىسحظٓر
 .هو جلهىسط ؤَ جلخدهر 

 َسؾىْ سم  جألىشعر جلهئدجذ لدؽن َخدهر جلهىسظحز َجلخدهحز جلسْ : هشسَّ جلهىسط
 .سىسظٍح ؤَ سقدهٍح جلهئششر هصل جلضٓحىر

 جألىشعر جلهئدجذ دٍدف دؽن جلؾهمٓدحز  : هشسَّ جلهضىؼ ؤَ جلخدهحز جلؾحهر ٌَْ
جألهدو ،  : َسقدن ٌذي جألىشعر هىحفؼ لمهئششر هصدل  جلسْ سسن ؽمِ هشسَّ جلهئششر ككل،

 .ادجرذ جلهئششر

 ػشخ ٌذج جلهؾٓحر ٓهكو سدَٓخ جألىشعر الِ : جلسضىٓف عدقح لهشسَّ هشدخ جلسكمفر
جألىشعر ؽمِ هشسَّ جلَػددذ  : صالصر ألىٍح سسؾم  دحلهىسط ؤَ جلخدهر دضَرذ َجظػر ٌَْ

رٓحس جلعمخ هدو رددل جلهىسظدحز ؤَ     َؽمِ هشسَّ جلدفؾر َجلهىسط، َٓؾىْ ذل  اهكحىٓر
ؽمِ جألىشعر جلهخسمفر ؤَ ٓعم  ؽمًٓ ىشدر ؤَ هؾدل جالشسٍال  ( كل ؽمِ ػدّ)جلخدهحز 

 .َٓؾىْ هقدجر هح ٓشسٍمكً جلهىسط جَ جلخدهر هو كل ىشحع

َػدذ ٓسن سظهٓؼ َسػهٓدل جلسكدحلٓف   " ٓؾرف غرط جلسكمفر دإىً: ؤغرجط جلسكمفر - خ
رشدن،  ) ؤَ َػددذ سىغٓهٓدر   ( هىدسط ؤَ خدهدر  ) حز ؽمٍٓح، شَجء كحىز َػددذ هخرظد  

هو جلسؾرٓف جلشحد  ٓسظدغ ؤو  ."، َٓؾسدر كذل  ؽو جلشت جلهرجد هؾرفر سكمفسً(جلخ...َغٓفر
 :غرط جلسكمفر رد ٓكَو
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 َْٓؾىْ جلهىسط جلىٍحثْ جلذّ هو جظمً ٓسن اىفدح  جلسكدحلٓف، َهدو جددرز     : ىٍحث
ٓسن سػَٓمً خحرض جلهئششر دؾد سػهل سكحلٓف ٓسن " همهَس َغٓر همهَس اىسحض"خضحثضً 

 .هقحدمٍح ؽحدذ دبٓرجدجز

 ىشحع ٓسن دجخل جلهئششر َٓشسىفذ سكحلٓف دٍدف سػقٓ  هىفؾر دجخدل  : هسَشع ٌََ
 .ىعح  جلهئششر ذجسٍح، هصل ىشحع ادجرذ شئَو جلؾحهمٓو

هو جلسفضٓل ٓسن ؽىدي سظهٓؼ  جرل هشسَّ"سؾرف ؤَؽٓر جلسكمفر دإىٍح :ؤَؽٓر جلسكمفر  - ز
َٓهكو جلقَل ؤو َؽحء جلسكمفر جلهسظحىس ٌَ هػضمر سظهٓدؼ جلسكدحلٓف   ." َسَزٓؼ جلسكحلٓف

جإلظحفٓر دكل هظهَؽر هو جألىشعر جلهسظحىشر َذلد  دحؽسددحر ؤو هظهَؽدحز جألىشدعر     
جلهسظحىشر سخم  هرجكز سكمفر هسظحىشر، ههح ٓشٍل ؽهمٓر سخضٓص جلسكحلٓف ؽمِ ؤغدرجط  

 .لسكمفر جلىٍحثٓر دحشسخدجن هشددحز جلسكمفر جلهخسحرذج

هقٓحس ٓؾكس جلشدخ جلظٌَرّ فْ خم  " ٓؾرف هشدخ جلسكمفر دإىً:هشددحز جلسكمفر - ش
ٌََ هؾحهدل ٓشدسخدن فدْ رٓدحس جلهدَجرد      ." آَ سكَٓو ؽىضر جلسكمفر دجخل َؽحء سكمفر

