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 ستقصائيةإ دراسة: المنشأة استراتيجية تحقيق فيللتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليب دور
 المتوازن  األداء بطاقة باستخدام

 مستخلص
 استراتيجية تحقيق فيللتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليب دور إيضاح البحث هذا استهدف
 الحديثة واألساليب والمفاهيم االستراتيجي بالمنظور الهتما خالال من,  التنافسية المزايا وتعزيزالمنشأة
 لمعلومات النفعية القيمة يدعم مما والخارجية الداخلية البيئة منظور من التكلفة وإدارة لتحليل
 اإلدارة بعضأساليب دور وتقييم تحليلوكذلك. االستراتيجية اتخاذالقرارات مجال في التكاليف
 األساليب تلك بين العالقة دراسةو  المختلفة االستراتيجيات أنواع في آلثرها طبقاللتكلفة االستراتيجية

 على المحاسبة اسلوب الدراسةهي تتناولها هذهاألساليبالتي.المنشأة ستتبناها التي االستراتيجية ونوع
,  المرجعية المقارنة,المنتج حياة دورة,  المستهدفة التكلفة, القيمة سلسلة تحليل,  النشاط اساس
 أن يمكن والتيالتنافسية ستراتيجياتاالالدراسة تناولت كذلك. الشاملة والجودة,المستمر التحسين
 قا  ولقد.موقفاقوياتجاهالمنشآتالمنافسةلها وتجعل تنافسيةعنغيرها ميزةلها وتحقق المنشأة تطبقها
 استقصاء استمارة ذلك في مستخدما   المصرية الشركات من عينة على ميدانية دراسة بعمل الباحث
 اإلدارة ألساليب المهم الدور الى ولقدأشارتنتائجالدراسةالميدانية. الغرض لهذا خصيصا   أعدت

 بطاقة نموذج خالل من التنافسية المزايا تعزيز وفى المنشأة استراتيجية تحقيق فيللتكلفة االستراتيجية
 .المتوازن  االداء

 

The Role Of Strategic Cost Managementtechniques to Achieve Firm 

Strategy : A Field Study By Using  Balanced Scorecard 
 

Abstract 
This study aimed to clarify the role of Strategic Cost 

Managementtechniques to achieve the firm strategy and enhancing 

competitive advantages, through its interest in a strategic perspective, 

concepts and modern techniques to analyze and manage the cost of the 

internal and external environment perspective, which supports the value 

of the cost information in the field of strategic decision-making. as the 

research aims to analyze and evaluate the role of the role of some the 

Strategic Cost Management techniques according to their impact on the 

different types of strategies and study the relationship between those 

techniques and the type of strategy that will be adopted by the firm. The 

techniques that will be addressed in the study are an activity-based 

costing, value chain analysis, target cost, product life cycle, 

Benchmarking, continuous improvement, and total quality management. 

Furthermore, this study also investigates the competitive strategies which 
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can be applied by the firm to achieve a strong competitive advantage. The 

researcher has done the work of a field study on a sample of Egyptian 

firms using a questionnaire that has been specially developed for this 

purpose. The results of the field study indicated the importance of 

Strategic Cost Management techniques to achieve firm strategy and to 

enhance competitive advantages Through the Balanced Scorecard model. 
 

Keywords: Strategic Cost Managementtechniques, Competition 

Strategies,competitiveAdvantage, competitive environment. 
 
 

 مقدمة
يعتبرتطويرعمليةالرقابةوتخفيضالتكاليفأحدأهمالقضاياالمعاصرةالتيتستحوذعلىاهتمامالفكراإلداريوالمحاسبيا

 المتالحقةفيخصائص لمعاصرفيظاللتغيرات
 والتقدمالتكنولوجيالمستمر بيئةاألعمااللمعاصرة،فمعزيادةحدةالمنافسةسواءعلىالمستوىالمحليأوالدولي،
 والنموالسريعللمنشآت،وعولمةالتجارةوحريتها،كانلتلكالمتغيراتتأثيربالغاألهمية

 علىالمنشآتحيثإنظروفالبيئةالحديثةوالمتغيراتاالقتصاديةالعالميةقد
 وضعتهذهالمنشآتالتيتهدفللبقاءأمامحتميةالتفاعلمعالبيئةالمحيطةأوالخروجمن

يةاحتياجاتالعالمالمتغيرالمحيطبها،وعندماتكونقدرةالمنيتطلباستمرارنجاحأيمنشأةقدرتهاعلىالتغييرلتلب.السوق 
  .شأةعلىالتغييرأقلمماحولهافإننهايتهاقدتلوحفياألفق

Fawcett, et al., 2009)) 
 وساعدتفيحدوثنقلةنوعية الحديثة، المنافسةالتيواكبتظهوربيئةالتصنيع تزايدحدةو العولمة ظل ففي

 ،بحيثأصبحالتركيزعلىالرؤيةاالستراتيجية لتكلفةلاالستراتيجيةدارةساليباإلفيالتعاملمعأ
 أكثرمالئمةالتخاذالقراراتالتيتدعمالقدرةالتنافسية معلومات لتوفير إلدارةالتكلفةأمراالمناصمنه،وذلك

 .للمنشآتفياألجاللطويل وتحققالميزةالتنافسية
Wegman, 2008)) 

 فقد لغرضتحقيقالميزةالتنافسية، تشترطوجودقدراتوإمكاناتخاصة المعاصرة والتكنولوجيا أنالمعلومات كما
 إزاء, منشأتالمسيطرةوالحاكمةلكالل أصبحتقضيةاالستمراروالبقاءوتحقيقالمزاياالتنافسيةمنأهماألهداف

 وإنماامتدتحاجتهالتشماللبيئةالخارجية,اإلدارةبحاجةفقطإليالمعلوماتالمالئمةعنالجوانبالداخليةفقط ذلكلمتعد
 والتيتمثل،وموقفالمنافسينورغباتالعمالءومايسودهامنمتغيراتسريعةومتباينة

 وتجدر.العاماللرئيسيوالمؤثرالذييجبعلياإلدارةأنتسعيإليتلبيتهبكفاءةوبجودةعاليةبمايحققوضعاتنافسياأفضل
 من عددا قدأفرزت السابقين العقدين خالل حدثت التطوراتالتي أن الى االشارة
 اإلدارةاالستراتيجيةممارسات
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 للمنشآتوتتميز التنافسية القدرة دعم كبيرفي تأثير لها تكون  أن والتييمكنللتكلفة
 .قدرتهاعلىالموازنةبينخفضالتكلفةمنجهة،والحفاظعلىجودةالمنتجمنجهةأخرى ب

 استراتيجية تحقيق فيللتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليبدور  إلبرازأهميةالبحثمحاولة هذا يعد عليهوبناء  
 .الصناعية للمنشآتوتعزيزالميزةالتنافسيةلدعمالقدرةالتنافسية كمنطلقلتحقيق المنشأة

 

 مشكلةالبحث

 تسيطرغريزةالبقاءواالستمرارعلىالمنشأتالتيتعملفيبيئةاألعمااللحديثةالتيتتسمبالمنافسة
القويةوالتقدمالتكنولوجي،ونظرألهميةومكانةأنظمةإدارةالتكاليففقدتطورتهيأيضالتواكبهذهالبيئةالمتغيرة،ونتج

 مجموعة خالل التطورظهوراتجاهاتحديثةذاتفلسفةشاملةوأكثرفعاليةإلدارةالتكلفةاستراتيجيا،من هذا عن
 مناألدواتالتيمنشأنهاتوفيرمعلوماتدقيقةوشاملة

بالصورةالتيتساعدعلىتحقيقاالستخداماألمثلللمواردوزيادةفعاليةالرقابةعلىالتكاليفوتقويماألداءوالتحسينالمستم
 كذلك.إلىتحقيقالتميزالتنافسياالستراتيجيوالمحافظةعليه أةرللعملياتمايؤديبالمنش

تواجهالمنشآتاليومتغيراتسريعةفيبيئتهاالداخليةوالخارجية،األمرالذييحتمعليهااالهتمامأكثرفاكثربالفكراالستراتي
ماشيمجيالذييعنيإدراكمختلفعناصرهاتينالبيئتينوتحليلهما،وكذلكقدراتالمنشأةلالستفادةمنهافيبناءاستراتيجياتتت

 (Ghatebi et al., 2013).عاحتياجاتها
 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلك  

أدىالتطورالتكنولوجيالذييشهدهالعالم،والنموالمتسارعوالمتزايدإلىاالتجاهنحوتكوينالمشذذذذروعاتذاتالحجمالكبيربا
 إلضافةإلىتنوعاألنشطةفيالمشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروعالواحدوتعددالمنتجاتفيه،وقدأدى

 رات،ولقدطورتالمحاسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبةاإلداريةمجموعةمناألدواتهذااالتجاهإلىتعقيدعمليةالتخطيطوالرقابةواتخاذالقرا
 اسذذذذذذذذذذذذذذذذذتخدامها وكذذذذذذذذذذذذذذذذذذلك منشذذذذذذذذذذذذذذذذأةتبرزأهميتهافيقدرتهاعلىتدعيمالقدرةالتنافسيةلل والتذذذذذذذذذذذذذذذذذي المتكاملذذذذذذذذذذذذذذذذة

 ، التكلفةالمسذذذذذذذذذذذذذذذذتهدفة,القيمة سلسذذذذذذذذذذذذذذذذلة تحليذذذذذذذذذذذذذذذذل مثذذذذذذذذذذذذذذذذل فيآنواحذذذذذذذذذذذذذذذذد لخفضذذذذذذذذذذذذذذذذالتكلفة،وزيادةالربحية
 .الشاملة إدارةالجودة والتحسينوالتطويرالمستمر،

 تلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك أن كمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
األدواتتؤديإلىالسيطرةعلىمخاطراألعمااللتيقدتتعرضلهاهذهالشركاتمثلتقلبالطلب،تقلبالسعر،ومدخالتاإلنتاج

  (Soljakova, 2012).والتيقدتتسببفيزيادةالتكاليفأوتذبذباألرباح
 : وهما والخدمية الصناعية المنشآت استراتيجيات من نوعان االخرين العقدين في سادت ولقد

( جذودة) نوعيذة علذى الحفذا  الذى تهدف والتيStrategyCost-Leadershipالتكلفة يادةر  استراتيجية
 واسذذذذذذذذذذذتراتيجية, االدنذذذذذذذذذذذى الحذذذذذذذذذذذد الذذذذذذذذذذذى تكلفتذذذذذذذذذذذه تقليذذذذذذذذذذذل الوقذذذذذذذذذذذت نفذذذذذذذذذذذ  وفذذذذذذذذذذذى المنذذذذذذذذذذذاف  المنذذذذذذذذذذتج
 االبتكذار درجذة طريذق عن تنافسي مركز اكتساب تهدفالى والتيDifferentiation Strategyالتمايز
 أسذاليب وتلعذب.  المنافسذين من جدوى  أكبر لديها القيمة عرض يكون  حتى وذلك المنتج في والتمايز
 االسذذذتراتيجي بذذذالمنظور االهتمذذا  خذذذالل مذذذن بالمعلومذذات المنشذذذآت تزويذذذد فذذي بذذذارزا   دورا   التكلفذذة إدارة



 
 

5 
 

 يذذدعم ممذذا والخارجيذذة الداخليذذة البيئذذة منظذذور مذذن التكلفذذة وإدارة لتحليذذل الحديثذذة واألسذذاليب والمفذذاهيم
 فذي المختلفذة للتغيذرات ونتيجذة. اتخاذالقراراتاالسذتراتيجية مجذال فذي التكذاليف لمعلومذات النفعية القيمة
 المعلومات توفير في التقليدي الدور من اإلداري  دورالمحاسب تغير فقد وأذواقالعمالء المعلومات تقنية
 القذرارات واتخذاذ للتخطذيط يسذعى الذذي المتكامذل اإلداري  الفريق ضمن بوضعه فاعلية، أكثر دور إلى

 االسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتراتيجية أسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاليباإلدارةمنهنايأتيدور .للمنشأة أربذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاح أفضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل لتحقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق المالئمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
 أسذذذذاليباإلدارةمامدىتأثير التاااا ل   السذذذذؤال ومنهناتتمثلمشكلةالدراسذذذذةفي .،كعامألساسذذذذيفيزيادةاألرباحللتكلفة

 ؟المنشأة إختارتها التي للتكلفةفيتحقيقاالستراتيجية االستراتيجية

 :االتي اإلطار في القضية هذه دراسة يتم وسوف
 

 (ج(                                )ب) (أ)
 
 
 
 

 بينهمذا العالقذات دراسذة خذالل مذن( ج) فعاليذة علذى( أ) مكونذات بذين العالقذة عذن الدراسة تتم وسوف
 .المتوازن  االداء بطاقة نموذج على

 

 هدفالبحث
 لتعزيزالمنشأة استراتيجية تحقيق فيللتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليب دورإيضاح يتمثلهدفالبحثفي

  :خالل من وذلك المنشأة تتبناها التي االستراتيجية تحقيق طريق عن .التنافسية المزايا
 .المختلفة االستراتيجيات أنواع في آلثرها طبقا للتكلفة االستراتيجية أساليباإلدارةتبويب (1)
 .المنشأة ستتبناها التي االستراتيجية ونوعللتكلفة االستراتيجية أساليباإلدارة بين العالقة إظهار (2)
 االستراتيجيات وبين للتكلفة االستراتيجية أساليباإلدارة بين العالقات صحة مدى استقصاء (3)

 .المتوازن  االداء بطاقة نموذج خالل من المستهدفة
 

 منهجالبحث

 اطاره واعداد البحث فروض الشتقاق االستنباطي لمنهجا البحث هذا يستخد  سوف  
 تطبيقأساليباإلدارة منالمنهجاالستقرائيفياختبارالفروضعنطريقاستقصاءمدىالفائدةالمتوقعةالنظريو 

 االداء بطاقة نموذج خالل من المنشأة ستتبناها التي االستراتيجيةوتحقيق للتكلفة االستراتيجية
 .المتوازن 

 

 أمهيةالبحث

 اإلدارة ساليبأ
 للتكلفة الستراتيجيةا

 المتوازن  االداء بطاقة مؤشرات
 االستراتيجية والخريطة

 االستراتيجيات
 منشأةلل الموضوعة
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 : إلى الدراسة هذه أهمية ترجع
ألساليباإلدارة المنشآت( يكتسبهذاالبحثأهميةمن إمكانية االستفادةمن المعلومات المتولدة منتطبيق1)

 التنافسية القدرة تدعيم ثم التيتواجهالمنشآتفيالعصرالحاليومن للتغلبعلىحدةالمنافسةاالستراتيجية للتكلفة
 للتحسينوالتطويرفيعملياتالمنشآتوأدائها كونهاالمصدرالرئيسفيزيادةالفرصا  نظر  وتحقيقالميزةالتنافسية

 وأهميةتطويعوتطويرالدورالمحاسبيبعداالنتقاداتالشديدة التي وجهت له في اآلونة األخيرة.
( تتناولهذهالدراسةأحدأهمالقضاياالمعاصرةالتيتستحوذعلىاهتمامالفكراإلداري 2)

 من المتوقع أن تؤدى نتائج البحث إلى توفيرو اإلدارة االستراتيجية للتكلفةوالمحاسبيوهيقضيةتطبيقنظم
تحقيق لللتكلفة االستراتيجية على مدى النفع الناتج من استخدا  ممارساتاإلدارةليل د

مما يشجع إدارات المنشآت على استخدامها باإلضافة إلى الغرض األصلي منها استراتيجيةالمنشأة
 . وهي إدارة التكلفة

 

 فروضالبحث

 : يحاواللبحثاختبارالفروضاآلتية
 :األول الفرض
 االسذذذتراتيجية الصناعيةألسذذاليباإلدارة المنشذذذآتتطبيق بذذين إحصذذذائية داللذذة ذات معنويذذذة عالقذذة توجذذد 

 .الداخلية العمليات منظور مؤشرات للتكلفةوتحسين
 :الثاني الفرض
 االسذتراتيجية ألسذاليباإلدارة الصذناعية المنشذآت تطبيذق بذين إحصذائية داللذة ذات معنويذة عالقذة توجد

 .والنمو التعلم منظور مؤشرات للتكلفةوتحسين
 :الثالث الفرض
 وتحقيذذق الداخليذذة العمليذذات منظذذور مؤشذذرات تحسذذين بذذين إحصذذائية داللذذة ذات معنويذذة عالقذذة توجذذد

 .التكلفة يادةر  استراتيجية
 :الرابع الفرض
 وتحقيذذذذق والنمذذذذو الذذذذتعلم منظذذذذور مؤشذذذذرات تحسذذذذين بذذذذين إحصذذذذائية داللذذذذة ذات معنويذذذذة عالقذذذذة توجذذذذد

 .المنتجات تمايز استراتيجية
 

 البحث حدود
 المتوازن  األداء التنافسيةوبطاقة واالستراتيجيات, للتكلفة االستراتيجية ساليباإلدارةعندتناوأل

 .تماالقتصارعليمايرتبطبالبحثوبمايخدمأهدافهفقط
 : النحوالتالي وسوفنتناولتقسيمالبحثعلى

 .السابقة الدراسات:األول المبحث
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 .للمنشآت التنافسية والميزة االستراتيجيات :الثاني المبحث
 .المنشأة استراتيجية تحقيق فيللتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليب دور:الثالث المبحث
 . الدراسةاإلستقصائية: الرابع المبحث
 . الخالصةوالنتائج:الخام  المبحث

 

 لدراسااتلسابقةا: األول املبحث
 االستراتيجية اإلدارة أساليبتناولت التي الدراسات من العديد بتقديم الباحثون  اهتم
 :والتييمكناستعراضهاعليالنحوالتالي عليالدراساتوثيقةالصلةبموضوعالبحث ،وسوفيتماالقتصارللتكلفة

 

  El Kelety, 2006دراسة( 1)

 الدراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةإلى هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدفت
طرحإطارمتكامللربطأدواتاإلدارةاالستراتيجيةللتكلفةللمساعدةفيخلققيمةللمنشأة،وتحليألدواتإدارةالتكلفةاالست
راتيجيةلتقديمإطارمتكامللتستفيدمنهالشركات،وتحديدأدواتاإلدارةاالستراتيجيةللتكلفةالمقترحاستخدامهافياإلد

 وتحسذذذين تذذذدعيم إلذذذى يذذذؤدي معا  راتيجيةاالسذذذت التكلفذذذة ادارة أدوات تفاعذذذل أن حيذذذث .ارةاالسذذذتراتيجية
 لعمليذات المالءمذة المعلومذات تذوفير فذي تساعد األنشطةو إلدارة تكاملي بإطار اإلدارة وتمد العمليات

 الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الدراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذة أشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارت وقذذذذذذذذذذذذذذذذذذد .يدعممتخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيالقرارات ممذذذذذذذذذذذذذذذذذذا الرقابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة و التخطذذذذذذذذذذذذذذذذذذيط
أننظمالتكاليفالتقليديةالتكفيللتعاملفيظلظروفالبيئةاالقتصاديةالجديدة،وأنالشركاتتتبنىمدخإلدارةالتكلفةاالستر 
اتيجيةكإدارةقويةلتحقيقميزةتنافسيةوتعظيماألرباحفيالمدىالقصيروالطويل،وأنليسهناكإطارمتكامليجمعبينأدوا

 .إدارةالتكلفةاالسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتراتيجية ت
مأدواتمختلفةإلدارةالتكلفةاالستراتيجيةللتغلبعلىالمنافسةالقويةفياألسذذذواقوالتركيز ولقدأوصتالدراسةبتطويروتقيي
 .علىالجودةوتحقيقرضاالعمالء

 Khajavi&Nazemi , 2007دراسة( 2)
 القيود ونظرية النشاط أساس على والتكلفة المستهدفة التكلفة بين للتكامل نموذجا الدراسة هذه اقترحت
 ظذذذل فذذذي النجذذذاح علذذذى المنشذذذآت إدارة لمسذذذاعدة االنذذذى اإلنتذذذاج ونظذذذا ,  لذذذألداء المتذذذوازن  والقيذذذاس, 

 الحديثةلممارسذذذات بذذذالتطورات االهتمذذذا  الضذذذروري  فمذذذن ، الحديثذذذة األعمذذذال لبيئذذذة التنافسذذذية الظذذذروف
 الماليذة المعلومذات تذوفير في يساعد االدوات هذه تكامل ان الى الدراسة اشارت و. اإلدارية المحاسبة
, المسذذتغلة اإلنتاجيذذة الطاقذذة حجذذم, التشذذغيلية العمليذذات سذذير,  األنشذذطة بذذأداء المرتبطذذة الماليذذة وغيذذر
 مذع التعامل فى مرونة أكثر المنشأة ادارة يجعل مما, اإلنتاجي الخط على تؤدى التي األنشطة وتدفق
 المنشذأة قيمة تعظيم على تساعد سليمة إدارية قرارات اتخاذ إلى يؤدى بما و الديناميكية األعمال بيئة
 .التنافسية قدرتها وتدعيم
 Kocsoy , et al. , 2008  دراسة( 3)
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 ، المستهدفة التكلفة نظا  تطبيق في الحديثة التكنولوجيا من الشركات استفادة كيفية تناولتهذهالدراسة
 المستوى  علي المنافسة حدة وزيادة ، العمالء ورغبات توقعات في السريع التغير ظل في خاصة
 :فى تتمثل النقاط من مجموعة إلي الدراسة وأشارت ، العالمي

  التقليدية التكاليف محاسبة أساليب تطبق التي الشركات بين الجوهرية االختالفات عن كشفت  -
 .المستهدفة التكلفة أسلوب تطبق التي والشركات

 التكلفة أسلوب تطبيق علي تحرص التنافسية األسواق ظروف في تعمل التي الشركات أن -
 .المنتج تصميم قبل العمالء رغبات علي للتعرف كبيرة أهمية وتعطي المستهدفة

 استراتيجيات اتباع علي حرصا   أكثر تكون  المستهدفة التكلفة أسلوب تطبق التي الشركات أن -
 .متوازنة تنافسية

 ,2009Anderson & Dekker(  دراسة 4)

 الهيكل تصميم مثل التكلفة ادارة في المستخدمة واالدوات التكلفة ادارة هيكل الدراسة هذه تناولت  
 استراتيجية مع تنسجم توريد سلسلة لخلق وذلك المنتجات وتصميم العمليات وتصميم التنظيمي
 من لالستفادة العمليات تصميم ورقابة حوكمة نظم تطبيق اهمية الى الدراسة وتوصلت.المنشأة
 تحسين اهمية كذلك. المتاحة الموارد نف  باستخدا  المنتجات من العديد تنتج التي المشتركة االجزاء
يتم دراسة الروابط وعالقات التداخل بين سلسلة القيمة  حيث التوريد سلسلة اجزاء كل في االداء

للمنشأة وسالسل القيمة لكل من الموردين والعمالء . ويعتبر تحليل أنشطة سلسلة التوريد أداة مفيدة 
الالزمة لتنسيق وتكامل األنشطة سواء داخل أو خارج الشركة لتوفير المعلومات 