 .لىٍحثٓر لمسكمفرَجلسكحلٓف جلهشسىفذذ َٓػهمٍح دشكل ؤفظل ؽمِ جألىشعر ؤَ جألغرجط ج

َؤػٓحىح ٓضؾخ سػدٓد هشددحز جلسكمفر دحلىشدر لدؾط جألىشعر ىسٓظر ؽددن َظدَد ؤشددحخ    
ظٌَرٓر كحفٓر سدرر جلَضَل لهشددحز سكمفر هىحشدر، َفْ ٌذي جلػحلر سشسخدن هقحٓٓس ؽهمٓر 

ْ ٌَْ سم  جلهؾحهالز جلسد " هشددحز جلسكمفر جلددٓمر"ددٓمر فْ سخضٓص جلسكحلٓف ٓعم  ؽمٍٓح 
 .سقٓس درظر جالشسفحدذ هو جألىشعر دضَرذ غٓر هدحشرذ

  (:ABC)هراحل حطةيق أشموب الحكمفث عمى أشاس األىضطث -2

او سعدٓ  ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر ٓسن َف  هظهَؽر هو جلخعَجز جلهسسحلٓدر    
 (82 -81: ؤػهد ضالع ؽعٓر، جإلشكىدرٓر، ص ص: )سسهصل ؤشحشح فْ

 ٓف ؽمِ جألىشعرسظهٓؼ َسخضٓص جلسكحل. 

 سػهٓل سكحلٓف جألىشعر ؽمِ جلهخرظحز. 

ٓسن فْ ٌدذي جلهرػمدر سػدٓدد    : هرػمر سظهٓؼ َسخضٓص جلسكحلٓف ؽمِ جألىشعر - ؤ
ٓدسن  . جألىشعر َجلسكحلٓف جلهرسدعر دكل هىٍح، سن ٓسن سدَٓخ كالٌهح فْ هظهَؽحز هسظحىشر

حلٓف جألىشعر جلفرؽٓر سػدٓد جلسكحلٓف جلخحضر دكل هظهَؽر هسظحىشر ؽو عرٓ  اظهحلْ سك
جلدجخمر فْ ىعح  جلهظهَؽر َٓعم  ؽمٍٓح دَؽحء سكمفر هسظحىس الو جألىشعر جلدجخمر فْ كل 
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َؽحء سهم  ىفس هؾدل جالشسٍال  لذج ٓهكو ػشحخ سكمفر جلَػدذ جلَجػدذ لكل َؽحء دحشسخدجن 
جلقدَل ؤو   هشدخ سكمفر َجػد ٓعم  ؽمًٓ فْ ٌذي جلػحلر هؾدل سكمفر جلَؽحء َؽمِ ذل  ٓهكو

 : هخرظحز جلهرػمر جألَلْ سسهصل فْ

 سػدٓد َسَضٓف جألىشعر. 

 سػدٓد سكحلٓف كل ىشحع. 

 سظهٓؼ جألىشعر جلهرسدعر َسكحلٓفٍح فْ هظهَؽحز هسظحىشر سشهْ ؤَؽٓر جلسكمفر. 

 ػشحخ هؾدل جلسكحلٓف جإلظحفٓر لكل َؽحء. 

 :هرػمر سػهٓل سكمفر جألىشعر ؽمِ جلهخرظحز  - خ

سػهٓل سكحلٓف جألىشعر ؽمِ جلهخرظحز هو َػدجز جلىشحع شدَجء   فْ ٌذي جلهرػمر ٓسن
كحىز شمؼ ؤَ خدهحز َفقح لؾدد َػدجز جلهىسط ؤَ جلخدهر جلهعمَخ جىظحزٌدح، َٓدسن ذلد     

 .دحشسخدجن هشددحز جلسكمفر كهقٓحس لمسَزٓؼ
َؽمًٓ فحو ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر ٓقَن ؽمِ رٓحس سكمفر جلهَجرد جلهشسخدهر 