 .ممايدعممتخذيالقراراتو 
  Zengin&  Ada,  2010دراسة( 5)

 تهدفهذهالدراسة
إلىاستكشافدورالتكاليفالمستهدفةفيإدارةتكاليفالمنتجمعتعزيزمواصفاتالجودةالتيمنشأنهاتلبيةاحتياجاتومتطلباتا

 محاولة باإلضافةالى لعمالء،و
تطبيقالتكلفةالمستهدفةفيالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة،وإبرازأهميةأدواتإدارةالعملياتمثلتحسينوظيفةالجودةو 

 .هندسةالقيمة،وأخذهابعيناالعتباروتقييمهامنخالالندماجهافيالتكلفةالمستهدفة
 
  Hutaibat, 2011دراسة( 6)

 افسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيةتحليلسلسلةالقيمةفيتحديدالميزةالتن إلىايضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاحدور هدفتهذهالدراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
 لمجموعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةمنالنتائجمنهاأن ولقدتوصلتالدراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة.وذلكعلىأساسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالمواردوالقدراتللشركة

تحليلسلسلةالقيمةيساهمفيتحديدالميزةالتنافسيةوفقالمواردالمتاحة،ويعتبرأداةفعالةلإلدارةاالستراتيجيةوالتخطي
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طوتطويرمزاياتنافسية،ويمكنالوصوإللىنموذجفعاللإلدارةاالستراتيجيةوتحلياللتكاليفاالسذذتراتيجيةإذاتمتوفيرالم
  .علوماتالمناسبةوالدقيقة

  Kumear ., 2011(دراسة 7)

 ولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتتنا
هذهالدراسةتقديمإطارمقترحإلدارةالتكلفةاالستراتيجيةيحققالمزيدمنالتأثيراتعلىأيمنشذذأةمقارنةبإدارةالتكلفةالتقلي

 وأشارتالدراسةإليأناإلدارةاالستراتيجيةللتكلفةهيفلسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفة .ديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
 وأنمصذذذذذذذذذذذذذذذذطلحإدارةالتكلفة .وموقفومجموعةمناألساليبالتيتساهمفيتشكيلمستقباللمنشذذذذذذذذذذذذذذذذأة

 رتبطفقطبالتخفيضالمسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتمرفيالتكاليفوالرقابةعليها،ولكنهيجبأنيأخذفياالستراتيجيةليسم
 .اعتبارهأيضا الدخلواإلنتاجيةوالقيمةللعمالءإليجانبالوضعاالستراتيجيللمنشأة

  El-Hwaity, 2013 ( دراسة8)

 إلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى هدفتهذهالدراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
 إيضاحأهميةتكامألدواتوأساليبإدارةالتكلفةاالستراتيجيةلتعظيمقيمةالشركةوتدعيمالميزةالتنافسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذية

 .األدوات،والصذذذذذذذذعوباتالتيتحولدونتطبيقها هذذذذذذذذذه ،والتعرفعلىالمزاياالتييمكنتحقيقهذذذذذذذذامنخاللتطبيق
 ولقدتوصلتهذهالدراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

يةتطبيقمدخإلدارةالتكلفةاالستراتيجيةوتإلىنتائجعديدةمنهاعدموجودنظامتكاليفيفعالفيالشركاتالصناعية،وأهم
حقيقهللعديدمنالمزاياعلىالرغممنوجودبعضالصعوباتالتيتواجهتطبيقهذاالمدخل،وأنالشركاتتطبقأدواتوأساليبهذ

 أنظمذذذة بضذذذرورةتطوير ولقدأوصتهذهالدراسذذذة .االمدخلبشكلمبسذذذطدونإتباعإجراءاتعلميةومنهجيةمحددة
 .يثةلمالهمنمزايافيتخفيضالتكلفةوتحسينوترشيدالقراراتاإلداريةالتكاليفبمايتواكبمعمتغيراتالبيئةالحد

 Oluwagbemiga et al., 2014 دراسة(9)
 .تناولتالدراسةالعالقةبينممارساتإدارةالتكلفةوأداءالمنشآتالصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذناعة

 منشأةصناعية،واستخدمتالدراسةمتغيراتتكلفةالموادالمباشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرة،تكلفة٤٠واعتمدتعلىعينةمكونذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةمن
 وتكاليفاإلنتاجغيرالمباشرة،والتكاليفاإلداريةكمتغيراتمسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتقلةتتأثربإدارةالعمالةالمباشرة،

 التكلفةمنخالالستخدامأساليبمثاللتكلفةعلىأساسالنشاطوالتكلفةالمسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتهدفةوإدارةالجودة
 وتشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذير .الشاملة،بينمااستخدمتالربحالتشغيليكمتغيرتابعيمثألداءالمنشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأة

 الصناعية،وأوصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت دارةالتكلفةواألداءفىالمنشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذآتالنتائجإليوجودعالقةإيجابيةوهامةبينممارساتإ
 .والتكاليفاإلداريةغيرالمباشرةلتعظيمالربحيةوتحسيناألداء الدراسةبضرورةإدارةتكاليفاإلنتاجغيرالمباشرة

 2٠15,اللطيف عبد دراسة( 1٠)
 تحليذل تتضذمن والتذى القيمذة سلسذلة تحليل ممارسات بين التكامل أثر ايضاح الى الدراسة هذه هدفت
 مذذع الروابط/العالقذات ادارة,التوريذد بسلسذلة التطذذوير جهذود تقذود والتذى الرئيسذذية للمنشذأة القيمذة سلسذلة
 الرئيسذية المنشذأة مذن لكذل القيمذة سلسذلة تحليذل فىضذوء المذوردين مذع الروابط/العالقات ادارة, العمالء
 القذذذذذرارات اتخذذذذذاذ وترشذذذذيد المحذذذذذدودة المذذذذوارد اسذذذذذتخدا  تعظذذذذيم بهذذذذذدف الرئيسذذذذين وعمالئهذذذذذا ومورديهذذذذا
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 ادارة وأدوات ككل وللسلسلة منشأة لكل التنافسية المزايا فى المؤثرة العوامل وضوح نتيجة االستراتيجية
 خفذ  لفذرص للتوصذل التكلفذة خفذ  لفذرص التكلفذة خفذ  برامج تنسيق التىتستهدف البينية التكلفة
 عمذل حذال اسذتغاللها يصذعب والتذى السلسذلة أعضذاء بذين فيمذا المشذتركة الجهذود علذى القائمة التكلفة
 التكذذذذذذاليف ادارة خذذذذذذالل مذذذذذن المتاحذذذذذذة للمذذذذذوارد االمثذذذذذذل االسذذذذذتغالل بهدف,مسذذذذذذتقل بشذذذذذكل منهذذذذذذا كذذذذذل
 بذين عالقذة وجذود الذى الدراسذة وتوصذلت.السلسلة ألطذراف التكلفذة وسلوك هياكل على التأثير,استباقيا
 عالقذذة وجذذود كذذذلك.التوريد لسلسذذلة التنافسذذية المزايذذا مؤشذذرات وتذذدعيم القيمذذة سلسذذلة تحليذذل ممارسذذات
 .التوريد لسلسلة التنافسية المزايا مؤشرات وتدعيم البينية التكلفة ادارة أدوات تفعيل بين
  Jariwala,2015دراسة( 11)

 التذذىو  االسذذتراتيجية التكلفذذة ادارة ممارسذذات كأحذذد القيمذذة سلسذذلة تحليذذل اسذذلوب الدراسذذة هذذذه تناولذذت
 اإلدارة تسذذاعد أفضذذل إداريذذة معلومذذات األسذذلوب هذذذا يذذوفر حيذذث, المعلومذذات لتوليذذد اسذذتخدامه يمكذذن
 االسذتراتيجى التخطيط لعملية أكبر اهتما  توجيه فى يفيد كما, للمنشأة التنافسى الموقف مواجهة على
 علذذى يقتصذذر ال حيذذث للتكلفذذة االسذذتراتيجي البعذذد يمثذذل القيمذذة سلسذذلة فتحليذذل .المنشذذأة مسذذتوى  علذذى
 حذدودها خذارج إلذى يتعذداه  يل, فقط المنشأة أنشطة بواسطة المتاحة الموارد واستهالك التكاليف تحليل
 سلسذذلة تحليذذل فذذإن وبالتذذالي. للعميذذل المنذذتج بتسذذليم وإنتهذذاءا   المذذوارد علذذى الحصذذول أنشذذطة مذذن بذذدءا  
 تذذتم التذي األنشذطة علذذى ينصذب هنذا والتركيذذز للمنشذأة القيمذة تخلذذق التذي األنشذطة تذذرابط تمثذل القيمذة
 التطبيذذذذق أن الذذذى الدراسذذذذة وأشذذذارت .الشذذذذاملة القيمذذذة منظذذذذور تمثذذذل جميعذذذذا   باعتبارهذذذا المنشذذذذأة خذذذارج
 الموقذف تحليذل نتذائج إلذى ويسذتند القيمذة سالسذل مفهذو  علذى يعتمذد التكلفة مسببات لتحليل الصحيح
 المنذتج تمذايز اسذتراتيجية تحقذق التى المستقبلية األولويات على بالتعرف المنشأة ألنشطة االستراتيجى
 .مستقبال   لها الموارد تكري  يجب التى األنشطة وطبيعة

 

 : السابقة الدراسات خالصة
 : يلى فيما السابقة الدراسات نتائج تلخيص يمكن
 باعتبارهامصدراللمعلوماتللتكلفة االستراتيجية اإلدارة تفعيلدورأساليبالسابقة الدراسات تتناول لم 

 سليمة إدارية قرارات اتخاذ إلى يؤدى وبما, والرقابة التخطيط عمليات فاعلية في يساهم مما
 .التنافسية قدرتها المنشأةوتدعيم قيمة تعظيم على تساعد

 كفذذذذاءة وتحسذذذذين فيتذذذذدعيمللتكلفة االسذذذذتراتيجية اإلدارة أسذذذذاليب دور السذذذذابقة الدراسذذذذات تتنذذذذاول لذذذذم 
 .فيمجالرقابةالتكلفةوتقويماألداءالمالئم المستوى  وتحقيق التشغيلية العمليات

 االستراتيجية اإلدارة أساليب الدراساتالسابقةبعضتناولت 
 .ومدىاستخدامهافيعمليةاتخاذالقراروماهيالعواماللمؤثرةعلىتطبيقهاوبيانأهميتهاللتكلفة

 معينة استراتيجية وبين للتكلفة االستراتيجية لإلدارة معينة أساليب بين السابقة الدراسات تربط لم 
 .للمنشأة
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 معينة استراتيجية تحقيق مدى وبين لألداء معينة مؤشرات بين السابقة الدراسات تربط لم. 
 منظورات من معين منظور على وأثرها بذاتها أساليب تجميع الى السابقة الدراسات تتطرق  لم 

 .المتوازن  األداء بطاقة
 االستراتيجيات بأنواع المتوازن  األداء بطاقة منظورات ربط الى السابقة الدراسات تتطرق  لم 

 .للمنشأة التصنيعية
 الدراسة هذه نموذج في الموجودة العالقات تختبر لم السابقة الدراسات عامة بصفة. 

 اإلدارة أساليب عليالرغممناإلسهاماتالقيمةالتيأضافتهاالدراساتالسابقةوغيرهامنالدراساتالتيتناولت
 االستراتيجية اإلدارة ،إالأنأيمنهالميتناوألساليبللتكلفة االستراتيجية
 استراتيجية فيتحقيقللتكلفة االستراتيجية اإلدارة جاءتهذهالدراسةإليضاحدورأساليبو بشكلمتكامل،للتكلفة
 اإلدارة فيإطارمتكامل،بحيثيوضحهذااالطاركيفيةاالستفادةمنمزاياأساليب التنافسية الميزةتعزيز و المنشأة

 .التنافسية المنشأة استراتيجيةودورهافيتحقيقكلفةللت االستراتيجية
 

 التنافسية امليزة لتحقيق املنشأة إسرتاتيجيات:  الثاين املبحث
 المنشأة المنافسة،وتحققلهذهالمنشآتعنغيرهامنالمنشاة تشيرالميزةالتنافسيةإلىالخاصيةالتيتميز

 وتنشأالميزةالتنافسيةبمجردأن. موقفاقوياتجاهاألطرافالمختلفة
تتمكنالمنشأةمناكتشافأساليبجديدةومبتكرةتكونأكثرفعاليةمنتلكالتييستخدمهامنافسيها،وهذايعنيأناإلبداعوالتط

 ويرهماأساسالتميزالتنافسيفيعصرالتكنولوجياوالمعلومات،وتتمثل
, الوقت, الجودة,العوامالألساسيةلخلقالميزةالتنافسيةفيالتكلفة

رواالختراعمنأهمعواماللنجاحمواجهةالمنافسين،حيثتعتبرقدرةالمنشأاإلبداعالنالبحثوالتطويرواالبتكا,المرونة
 .ةعلىتقديممنتجاتجديدةومبتكرةمعسرعةتطويرهاأسبقيةتنافسية

 تكلفة صورة فى سواء للعميل أفضل قيمة تقديم هو المستمرة التنافسية الميزة تحقيق مصدر إن  
 هيكلة أعادة على منشأةال قدرة يتطلب وهذا. المنافسين عن مميز منتج صورة في أو للمنتج منخفضة
 من النظم هذه تمتلك حيث التقنية عالية الصناعية النظم وإحالل وإدخال اإلنتاج تكنولوجيا
 إلى باإلضافة ، للموارد األفضل واالستخدا  التكلفة وخف  العالية الجودة يدعم ما الخصائص
 اإلمكانيات توافر بمدى مشروط التميز وهذا. اإلنتاج خطوط ومرونة والتشغيل التصميم وقت خف 
 القرارات أن إلى باإلضافة الحديثة، اإلنتاج تكنولوجيا فى االستثمارات تكلفة الرتفاع نظرا   التمويلية
تتحدد و هذا  .المخاطر من عالية بدرجة محفوفة تكون  ما غالبا   المجال هذا فى االستثمارية

, التناف  مجال ,بها تناف  التي الطريقةمكونات أساسية ,االستراتيجية التنافسية من خالل ثالث 
 الميزة وتشتق(David,2010)للحصول على الميزة التنافسية المستمرة. التناف  أساس وأخيرا
 وتتمثل بها المرتبطة القيمة خلق وتكاليف للعميل المسلمة القيمة بين الفرق  من للمنشأة التنافسية
في  التنافسية المنشأة استراتيجية تمثل والتي, للمنشأة التنافسية الميزة تحقيق  استراتيجيات
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يادة التكلفة, استراتيجية التمايز, واستراتيجية التركيز وهى تمثل األساس القوى الذى يستند ر استراتيجية
  (Tanwar, 2013)عليه تحقيق الميزة التنافسية المستمرة.

 

 Cost Leadership Strategyالتكلفة رايدةاسرتاتيجية

 كمية لزيادة وذلك السوق  فى تكلفة األقل المنتج صاحبة المنشأة تكون  أن إلى االستراتيجية هذه تشير
 اإلخالل دون  والتسويق باإلنتاج المرتبطة التكلفة فى تنافسية ميزة تحقيق طريق عن المبيعات وقيمة
 ثم ومن . المنتج لنف  المنافسين بأسعار بالمقارنة البيع سعر بانخفاض عليها يعود مما بالجودة
 خالل من األقل التكلفة ميزة تحقيق ويمكن المنافسين وعن التكاليف عن معلومات إلى اإلدارة تحتاج
 حجم يكون  عندما يحدث وذلك التكنولوجيا وتوافر الحجم اقتصاديات على اعتمادا التكاليف تخفي 
. والتسويقية اإلنتاجية التكاليف تخفي  يمكن وبالتالي واسع نشاطها ومجال كبير المنشأة

 الصناعة هيكل تحليل عند التناف  قوى  ضد للمنشأة الحماية من قدرا   توفر التكلفة ريادة واستراتيجية
 عقد في الموردين قوة, الصفقات عقد في المشترين قوة, الجدد المنافسين تهديدات ففي تتمثل والتي

 (  Tanwar, 2013).الصناعة داخل تهديدات, بديلة سلع فراتو  نتيجة تهديدات, الصفقات
 

 Differentiation Strategyاملنتجات متايز اسرتاتيجية

بتقديم منتج متميز عن منتجات المنافسين, بحيث يتصف  المنشأةيقصد باستراتيجية التمايز قيا     
  هذا المنتج بمستوى جودة مرتفع, تصميم جيد ويحقق قيمة مضافة للعميل ويحقق رضاه. 

(Davidson, 2001) 

بتبني هذه االستراتيجية توفير بع  األبعاد الفريدة في المنتج مما ينعك  على  المنشأةوتنشد    
ومن أهم المجاالت التي تحقق ميزة تنافسية أفضل هو التمايز  .تفاع السعرالمستهلك ويؤدى إلى ار 

على أساس التفوق القنى والتمايز على أساس الجودة والتمايز على أساس تقديم خدمات ما بعد البيع 
 (Blocher, etal., 2016)  أكثر للعميل, والتمايز على أساس تقديم المنتج قيمة أكبر للعميل.

 

 Focus strategyالرتكيز اسرتاتيجية
تعتمد هذه االستراتيجية على التركيز على مجموعة معينة من العمالء أو خط منتجات معين أو   

سوق معين اليصل إليه المنافسون وتستند هذه االستراتيجية على فكرة أن وحدة العمل االستراتيجية 
يها. التي تركز جهودها تكون أكثر قدرة على خدمة هدف استراتيجي معين بكفاءة أكثر من منافس
في  المنشأةوتنقسم استراتيجية التركيز إلى: التركيز على التكلفة والتركيز على التمايز, حيث تسعى 

حالة التركيز على التكلفة الحصول على ميزة تكاليفية  في السوق المستهدف. أما في حالة التركيز 
 في السوق المستهدف. تسعى إلى تمايز منتجاتها عن منتجات المنافسين  المنشأةعلى التمايز فإن 

واستراتيجية التركيز تستهدف تحقيق أهدافها من خالل قصر التعامل على قطاع معين من السوق 
تمايز المنتجات( التي  –يادة التكلفةر ويجب الربط بين االستراتيجية التنافسية )(Drury, 2015)فقط.
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قة بين االستراتيجيات العامة للتناف  تتبعها المنشأة واألولويات التنافسية. والشكل التالي يوضح العال
 واألولويات التنافسية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (العالقة بين االستراتيجيات العامة للتناف  واألولويات التنافسية1شكل رقم ) 

وكما يظهر من الشذكل فذإن التكلفذة تعتبذر مذن أهذم عوامذل النجذاح االسذتراتيجية )األولويذات التنافسذية( 
يذذادة التكلفذذة, فذذي حذذين تركذذز هذذذه االسذذتراتيجية علذذى ر السذذائدة فذذي حالذذة تطبيذذق المنشذذأة السذذتراتيجية 

عوامذذذل النجذذذاح  الجذذذودة بصذذذورة أقذذذل. بينمذذذا تعتبذذذر المرونذذذة, والجذذذودة, وانضذذذباط مواعيذذذد التسذذذليم أهذذذم
االستراتيجية )األولويات التنافسية( السذائدة فذي حالذة تطبيذق المنشذأة السذتراتيجية التمذايز كاسذتراتيجية 

 تنافسية, في حين تركز هذه االستراتيجية على التكلفة بصورة أقل.
 

 املنشأة إسرتاتيجية حتقيق يفللتكلفة االسرتاتيجية اإلدارة أساليبدور  :الثالث املبحث
 لتكلفةمجموعةمنلاالستراتيجية دارةإليضممدخال
التيقديستخدمأحداهامنفردا لدعمقرارمحددأوقدتستخدممعالدعمالعمليةاإلداريةككلعندتخطيطورقابةتكاألساليب

 اليفاألنشطةالمرتبطةبتحقيقاألرباحفياألجاللقصير،وتدعيمالقدرةالتنافسيةمنخالل
 .(,Jariwala(2015.االستراتيجياتذاتاألجاللطويل

 المنشأة استراتيجية تحقيق في االستراتيجيةللتكلفة اإلدارة أساليب دور التالي الشكل ويوضح

 والمنافسة السوق  من لكل المحتمل التحليل

 

 التنافس استراتيجيات

 

 (التنافسية األولويات) االستراتيجية النجاح عوامل

 

    الستراتيجيةا األعمال وحدة تحليل
 والتهديدات الفرص

 
 

 التركيز المنتجات تمايز

 

  التكلفة ريادة
 

    لمنأةةتحليال
 والضعف القوة نقاط

 

 الوفاء
 بمواعيد
 التسليم

 التكلفة الجودة المرونة
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 المنشأة استراتيجية تحقيق في االستراتيجيةللتكلفة اإلدارة أساليب دور(2) شكل
 
 
 

 التكلفة رايدة اسرتاتيجية تدعم اليت للتكلفة االسرتاتيجية اإلدارة أساليب
 

 عملية تعدActivity-Based Costing(ABC)النشاط أساس على التكلفة
 أهم من انها كما ،المنشآت تواجه التي المشاكل وأكبر أهم من المباشرة غير التكاليف تخصيص

 

استرات

يجية 

تمايز 

المنتجا

 ت

استرات

يجية 

ريادة 

 التكلفة

 لألداء المتوازن  القياس

المنظورامؤأرات

 لمالي

منظور  مؤأرات

 واالبتكارالتعلم

منظور  مؤأرات

 العمالء

منظور  مؤأرات

 الداخلية العمليات

أسال
يب 
اإلدا
رة 
اال

سترا
تيج
ية 
للتكل
 فة

 

القدرة 
التنا
 فسية

 القيمة سلسلة تحليل

 المستهدفة التكلفة

 المنتج حياة دورة

 المرجعي القياس

 المستمر التحسين

 الجودة ادارة

 الأاملة

 اساس على التكلفة
 النأاط
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 توفير خالل من اإلدارة تخد  حيث الشركة داخل اإلداري  المحاسب بها يقو  التي العمليات
 المقارنة في تساعد كما بكفاءة، بمهامهم القيا  في مساعدتهم بهدف والمفيدة المالئمة المعلومات
 المباشرة غير التكلفة تخصيص أساليب مرت وقد. الالزمة اإلدارية القرارات اتخاذ بهدف البدائل بين
 ،ويعتبر والتقنيات والموارد األسواق تطور وحسب إليها الحاجة حسب مراحل بعدة

 نظامالتكلفةعلىأساسالنشاطمنالتطوراتالمستحدثةفيمجالمحاسبة
 تزايدةوالمتغيرةمنالمعلوماتفيبيئةاألعمال،التكاليف،وظهركوسيلةلمواجهةاالحتياجاتالم

 وقدبدأالتوسعفياستخدامهمنذعقدالثمانينات،وطبقتهاالعديدمنالشركاتفيالواليات
 Cooper&  Kaplan, 1998). )المتحدةوأوروباوخاصةفيقطاعالصناعة

 وقدكانظهورهنتيجةطبيعيةلالنتقاداتالتيوجهت
لمتخذيالقراراتفأصبحنظامالتكلفةعلىأساسالنشاطأالضروريةاتإلىنظامالتكاليفالتقليدي،لقصورهفيتوفيرالمعلوم