ء جألىشعر، صن ردع سكحلٓف جألىشعر دحلهىسظحز جلىٍحثٓر جلسْ سشسفٓد هو ٌدذي جألىشدعر   ألدج
 .دحشسخدجن هقٓحس سؾدر ؽو جػسٓحظحز سم  جلهىسظحز ؤَ جلخدهحز هو جألىشعر جلهخسمفر

َههح شد  ٓهكو سَظٓغ هرجػل سعدٓ  ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشدعر لسػهٓدل   
 :ل جلسحلْجلسكحلٓف جلغٓر هدحشرذ َف  جلشك

 هرجػل سعدٓ  ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر( 04)شكل ررن 

 
شحلن ؽدد جهلل ػمس، ىغحن سكحلٓف جألىشعر كإشدحس لقٓدحس جلخددهحز جلسؾمٓهٓدر     :جلهضدر

 .440، ص 4001، جلؾدد جألَل، 51دحلظحهؾحز، هظمر جلظحهؾر جإلشالهٓر، جلهظمد 

 املزحلة األويل

 املزحلة الثانية

 املخزجات

 األنشطة

 املوارد
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 :شموب الحكمفث عمى أشاس األىضطثهزايا وعيوب أ -3

 :هزجٓح ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر  - ؤ

ؤػهدد  : )ٓهكو سمخٓص ؤٌن هزجٓح جشسخدجن ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر فٓهح ٓمْ
 (312-311، ص ص 2211كمدَىر، رؤفز شالهر، آٍحخ ىغهْ، 

 ٍح فْ شكل سكمفر سَفٓر جلهئشرجز جلسْ سشحؽد ؽمِ سػدٓد ؤٌهٓر جألىشعر هؾدرج ؽى
َفْ سػدٓد هظحالز جإلشرجف َجلَفرذ فْ ٌدي جلسكمفر ٌَذج ٓهكو هدو جسخدحذ جلقدرجرجز    

 .جلهرسدعر دسخضٓص جلهَجرد عدقح ألٌدجف كل ىشحع

    سػدٓد ؽالرر جلسكحلٓف دحألفرجد َدحلسحلْ سقٓٓن هشئَلٓحسٍن جسظحي ؤشدحلٓخ جشدسخدجن
سَظًٓ ؤشمَخ جلررحدر لسػقٓ  ٌدف جلكفحءذ  جلهَجرد جلهسحػر لٍن، َٓشحؽد سم  جإلدجرذ ؽمِ

 .فْ جألدجء

  سشسخدن هشددحز ؤَ هَظٍحز جلسكمفر كإدجذ لسػفٓز جلهشئَلٓو لزٓحدذ جلىشحع، ههح رد
 .ٓىسط ؽىً زٓحدذ فْ جإلٓرجدجز سفَ  جلزٓحدذ فْ سكمفر جشسخدجن جلهَجرد جلهسحػر

   جألىشدعر لدادجرذ،    ٓؾسدر هدخال لسقٓٓن جألدجء ؽمِ ؤشحس جلهشحٌهر جلسْ سػقد
 .َدحلسحلْ جلسؾرف ؽمِ ظدَُ كل ىشحع

    سػدٓد جألىشعر جألكصر جرسدحعح دحلسكحلٓف ههح ٓىسط فرضر اؽحدذ سَزٓدؼ جلهدَجرد
 .دضَرذ ؤفظل

 ٓؾهل ؽمِ رٓحس جألدجء دفؾحلٓر َدضَرذ ؤد  َٓهصل آلٓر لمررحدر ؽمِ جلسكحلٓف. 

 جلخدهر جلهقدهرسَفٓر دٓحىحز ؤكصر درر َهالثهر لمَػدذ جلهىسظر ؤ َ. 

 زٓحدذ جلقدرذ جلسىحفشٓر لمهئششر. 