 داةمهمةلتحقيقاألهداففهويسعىإليجادعالقةمباشرةبين
. تكاليفأداءاألنشطةبالمنشأةوالمنتجاتالمستفيدةمنتلكاألنشطة

 ويهدفنظامالتكلفةعلىأساسالنشاطإليإضفاءمزيدمنالدقةفيتحمياللتكاليفغيرالمباشرة
 لوحدةالنشاطباعتبارانهذهالوحدةهيالتيتخلقالطلبمناألنشطةواألنشطةتخلقالطلبمنالموارد،وتسهيل

 إجراءالرقابةعلىاقتناءواستخدامالمواردالمتاحةبمايساعدفيإجراءالخفضالحقيقيلعناصرالتكاليفالمختلفة
 خللمواجهةظروففيرحلةاستنفاذها،باإلضافةإليترشيدالقراراتاإلداريةوالتيمنأهمهاقراراتالتسعيركمد

 ((Duh, et al,2009.المنافسة
 (2٠1٤,هالل)هامةمنالنتائج مجموعة وترتبعلىاستخداممدخاللتكلفةعلىاساسالنشاط

 وابتعدتفيمعظمهاعنالحجمكمسببللتكلفة تنوعتمسبباتالتكلفة-
 . بنوعالنشاط بلتضمنتمسبباتاخرىمنهاالوقتعددمراتالنشاط،مقاييساخرىيرتبط

-

وتعقبهافتضمنتمسبباتالتكلفةعلىiىمستوىوحدةاالنتاجفقطوإنماتعددتمستوياتتحمياللتكلفةلميعدمسببالتكلفةعل
 . مستوىالوحدة،علىمستوىالطلبية،علىمستوىنوعالمنتجوعلىمستوىالمصنعكله

 تحمياللتكلفة اكثرمنها Tracingاتجهتعمليةتخصيصاوالصاقالتكلفةناحيةتعقبالتكلفة-
 Cost التكلفة موضوع, Cost element التكلفة حيثاهتمالنظامالجديدبخلقعالقةاكثرمباشرةبينعنصر

objectخالله من يمكن حديثا ، استراتيجيا   يمثألسلوبا   النشاط أساس على التكلفة القولنظا  ويمكن 
 استراتيجياإلدارة أسلوبا يعد األداءكونه في فاعل بشكل يسهم حيث ،لمنشأةل المنافع من الكثير إنجاز
 وإضافة منفعة تحقق والتي بالتكاليف وتحديداألنشطةاألكثرارتباطا تعريف خالل من وذلك التكلفة،

 كبيرة لإلدارةفرصة للمنتج،ممايتيح قيمة تضيف ال تقليصاألنشطةالتي أو استبعاد للمنتج،وبالتالي
 عن والرقابة خطيطالت في مساهمته أدق،باإلضافةإلى وتخصيصالمواردبشكل إلعادةتوزيع

 يوفر كونه إلى باإلضافة,(ورقابة تخطيط أداة  تعتبر الموازنات كون ) طريقإعدادالموازنات
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 األساليب عن بمنأى يعمل ال أنه كما المستمر، والتحسين للتطوير المجال معلوماتتكلفةأكثردقةويتيح
 وتحسين التشغيلية الكفاءة من يزيد الذي األمر, معها يتكامل بل األخرى، الحديثة االستراتيجية
 .األداء

 

 Analysis  Value Chainالقيمة سلسلة حتليل
سلسذذلة القيمذذة هذذي نظذذا  شذذامل يهذذدف إلذذى تحقيذذق الخطذذة المسذذتهدفة وذلذذك مذذن خذذالل التركيذذز علذذى 

ابتذداء مذن مرحلذة الشذراء وحتذى مرحلذة تسذليم المنذتج النهذائي للعميذل, وهذذا  لمنشذأةاألنشطة الرئيسذية ل
يسذاعد فذي معرفذة االحتياجذات المتغيذرة للعميذل وبالتذالي يمكذن اقتذراح االتجذاه المسذتقبلي لرفذع مسذذتوى 

( ويمثذذل تحليذذل سلسذذلة القيمذذة بذذؤرة األسذذاس فذذي بنذذاء الميذذزة التنافسذذية (Jung, 2014أداء المنشذذأة.
وذلك عن طريق توفير المعلومات المالية وغير المالية عن أنشطة الشذركة بذدءا  مذن  لمنشأةة لالمستمر 

مرحلذذذة البحذذذوث والتطذذذوير وإنتهذذذاءا  بمرحلذذذة خدمذذذة العمذذذالء بمذذذا يسذذذاعدها علذذذى تحقيذذذق اسذذذتراتيجياتها 
 التنافسذذية. فسلسذذلة القيمذذة مذذن هذذذا المنظذذور هذذي إطذذار عمذذل يسذذاعد فذذي تحديذذد نقاطذذالقوة والضذذعف
الداخليذذة للشذذركة بهذذدف زيذذادة القذذدرة علذذى اسذذتغالل الفذذرص الداخليذذة والعمذذل علىتخفذذي  التهديذذدات 

إلذذذى مجموعذذذة مناألنشذذذطة التذذذي تحقذذذق  المنشذذذأةالخارجيذذذة, ويعتمذذذد هذذذذا اإلطذذذار علذذذى تقسذذذيم أنشذذذطة 
 اإلضافة للقيمة ويطلق عليها أنشطة القيمة. 

مد على إجراء تحليل داخلي لجوانب القوة والضعف وبالتالي يمكن القول بأن سلسلة القيمة تعت   
الحالية والمحتملة, بحيث يتم توفير مؤشرات عن كيفية تحسين سلسلة القيمة بما يؤدى لتحقيق الميزة 
التنافسية التي تتطلب أيضا  تحليل ودراسة سلسلة القيمة الخاصة بالمنافسين. ويمكن تنفيذ تحليل 

ويب أنشطة المنشأة وفقا  لتصنيف سلسلة القيمة وتحديد الموارد سلسلة القيمة عن طريق إعادة تب
المستخدمة في أداء كل نشاط منها, ثم تحديد األهمية النسبية ألنشطة سلسلة القيمة وفق استهالكها 
لموارد المنشأة, وتحليل كل نشاط لتحديد ما إذا كان يضيف قيمةأو ال يضيف قيمة, وبعد ذلك يتم 

ة للتخلص من أو تقليص األنشطة التي التضيف قيمة. ويجب أن تقو  المنشأة تحديد الطرق البديل
بتحليل سلسلة القيمة بشكل مستمر وذلك إلجراء التحسينالمستمر والذي يعد هدفا  استراتيجيا للمنشأة. 

 خلق عن مسئولة وتكون  وماديا   تكنولوجيا المميزة األنشطة تلك هي للقيمة المضيفة فاألنشطة
 المضيفة غير األنشطة أن حين في التصميم نشاط مثل النهائي المنتج في المطلوبة الخصائص
 قيمة أي تحقق ال وبالتالي استراتيجية مزايا أي تحقيق مصادر تمثل ال التي األنشطة تلك هي للقيمة
 . للعميل

 

 القيمة سلسلة أنشطة حتليل أبعاد
إن تحليل سلسلة القيمة وشموله كافة مراحل دورة حياة المنتج يمثل أحد المقومات األساسية    

لمنهج تحليل وإدارة التكلفة من منظور استراتيجي, حيث يؤدى إلى تحقيق الخف  المستهدف 
بعاد واإليجابي في التكلفة ويساعد على تعظيم قيمة المنشأة وتدعيم قدرتها التنافسية, ويوجد خمسة أ
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أساسية تحدد تحليل سلسلة القيمة تتمثل في التركيز على متطلبات العمالء, رقابة التكلفة, خف  
 التكلفة, تناسق وتكامل األنشطة داخليا  وخارجيا  وأخيرا  ربحية المنشأة.

 العميل متطلبات حتقيق(أ)

يقد  مدخل تحليل سلسلة القيمة معلومات مالئمة عن رغبات واحتياجات العمالء ويتم االستعانة     
بتلك المعلومات في تخطيط وتصميم المنتج وهندسة التكلفة لتحقيق مستوى معين من التكاليف 
 التنافسية. ومما الشك فيه أن لكل منتج أو خدمة سلسلة قيمة خاصة به وكل الوحدات على مدى
سلسلة القيمة تعتمد على إدراك العميل لقيمة وتكلفة المنتج أو الخدمة. وحيث أن سلسلة القيمة 
تعرض كل األنشطة التي تؤدى لتوفير المنتج أو الخدمة للعميل. فإنه يمكن إعداد تحليل سلسلة 

أن يتجه القيمة بدرجات مختلفة من التفصيل. ويتطلب إعداد تحليل سلسلة القيمة من منظور العميل 
 التحليل إلى الخلف بمعنى أن يبدأ من المنتج ثم االتجاه نحو المواد الخا  التي كونت المنتج.

 التكلفة رقابة(ب)

حيث أن الهدف من تحليل أنشطة سلسلة القيمة هو تحديد األنشطة المضيفة للقيمة وتحديد    
تكلفتها, وتحديد األنشطة هو األساس في تحديد مسببات التكلفة حيث أن مسبب التكلفة هو المتغير 

ة على السببى لحدوث التكلفة انطالقا من عالقة السبب والنتيجة بين نشاط محدد والتكاليف المترتب
هذا النشاط. وتعتبر مسببات التكلفة التنظيمية هي المحدد لهيكل تكاليف المنشأة في األجل الطويل 
ويلعب معرفة مسبب التكلفة دورا  هاما في رقابة التكلفة حيث أن مراقبة مسببات التكلفة تسمح 

ة القيمة على تحقيق للمنشأة بمراقبة التكاليف ككل عبر سلسلة القيمة. كما يساعد مدخل تحليل سلسل
المستوى المالئم من دقة وموضوعية القياس المحاسبي للتكلفة وبالتبعية قيمة ونفعية معلومات 
التكاليف من خالل شمول القياس لكافة مراحل دورة حياة المنتج, مع فعالية الرقابة على األنشطة 

والمستهدفة من المنظور الداخلي والتكاليف, وترشيد استخدا  الموارد للوصول إلى التكلفة الحقيقية 
مع األخذ في االعتبار تأثيرات البيئة الخارجية متمثلة في إمكانيات الموردين والمنافسين واحتياجات 

 العمالء وهو ما يدعم المنظور االستراتيجي إلدارة التكلفة.
 التكلفة خفض(ج)

 أن يتضمن تحليل سلسلة القيمة الخطوات اآلتية: (Morse, etal., 2003)يقترح   
 تحديد العمليات الالزمة إلنتاج المنتج أو الخدمة وتسجيلها في خرائط عمليات. -1
 تحديد األنشطة الالزمة لتنفيذ العمليات وتعريفها في )قاموس األنشطة(. -2

تحديد قيمة كل نشاط وهى ما يؤدى إلى استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة              -3
non-value added activities  وتدعيم وتحسين األنشطة التي تضيف قيمةValue-

added activities  وذلك باستخدا  أدوات تحليل مثل إعادة هندسة العملياتProcesses 

reengineering ين المستمر وعمليات التحسContinuous improvement . 
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 وتحليل سلسلة القيمة يساهم بشكل فعال في تخفي  التكلفة من خالل:   
استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة مما يؤدى إلى خف   -

 التكلفة وتحقيق التوازن بين المصالح لكافة األطراف من منظور القيمة.
 التكلفة في األنشطة التي تضيف قيمة للمنتج. فعالية استخدا  مسببات -

دراسة وتقييم البدائل المختلفة للمدخالت وعمليات التشغيل للوصول إلى أفضل تلك  -
البدائل وأكثرها تأثيرا  على القيمة اإلجمالية للمنشأة والتكلفة المستهدفة خالل 

 المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج.

 وخارجيا   داخليا   األنشطة وتكامل تناسق  (د)
إن مناقشة أثر العالقات مع الموردين والعمالء يمثل الجزء الخارجي من سلسلة القيمة, أما    

التركيز على المهارات األساسية واالهتما  بالعمليات يمثل الجزء الداخلي بسلسلة القيمة, ويعتبرتحليل 
لتنسيق وتكامل األنشطة سواء داخل أو أنشطة سلسلة القيمة أداة مفيدة لتوفير المعلومات الالزمة 

 خارج المنشأة.
 املنشأة رحبية(ه)

تؤثر تشكيلة أنشطة سلسلة القيمة إيجابيا  على هدف رضاء العمالء من خالل تقديم 
 المنتجات/الخدمات الذي يؤدى بصورة غير مباشرة إلى زيادة اإليرادات ومن ثم أرباح المنشأة.  

حيث يتطلب تطبيق مدخل سلسلة القيمة ضرورة االعتماد على تكنولوجيا إنتاج متطورة تساهم    
بشكل فعال في تخفي  وقت اإلنتاج وتحقيق مستويات ومعايير الجودة وبالتبعية تخفي  التكلفة 

 والتحسين المستمر مما ينعك  باإليجاب على أرباح المنشأة.
د االسذذذذتراتيجي للتكلفذذذة حيذذذث ال يقتصذذذذر علذذذى تحليذذذل التكذذذذاليف فتحليذذذل سلسذذذلة القيمذذذذة يمثذذذل البعذذذ  

واستهالك الموارد المتاحة بواسطة أنشطة المنشأة فقط, يل يتعداه إلى خارج حدودها بذدءا  مذن أنشذطة 
مثذل تذرابط يالحصول على المذوارد وإنتهذاءا  بتسذليم المنذتج للعميذل. وبالتذالي فذإن تحليذل سلسذلة القيمذة 

ق القيمذذذة للمنشذذذأة والتركيذذذز هنذذذا ينصذذذب علذذذى األنشذذذطة التذذذي تذذذتم خذذذارج المنشذذذأة األنشذذذطة التذذذي تخلذذذ
   (Waldron, 2007)باعتبارها جميعا  تمثل منظور القيمة الشاملة.

وضح أهمية التركيز على الجانذب الخذارجي الذذي ال يقتصذر فقذط يوهكذا فإن تحليل سلسلة القيمة    
ي بدايذذة السلسذذلة باإلضذذافة إلذذى المسذذتهلكين فذذي نهايذذة علذذى المنافسذذين بذذل يشذذمل أيضذذا  المذذوردين فذذ

السلسذذذلة. وعلذذذى ذلذذذك فذذذإن اتخذذذاذ قذذذرار اسذذذتراتيجي فعذذذال يتطلذذذب تحليذذذل وفهذذذم كامذذذل لسلسذذذلة القيمذذذة 
الشذذذاملة. وترجذذذع أهميذذذة تحليذذذل األنشذذذطة لمذذذا لذذذذلك مذذذن خثذذذار واضذذذحة علذذذى ترشذذذيد اسذذذتخدا  المذذذوارد 

اصذذة إذا مذذا تذذوافرت لذذدى المنشذذأة الخبذذرات والقذذدرات والوصذذول إلذذى تقذذديرات أكثذذر دقذذة وموضذذوعية خ
الالزمة لتجميع وتحليل البيانات علذى مسذتوى األنشذطة المذؤداة ويسذاعد ذلذك اإلدارة فذي التعذرف علذى 
األولويات سواء في مجال تخفي  التكلفة أو زيذادة األربذاح مذع التركيذز علذى األهذداف االسذتراتيجية. 
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علذذذى تحديذذذد العالقذذذات المتداخلذذذة بذذذين األقسذذذا  المختلفذذذة للشذذذركة، إن أسذذذاس تحليذذذل األنشذذذطة يسذذذاعد 
ويعمل على توفير العديد من مسببات التكلفة التي تساعد على تتبع التكلفة وإلصذاقها بالمنتجذات كمذا 
أنذذه يسذذاعد الشذذركة علذذى اسذذتغالل فذذرص التطذذوير والتحسذذين المسذذتمر مذذن خذذالل مذذا يذذوفره مذذن إلقذذاء 

ورية والتي تضيف قيمة للمنتج وتلك التي ال تضيف قيمة للمنتج، والعمل الضوء على األنشطة الضر 
( فالنشذاط Stark&Gereffi(2016,على تجنب وتخفذي  تكذاليف األنشذطة التذي ال تضذيف قيمذة. 

الذي يحقق قيمة مضافة هو ذلك النشاط الذي يرغب العميل في أن يدفع قيمة مقابلة ويكون ضروريا  
ذي ال يحقق قيمة مضافة هو ذلك النشاط الذي يمكن استبعاده بدون فقذد رضذا للمنشأة. أما النشاط ال

 العميل.
وعلى الرغم من أهمية خف  وترشيد التكلفة من خالل االستخدا  الكفء للموارد النادرة المتاحة   

للمنشأة, إال أن هناك ضرورة مساوية لها في األهمية تتمثل في استغالل فرص السوق المتاحة ونقاط 
ل القوة الداخلية وأيضا  مواجهة مخاطر السوق ونقاط الضعف الداخلية ويكون ذلك من خال
االستغالل الفعال لمقدار ما تملكه إدارة المنشأة من فكر استراتيجي ابتكاري يحقق تميز المنتج مما 
يحقق المواءمة من مواجهة المشكالت الداخلية واحتياجات السوق والعمالء. إن المنافسة لم تعد 

التنافسية وبالتالي بل أصبحت المنافسة بين الفكر الذى يضع االستراتيجيات منشآت منافسة منتجات أو
يمكن للمنشآت التي ال تمتلك إمكانيات وموارد تنافسية أن تتناف  بكفاءة إذا نجحت في اكتشاف 
 نقاط ضعف المنشآت القوية المنافسة واتجهت الستغالل هذه النقاط في دعم الموقف التنافسي لها.

 

 Target Costingاملستهدفة التكلفة

 تحتذاج التذي المنتجذات علذى تركذز التذي اإلنتذاج تخطذيط أسذاليب أحد المستهدفة التكلفة أسلوب يعتبر
التكلفة المسذتهدفة يمكذن النظذر إليهذا و .المنتج حياة دورة بقصر تتميز كما مستقلة إنتاجية عمليات إلى

 من عدة زوايا هي:
  التكذذذاليف المسذذذتهدفة مذذذدخل للتخطذذذيط االسذذذتراتيجي فهذذذي تسذذذاعد فذذذي خلذذذق مسذذذتقبل تنافسذذذي

خذذذالل التركيذذذز علذذذى اإلدارة الموجهذذذة مذذذن السذذذوق حيذذذث يذذذتم تصذذذميم وتصذذذنيع  للمنشذذذأة مذذذن
 المنتجات التي تقابل السعر الذى يمكن به تصريف المنتجات بنجاح في السوق.

  التكاليف المستهدفة يمكن استخدامها كأداة جيدة للرقابة وتقيذيم األداء. حيذث تتميذز التكذاليف
المستهدفة بأنها تطبق عند مراحل تخطذيط وتصذميم المنتجذات ممذا يعنذى إمكانيذة اسذتخدامها 

 يده للرقابة وباإلضافة إلى كونها أداة مفيدة لتخطيط وخف  التكاليف.جكأداة 
 ة نظذذذا  لتحسذذذين وتطذذذوير الفكذذذر اإلداري للمنشذذذأة حيذذذث يسذذذاعد التطبيذذذق التكذذذاليف المسذذذتهدف

 .العملي لمدخل التكاليف المستهدفة على استخدا  الطرق اإلدارية العلمية
 .التكاليف المستهدفة مدخل لدعم متطلبات القرارات االستراتيجية الهامة 
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يتم تحديدها بناءا  على السعر وتتميز التكاليف المستهدفة بعدد من السمات وهى أنها تكاليف    
الذى يحدده ظروف المنافسة وبناء على هامش الربح التي ترغب اإلدارة تحقيقه ويتم تطبيقها خالل 

وبناء على هذه السمات توجد  (Simona&Dimi(2014,المراحل األولى من دورة حياة المنتج.
 )(Cooper &Slagmuder,2002.ثالث عناصر أساسية لتنفيذ عملية التكلفة المستهدفة

    Market-driven costingالتكلفة المستهدفة التي يقودها السوق        -1
وهى تمثل   Allowableالتكلفة المستهدفة التي يقودها السوق تعتبر بمثابة التكلفة المسموح بها 

أداة يتم من الفرق بين سعر البيع المستهدف وهامش الربح المستهدف. وتعد تلك التكلفة بمثابة وسيلة/
 خاللها نقل ضغوط المنافسة في األسواق خارج المنشأة لفرق التصميم. 

     Product-level target costingالتكلفة المستهدفة على مستوى المنتج           -2
تتمثذذذل تلذذذك المرحلذذذة فذذذي تحديذذذد التكلفذذذة الحاليذذذة المقذذذدرة للمنذذذتج ثذذذم مقارنتهذذذا مذذذع التكلفذذذة المسذذذتهدفة  

بها لتحديد فجوة التكاليف. والتي يتم تقسيمها إلى مستويين رئيسيين وهما التكلفذة المسذتهدفة المسموح 
 Unachievableوالتكلفذة المسذتهدفة التذي ال يمكذن تحقيقهذا  Achievable levelالممكن تحقيقهذا 

level  ويذذتم الوصذذول إلذذى المسذذتوى الممكذذن تحقيقذذه عذذن طريذذق تطبيذذق فذذرق التصذذميم ألدوات وخليذذات
التكلفة المستهدفة مثل هندسة القيمة ومصفوفة االنتشار لخصائص الجودة والتحليل الوظيفي للتكلفة. 
أمذذذا المسذذذتوى الذذذذى ال يمكذذذن تحقيقذذذه مذذذن التكلفذذذة المسذذذتهدفة فهذذذو بمثابذذذة تحذذذدى اسذذذتراتيجي لخفذذذ  

 التكلفة.
 

 Value Engineering  (VE)القيمة هندسة
الفكرة األساسية وراء هندسذة القيمذة تعتمذد علذى أن المنذتج يتكذون مذن مجموعذة مذن الوظذائف، ثذم يذتم 
تحليذذذذذذذذذذل هذذذذذذذذذذذه الوظذذذذذذذذذذائف بهذذذذذذذذذذدف التعذذذذذذذذذذرف علذذذذذذذذذذى الوظذذذذذذذذذذائف التذذذذذذذذذذي يحتذذذذذذذذذذاج إليهذذذذذذذذذذا العمذذذذذذذذذذالء. 