 : ؽَٓخ ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر - خ

ؽمِ جلرغن هو هزجٓح ٌذج جألشمَخ اال ؤو ٌىح  دؾط جالىسقحدجز جلهَظٍر الِ ؤشدمَخ  
ABC ْ(213، ص 2228جػهد ػشو غحٌر، :)سسهصل ف 

  او ؤشمَخABC سدْ سؾسهدد فدْ سػهٓدل     ٌَ اال سعَٓر لألشحلٓخ جلسقمٓدٓر َجل هدح
جلىسٓظر هؼ اظرجء سفحضدٓل فدْ   -َسخضٓص جلسكحلٓف غٓر جلهدحشرذ غمِ جلؾالرر جلشدخ

 .هرجكز جألىشعر
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  ؤشمَخاو كفحءذ جشسخدجنABC    سؾسهد دضفر رثٓشٓر ؽمِ جالخسٓحر جلشدمٓن لهشدددحز
 .جلسكمفر، َذل  لٓس دحألهر جلشٍل

  او سعدٓ  ؤشمَخABC صٓرج ٌَذج هح ٓظؾل جلهئششحز ٓسعمخ سكمفر هرسفؾر َظٍدج ك
 .سسردد فْ جشسخدجهً

 ٓسعمخ جالشسؾحىر دخدرجز خحرظٓر هسخضضر َاؽحدذ سدرٓخ جلهخسضٓو. 

  او سعدٓ  ؤشمَخABC     ال ٓسن اال هو خالل اظرجء سغٓدر ادجرّ شدحهل َظدهو
هىغَهر ادجرذ جلظَدذ جلشحهمر، هؼ جلسَظً ىػَ ظؾل هشحلر ارظحء جلزدحثو هشحلر هػَرٓر 

 .جإلىسحض َجلخدهحز َظهٓؼ ؤىشعر جلهئششرسَظً 
 دور أشموب الحكمفث عمى أشاس األىضطث في حخفيع الحكمفث: ثالثا

 :خطواج حخفيع الحكمفث وفق أشموب الحكمفث عمى أشاس األىضطث -1

  ْ : ٓهكو سَظٓغ جلخعَجز جلسْ ٓسن اسدحؽٍح هو خالل سػمٓل َسىغٓن جألىشعر كهدح ٓمد
 (66، ص 4004ىظَّ ؽدد جلضهد، )

 .سقمٓص جلَرز َجلظٍد جلهعمَدٓو لمقٓحن دحلىشحع - ؤ

رد سكَو ٌذي جلىقعر جألكصر ؤٌهٓر فدْ ٌدذج   : الغحء جألىشعر غٓر جلظرَرٓر - خ
اذ جىً دَجشعر سػمٓل جألىشعر ٓهكو جلَضَل الِ سم  جألىشعر جلسْ ال سظٓف . جلهظحل

 . ٍح جلهشسٍم رٓهر الِ جلهىسظحز ؤَ جلخدهحز َجألىشعر جلسْ ال سظٓف جلقٓهر جلسْ ٓعمد

جىسقحء جألىشعر ذجز جلسكمفر جألكدر َذل  فْ ػحلر َظَد جألىشعر جلسىحفشدٓر    - ز
 .جلسْ سئدّ جلغرط ىفشً َدسكمفر جرل

 :أهثمث عو حطةيق أشموب الحكمفث عمى أشاس األىضطث في ةعع الدول -2

هىذ ؤَجخر جلصهحىٓىحز ٌَْ جلفسرذ جلسْ غٍر فٍٓح ؤشدمَخ جلسكمفدر ؽمدِ ؤشدحس         
شعر َدخل ػٓز جلسعدٓ  جلؾهمْ هو ردل جلؾدٓد هو جلشركحز فٓهح ٓمْ دؾط ىسدحثط  جألى

: ، ص ص4004ىظَّ ؽدد جلضهد، :)جلدرجشحز جلهٓدجىٓر جلسْ ؤظرٓز فْ دؾط جلدَل
62- 61) 
 سسظدهو  ) شدركر 162ؤغٍرز درجشر ؤظرٓز ؽمِ : فْ جلَالٓحز جلهسػدذ جألهرٓكٓر
 : ABCسْ لمهظحالز جألشحشٓر الشسخدجن ىغحن جلسرسٓخ جأل( هىشحذ هو جلقعحػ جلخدهْ 29

 سػدٓد سكمفر جلهىسط ؤَ جلخدهر. 
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 سخفٓط جلسكمفر. 

 سػشٓو جلؾهمٓحز. 