(Ahmed&Pandey,2016) وفذذى نطذذذاق تحليذذل وظذذذائف المنذذتج يذذذتم قيذذاس قيمذذذة كذذل وظيفذذذة وهذذذى
لذى اسذتعداد لذدفعها مقابذل الوظيفذة المعينذة، ثذم يجذرى محذاوالت لتخفذي  القيمة التي يكذون العميذل ع

 (Horngren, etal , 2012 )تكلفة هذه الوظائف مع الحفا  على هدف الجودة المرتفعة.
وهندسة القيمة هي إحدى أهم وسائل نظم إدارة التكلفة المستهدفة والتي يتم تفعيلها بعد قياس الفجوة  

الجارية والمستهدفة وقبل اإلنتاج الفعلذي لمحاولذة التغلذب عليهذا دونمذا تذأثير فذى بين مستويات التكلفة 
كل من الجذودة ومسذتوى األداء الذوظيفي للمنذتج. وفيهذا تصذات عذدة تصذورات محتملذة لتصذميم المنذتج 
مذذن عذذدة زوايذذا بذذدعم هندسذذي محاسذذبي اعتمذذادا علذذى قاعذذدة معلومذذات تشذذمل وظذذائف المنذذتج الممكنذذة 

جذات العمذالء والتكلفذة المقابلذة لكذل وظيفذة وكذذلك معلومذات عذن كافذة المكونذات واألجذزاء لتلبية احتيا
 ((Chavan,2013.والمواد الخا  الداخلة فى تصنيع المنتج أو تلك التى يمكن أن تدخل فى تصنيعه

في رسم خريطذة لألبعذاد الماليذة  Cross- functional Analysisويفيد التحليل الوظيفي التشابكي  
والهندسذذية واإلنتاجيذذة والتسذذويقية المتشذذابكة بذذين أجذذزاء، ومكونذذات وأنشذذطة المنذذتج بحيذذث يمكذذن تقذذدير 
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أثر القرارات التي تخص بعد معين على باقي األبعاد. وتلعب هندسة القيمة دورا  هاما  فذي إدارة تكلفذة 
بادلية التعويضية بين تكلفة المنتج والوظائف التي يؤديها المنتج عن طريق الوقوف لمشكلة العالقة الت

أو إمكاناته الفنية من خالل تحديد القيمة النسبية لكل وظيفة من وظائف المنتج ومن ثذم يذتم اسذتبعاد 
الوظذذذذذائف غيذذذذذر الضذذذذذرورية, اسذذذذذتبدالها بوظذذذذذائف أخذذذذذرى لزيذذذذذادة القيمذذذذذة النسذذذذذبية التذذذذذي تعذذذذذود علذذذذذى 

 (Zengin&Ada,2010).العميل
ومذدخل هندسذية القيمذة يسذاعد علذى تحقيذق التكلفذة المسذتهدفة وكالهمذا يسذاعد علذى ضذبطورقابة  هذا

التكلفة في مرحلة ما قبل اإلنتاج. حيث تعمل هندسة القيمة على إدارة تشكيلة األنشطة التي يحتاجها 
لمنشذذأة مذذع المنذذتج بحيذذث تتفذذق تكلفذذة إنتذذاج المنذذتج فذذي ضذذوء المسذذتوى التكنولذذوجي والقذذدرات الحاليذذة ل

 ((Atabay& Galipogullari,2013التكلفة المستهدفة. 
 

 Quality Function Deployment Matrixاجلودة/ الوظائف مصفوفة
بإمكانية تجميع  معلومات كثيرة  ومتنوعة فذي جذدول   (QFDM)تتميز مصفوفة الوظائف / الجودة 

صذغير األمذر الذذى يسذهل  معذه فهمهذا ودراسذتها. وتسذتخد  مصذفوفة الوظذائف/ الجذودة خذالل عمليذذة 
 Functionalتصميم المنتج للمساعدة فى الربط  بين البيانات الناتجة عن التحليل الوظيفي للتكلفذة 

Cost Analysis (FCA)  وظيفي للجذذودة والتحليذذل الذذFunctional Quality Analysis 

(FQA) ويعذرف األول بأنذذه أداة إلدارة التكلفذذة علذى أسذذاس تحليذذل وهندسذذة القيمذة ويسذذاعد فذذي بيذذان .
مذذدى مسذذاهمة كذذل جذذزء مذذن األجذذزاء المكونذذة للمنذذتج فذذي إنجذذاز الوظذذائف الموضذذوعة طبقذذا  لرغبذذات 

 ((Sanati&nooryan,2009.العمالء
يل الذوظيفي للجذودة بذالتعرف علذى احتياجذات العمذالء فذي شذكل خصذائص ومتطلبذات كما يعنى التحل

يرغذب العمذالء فذي توافرهذا فذي المنذتج مذع بيذان األهميذة النسذبية لكذل خاصذية مذن وجهذة نظذر العميذل 
(Ansari & Bell, 1997)  علذى أن يذتم الذربط بذين المعلومذات الناتجذة عذن كذل تحليذل عذن طريذق
ت العمالء إلى وظائف وأجذزاء يجذب أن يتضذمنها تصذميم المنذتج باسذتخدا  ترجمة خصائص ومتطلبا

هذذذذه المصذذذفوفة. وتسذذذتخد  المنشذذذأة مصذذذفوفة الوظذذذائف /الجذذذودة فذذذي تحديذذذد طلبذذذات العميذذذل ورغباتذذذه 
لذذي ذلذذك مقارنذة مذذا يحتاجذذه العميذل فذذي المنذذتج مذذع يالمنشذودة فذذي المنذذتج قبذل البذذدء فذذي تصذميمه. ثذذم 

يم فذي كيفيذة إشذباع هذذه الرغبذات والمتطلبذات ومصذفوفة الوظذائف/الجودة هذي اقتراحات  إدارة التصذم
عملية هيكلية تسذاعد فذي ترجمذة متطلبذات العمذالء فذي صذورة خصذائص ومواصذفات للمنذتج  وتحديذد 

فهذه األداة تعمل على الربط بين  (Idowu,2014)العمليات والنظم اإلنتاجية الالزمة إلنتاج المنتج .
ء فذذي صذذورة خصذذائص ومواصذذفات المنذذتج والمتطلبذذات الفنيذذة للتصذذميم بنذذاءا  علذذى احتياجذذات العمذذال

 تكنولوجيا اإلنتاج المطبقة حاليا  داخل المنشأة. 
 

 Functional Cost Analysisللتكلفة الوظيفي التحليل
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عتبر من أفضل األدوات المحاسبية التي تساعد على توفير المعلومات يالتحليل الوظيفي للتكلفة   
المحاسبية التي تتطلبها مرحلة التصميم األساسي. والتحليل الوظيفي للتكلفة هو أداة  إلدارة التكلفة 
لدعم جهود نشاط هندسة القيمة بهدف تخفي  تكلفة المنتج. ومحور اهتما  هذه األداة ينصب على 

قياس التكاليفى تحديد تكلفة الوظائف التي يوفرها المنتج للعمالء ومن ثم تكون الوظائف موضوع ال
مما يعطى مرونة للتحليل الوظيفي للتكلفة في التعبير عن قيمة هذه الوظائف للعمالء بصورة 

 (Yoshikawa, et al., 1995).مجردة
         Component- level target costingالتكلفة المستهدفة على مستوى مكونات المنذتج  -3

كونات المنتج بعد اشتقاق التكلفة المستهدفة على مسذتوى تحديد التكلفة المستهدفة لكل مكون من م   
المنذذتج يذذتم توزيعهذذا علذذى المكونذذات التذذى يتشذذكل منهذذا المنذذتج وذلذذك لتحديذذد التكلفذذة المسذذتهدفة علذذى 

 .مستوى كل مكون 
 

 Product Life Cycleاملنتج حياة دورة
وأثرهذا علذى إدارة التكلفذة جنبذا  إلذى إن اإلدارة االستراتيجية للتكلفة تؤكد علذى أهميذة العوامذل الخارجيذة 

جنب مع العوامل الداخلية ودورة حياة المنتج هي مدخل يؤدى إلى بناء إطار من المفاهيم يسذهل مذن 
مهمة اإلدارة في استثمار واستغالل العالقة بين العوامذل الداخليذة والخارجيذة والتذي يجذب رؤيتهذا علذى 

 ة المنتج.إطار زمنى كامل يشمل جميع مراحل دورة حيا
ويعتبر مدخل دورة حياة المنتج يعتبر أداة إداريذة مرنذة بدرجذة تسذمح بذالتخطيط طويذل األجذل, وتمكذن 
فى نف  الوقت مذن ضذبط ورقابذة التكذاليف فذي األجذل القصذير علذى مسذتوى كذل مرحلذة مذن المراحذل 

ة المنذذذتج تتذذذأثر المختلفذذذة لذذذدورة حيذذذاة المنذذذتج, فالتكذذذاليف المرتبطذذذة بكذذذل مرحلذذذة مذذذن مراحذذذل دورة حيذذذا
 التي تستخد  في التخطيط طويل األجل.Cost Objectsبموضوعات التكلفة 

(Haupt&Kloyer, 2007) 
ويتركذذز محذذور اهتمذذا  مذذدخل دورة حيذذاة المنذذتج علذذى تذذوفير المعلومذذات المناسذذبة التذذى تسذذاعد اإلدارة 

متخذذذذي القذذذرارات تحديذذذد علذذذى تفهذذذم وإدارة التكذذذاليف خذذذالل دورة حيذذذاة المنذذذتج والتذذذي بموجبهذذذا يمكذذذن ل
وتحليل وتفهم أسباب تحقق تكذاليف اإلنتذاج. ويفيذد مفهذو  دورة حيذاة المنذتج فذي تحديذد درجذة مالءمذة 

 األداء في مختلف المجاالت الوظيفية بالنسبة لمنتج معين في لحظة زمنية معينة. 
ويقد  مفهو  دورة حياة المنتج إطارا  هاما  يفيد في تحديد استراتيجيات المنتج البديل ومساعدة    

اإلدارة في تغيير سياستها قبل ديناميكية السوق مما يدعم األخذ بالنظرة االستراتيجية في تحقيق 
لموقف التنافسي عالقة الربط بين مرحلة المنتج التي تعبر عن موقف هذا المنتج في السوق وبين ا

للمنشأة. حيث أن كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج تواجه مجموعة من الفرص والمخاطر 
الخارجية مما يقتضى معه اتخاذ تصرفات استراتيجية محددة تعك  االتجاهاالستراتيجي المناسب في 
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االستراتيجية  ومراحل  باإلضافة إلى أن هناك عالقة ارتباط قوية بين األهدافكسب الميزة التنافسية.
 (Werker, 2003)دورة حياة المنتج وهذا يفيد في تحديد مواطن خف  التكلفة.

هدف البناء والذى يوضح أن زيادة المساهمة السوقية تتفق مع المرحلة األولى من مراحل  (1)
 دورة حياة المنتج وهى مرحلة تقديم المنتج للسوق.

ين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وقدرة هدف البقاء وهو يعبر عن تحقيق التوازن ب (2)
 المنشأة على المحافظة على النصيب السوقي تتفق مع مرحلة النمو في دورة حياة المنتج.

هدف الحصاد يوضح تناسب تعظيم التدفقات النقدية مع مرحلة النضوج في دورة حياة  (3)
 المنتج.

لمنتج وعد  إنتاجه فى حالة تفوق هدف الفناء/االندثار وهو يعبر عن االتجاه نحو تصفية ا (٤)
المنتجات المنافسة وعد  تحقيقه لألرباح المرجوة من تواجده في السوق ويتفق هذا مع مرحلة 

 التدهور واالندثار من دورة حياة المنتج.
 