الِ اػدجش سغٓرجز هٍهر فْ جلقرجرجز  ABCؤهح جلهظحالز جلسْ سئدّ فٍٓح هؾمَهحز       
 :فكحىز دػشخ جلسرسٓخ جألسْ

 اشسرجسٓظٓر سػدٓد جألشؾحر. 

 جلؾهمٓحز. 

 حز َجلخدهحزهزٓط جلهىسظ. 

 هو % 29فقد سدٓو فْ درجشر هٓدجىٓر ؤظرٓز ؽمِ ؽٓىر هو جلشركحز ؤو : فْ كىدج
 :جألسْ ABCَجو هح ٓظذخ ٌذي جلشركحز ألشمَخ  ABCٌذي جلشركحز رد سدىز ؤشمَخ 

 سَفٓر هؾمَهحز سكمفر ؤكصر درر لسشؾٓر جلهىسظحز. 

 سػمٓل ؤكصر درر لمردػٓر. 

 سػشٓو هقحٓٓس جألدجء. 

 صر فْ هشددحز جلسكمفرجلسؾه  ؤك. 

 ؤغٍرز هؾحٓىر ؤظرٓز ؽمِ دؾط جلشركحز، ؤو جردل هدو   : فْ جلههمكر جلهسػدذ
فقع هو ٌذي جلشركحز سشسخدن ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر َلقد كحو سرسٓخ % 22

 :هػحالز جشسخدجن ٌذي جلشركحز لألشمَخ كهح ٓمْ

 ادجرذ جلسكمفر. 

 رٓحس جألدجء. 

 خدهحزسشؾٓر جلهىسظحز ؤَ جل. 

 سؾدٓل جلسكمفر. 

 سدٓو فْ جلدرجشر جلسْ ؤظرٓز ؽمِ ؽٓىر هو جلشركحز ؤو ؤٌن فَجثد :  فْ ىَٓزٓمىدج
 :ضىفز كهح ٓمْ ABC ؤشمَخ 

 ادجرذ جلسكمفر. 

 سشؾٓر جلهىسظحز َجلخدهحز. 

 سقٓٓن جلهخزَو. 
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 َجو ؤٌن جلهشحكل جلسْ سَجظٍٍح ٌذي جلشركحز سسهصل فْ ضؾَدحز فْ جلػضَل ؽمِ جلدٓحىحز
 .هَصَ  فٍٓح َهو ؽدن سقدل جإلدجرذ لٍذج جألشمَخ

 :الخاحهث
ٓؾسدر هو جألشدحلٓخ جلػدٓصدر جلسدْ     ABCاو ؤشمَخ جلسكمفر ؽمِ ؤشحس جألىشعر        

شحٌهز فْ سػقٓ  ؤٌن ؤٌدجف جلهئششحز، َجلهسهصل فْ سخفٓط جلسكحلٓف َلقد ؽدحلط ٌدذج   
، ٌَذج لهَجكدر جلسغٓدرجز َجلسعدَرجز   جألشمَخ جلقضَر جلذّ سؾحىْ هىً جألشحلٓخ جلسقمٓدٓر

جلسْ ػدصز فْ جلهػٓع جلدجخمْ َجلخحرظْ لمهئششحز، اظحفر الِ سخفٓط جلسكدحلٓف فدحو   
 .ٓشحٌن فْ سػشٓو ردػٓر جلهئششحز ABCؤشمَخ 

فْ دؾط جلدَل، ردد ٓؾعدْ    ABCؤو جلؾرط جلهَظز لدؾط جألهصمر ؽو سعدٓ  ؤشمَخ 
دٓقحز َهػحَلر سعدٓ  ٌذج جألشمَخ فْ جلهئششحز جلفرضر لمَرَف ؽمِ جٓظحدٓحز ٌذي جلسع

 .جلضىحؽٓر َجلخدهٓر كذل 
فْ جسخحذ جلقرجرجز َف  ؤشس شمٓهر َهَظَؽٓر َكذج جلررحدر  ABCاال ؤو هشحؽدذ ؤشمَخ 

 .ؽمِ جلسكحلٓف ٓؾسدر ٌدف كل هئششر هٍهح كحو ىشحعٍح
 :الهواهص
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