 املنتجات متايز اسرتاتيجية تدعم اليت للتكلفة االسرتاتيجية اإلدارة أساليب
 

 Benchmarkingةاملرجعي قارنةامل
 وهى. للمنشأة المتميز األداء إلى ستؤدي التي األعمال أفضل عن البحث هي المرجعية المقارنة
 بهدف نشاطها، نف  تمارس التي الرائدة، المنشآت مع المنشأة في لألداء مستمرة مقارنة عملية
 تحسين في المعلومات هذه واستخدا  األداء، من عالية لمستويات المنشآت هذه تحقيق كيفية معرفة
 جديدة أفكار واكتشاف ، المرجعية المقارنة لعملية المنفذة المنشأة في األداء وتطوير العمليات

 وتنفيذ والتكيف، والتعلم، للبحث، ومتواصلة منتظمة وهىعملية. مستقبال تطويره للتحسين،ومحاولة
 في التفوق  إحراز بهدف أخرى، منشآت من او المنشأة، نف  داخل من العملية الممارسات أفضل
 (Blocher, et al, 2016).األداء
 تحديدهذهالعمليات، اوال،ثم فهمعملياتالمنشأة تتطلب المرجعية فالمقارنة

 ومنثمإيجادالمنشآتذاتالعملياتالمشابهةذات ووضعمؤشراتاألداءالمناسبة،منأجلهذهالعمليات،
 المرجعية المقارنة وتتمثل. هامع المقارنة إلجراء األداءاألفضل،منحيثهذهالمؤشرات

 األداء في الفجوة علىأسباب التعرف ثم ومن متميزةتتوفرداخاللمنشأةمحاللدراسة، فيتقييمجانبأوجوانب
 تحسينأداءالمنشأة اجل أساليبالعماللجديدةالتيتمالتوصإلليها،من للمقارنة،وتطبيق المنفذة المنشأة لدى

 ويمكن. أكبر بسرعة المطلوبة التحسينات إحداث في فعالة طريقة المرجعية المقارنة وتعتبر.
 تحسين على التركيز مع اآلخرين، بواسطة اختبارها وتم كفاءتها أثبت التي العمليات تطبيق

 األداء تعزيز على تساعد كما.المنشأة وفلسفة ثقافة مع تتالء  بحيث وتكييفها، هذهالعمليات
 خالل من للمنشأة قيمة خلق إلى تؤدىالمقارنةالمرجعية اسلوب استخدا  إن. للمنشأة الجماعي
 (2٠٠5,سليم: )االتية األساسية االعتبارات
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 االداء فجوة تحديد على التركيز performance Gap المنشأة بين الجوهرية الفروق  أي 
 .السوق  في تقدما األكثر المنافسة األخرى  والمنشآت

 والتطوير االبتكار مجاالت خوض نحو العاملين لدى حافز خلق. 
 وضع. المنشأة فى تطبيقها إمكانية تحديد مع المنشآت في المطبقة الجديدة االفكار تحديد 

 منتجات على للحصول تمهيدا التنفيذ موضع عليها المتفق او المدروسة والتطورات األفكار
 .رشيدة قرارات وإتخاذ افضل وخدمات جديدة
 علذى التحسذينات إجذراء كيفيذة معرفة,التنافسذية المعايير هووضع المرجعية المقارنة عملية من والهدف
 التفذذذوق  إلذذذى الوصذذذول اجذذذل مذذذن المنشذذذآت مسذذذاعدة, التنافسذذذية قذذذدرتها لزيذذذادة المنشذذذأة فذذذي العمليذذذات

superiority ,يتميذز التذي المواقذع ومعرفذة المنشذأة فهذم خذالل مذن واألربذاح العوائد في النمو وتحقيق 
 (Scott,2011):توجد عدة أنواع من المقارنة المرجعية أشهرها مايليو .عنها المنافسين بها
وتتضمن المقارنة بين مختلف األنشطة Internal Benchmarkingالداخلية المرجعية المقارنة-

واألعمال داخل المنشأة نفسها )بين مختلف أقسا  وفروع األعمال(، وتحديد األقسا  او األعمال ذات 
األداء المتميز، وتعميمها على باقي األقسا  أو الفروع في المنشأة. وتعتبر هذه الطريقة سهلة، نظرا 

المطلوبة لعملية القياس نظرا لعد  وجود تحفظ على  لسهولة الحصول على المعلومات والبيانات
 المعلومات. 

تتضمن مقارنة أداء المنشأة مع منشآت و  External Benchmarkingالخارجية المرجعية المقارنة-
محلية او عالمية، والتي تعمل في نف  مجال المنشأة أو في مجال خخر. وتلجأ  -أخرى رائدة 

قارنة المرجعية عندما تفتقد إلى الممارسات الجيدة داخل وحداتها المنشأة إلى هذا النوع من الم
اإلنتاجية. وتوفر المقارنة المرجعية لها الفرص للتعلم ونقل األفكار من المنشأت الرائدة في نف  
المجال. وهذا النوع من المقارنة المرجعية يمكن أن يأخذ الكثير من الوقت والموارد للتأكد من قابلية 

بيانات والمعلومات، ومصداقية النتائج، وعمل التوصيات السليمة. ويتضمن القياس مقارنة ال
 المرجعي الخارجي األنواع التالية:

تستخد  عندما يكون التركيز على و Process Benchmarking للعمليات المرجعية المقارنة-
منشأة او اكثر من  تحسين بع  العمليات الرئيسية في المنشأة لتحقيق فوائد سريعة. ويتم اختيار

بشكل متميز إلجراء عملية المقارنة المرجعية معها، ويتم التركيز نف  األعمال المنشأت التي تؤدي 
على معياري التكلفة والكفاءة بالدرجة االولى. وتتضمن عملية المقارنة عمل خرائط لسير العمليات 

Process Map وع من القياس المرجعي إلى فوائد لتسهيل عملية المقارنة والتحليل. ويؤدي هذا الن
 مجدية في اآلجل القصير.

وتقو  على أساس المقارنة المباشرة Competitive Benchmarkingالتنافسية المرجعية المقارنة-
مع األفضل من المنافسين لتحقيق مستويات أفضل في األداء, وتعتبر من أصعب أنواع المقارنة نظرا 
لصعوبة الحصول على البيانات والمعلومات من المنشأت المنافسة. كما تكمن الصعوبة في احتياج 
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كلفة الحصول على البيانات. ويستخد  هذا النوع المنشأة إلى خبرات ومهارات مميزة مما يزيد عملية ت
من المقارنة عندما ترغب المنشأة في مقارنة بع  العمليات او المنتجات الرئيسية مع المنافسين 
الرواد في نف  المجال. وتتضمن المقارنة المرجعية التنافسية قياس ومقارنة العمليات واألنشطة 

جودة، وكفاءة األفراد، ومقارنتها مع ما لدى المنشأة المنفذة والمنتجات ، والتكنولوجيا، والسعر وال
للمقارنة، ومن ثم إدخال التحسينات الالزمة لتصبح هذه  المنشأة األفضل بين مثيالتها وربما أفضل 

 من منافسيها. 
وتستخد  لمقارنة بع  األنشطة في  Functional Benchmarkingالوظيفية المرجعية المقارنة-

المنشأت األخرى المتميزة في األداء سواء أكانت هذه المنشأت منافسة أو غير منافسة. المنشأة مع 
فالتركيز هنا يكون على العمليات أي على وظائف المنشأة المختلفة التسويق، التوزيع، التوريد، 
 التمويل.. الخ. حيث يتم مقارنة أداء أحد االقسا  بأداء أقسا  مماثلة في منشآت أخرى مختلفة أو

 بأفضل منشآت متميزة.
تركز و  Operational Benchmarkingالتشغيلية المرجعية المقارنة-

علىاألنشطةالحيوية،حيثيتماالتفاقمعالشركاءالذينيقومونبأداءمهاممماثلة.وتتيحمقارنةالعمليات 
تحقيقنتائجأسرعفيتحسيناألداءويتم القياسالمقارنبينالوظائفأو 

 حدة،بصرفالنظرعننشاطالمنشأة. العملياتاإلداريةذاتالطبيعيةالوا
تستخد  من اجل عمل تحسينات و Strategic Benchmarkingاالستراتيجية المرجعية المقارنة-

شاملة لألداء من خالل دراسة االستراتيجيات طويلة األجل التي مكنت المنشأت األخرى من النجاح 
في تحقيق األداء المرتفع. وهذا يتضمن األخذ في االعتبار القدرة التنافسية، تطوير منتجات وخدمات 

 مل مع المتغيرات في البيئة الخارجية. جديدة، تغيير التوازن في األنشطة وتحسين قدرات التعا
 

 Continuous improvementاملستمر التحسني

 والتي للتنفيذ الطرق  أفضل الستكشاف القائمة للعمليات المستمرة الجهود بأنهالتحسينالمستمر يعرف
 احتياجات لمواجهة الشركة بها تهتم التي األنشطة عن المستمر البحث تتضمن
 .(Atkinson,etal.,2001)العمالء

 ويمكنالقوألنأسلوبالتحسينالمستمرمنأساليبإدارةالتكلفةالحديثةوهوعبارةعنمجموعةمن
 اإلجراءاتتشملكافةعناصرالمنشأةالعملياتواألنشطةوالعاملين،حيثيعملهذااألسلوبعلىإجراء

 ,Al-Maryani.التحسيناتبصورةمستمرةومتتاليةممايؤديإلىتحسينجودةالمنتجوتخفيضتكلفته

ولتطبيقعناصرالتحسينالمستمرفأنهيمكناعتمادأدواتوأساليبإحصائيةمتعددةتؤديدورا مهما فيالتحسينالم((2015
 العملياتواختبارالعالقات فرصالتحسينالمستمرمنخالالكتشافالعالقاتالسببيةفي ستمر،إذيتمتحديد

 :وانهذهاألدواتهي(Aichouni&Al-Ghonamy,2010) المستنبطةببياناتواقعيةقبلقبولها
 

 Flow Chartsخرائطالتدفق
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هيعبارةعنمخططيصفطبيعةمسارالعمليةوالخطواتالتييمربهاالمنتجأوالخدمة،إذيتموصفالعملياتالحاليةوتتابع
هاوهذامايسمحبتوضيحالعملياتالرئيسيةالمطلوبةإلنتاجمنتجماأوتقديمخدمةمعينةويمكنمنخاللهااقتراحالتعدي

ملياتاإلنتاجيةواألنشطةالخدمية،إذافخرائطالتدفقعبارةعنمخططلتمثيلخطواتالعمالتوالمراجعاتالضروريةفيالع
 .ليةوتحديدنقاطاتخاذالقراراتواإلجراءاتالتصحيحيةالمناسبةعليها

 

 Check –List قوائماالختبار
 . تعتبرقوائماالختبارإحدىالتقنياتالتيتسمحبجمعوتسجياللبياناتعنالعمليةبطريقةمبسطةوفعالة

ومنخاللتنظيمهذهالبياناتيمكنتحليلهذهالبياناتبسهولةويسرممايساعدفيحلمشاكاللعمليةوإجراءالتحسيناتعلىال
 .منتجأوالخدمة

 

 Diagram Paretoخمططباريتو
عبارةعنتمثيلبيانيللمشاكاللموجودةفيالعمليةاإلنتاجيةأوالخدميةومنخاللهذهالتقنيةيمكنترتيبالمشاكلتنازليامنا

 ل،أيحسبأهميتهاوتكرارحدوثهاوبالتاليتحديدأهمالمشاكلوابلغهاألكثرحدوثاإلىاألق
 .أثراعلىالجودةوالتركيزعلىحلهاأوال

 

 Histogramالتوزيعالتكراري
هوعبارةعنتمثيلبيانييسمحبطريقةمبسطةتحلياللبياناتالتيتمجمعهامنالعملياتاإلنتاجيةوالخدميةبهدفدراسةجود

 .ةمخرجاتهاأواكتشافعيوبها
وتستعملهذهاألداةالستخالصمعلوماتومؤشراتهامةعنجودةالمنتجأوالخدمةوفهماالختالفاتالموجودةفيالعملية

 .وتحديدالقيمةالمتوسطةللبياناتومقداراالختالفاتفيالبياناتوتشتتهاوكذلكالحكمعلىجودةالمخرجات
 

 Cause and Effect Diagramالسببوالنتيجة خمطط
 بعد

لةالتينرغبدراستهاعنطريققائمةاالختبار،وتحليلهذهالبياناتعنطريقمخططباريتوأواجمعالبياناتعنالعمليةأوالمشك
لتوزيعالتكرارييكونقدحانالوقتلدراسةأسباباالختالفاتوالتغيراتالتينالحظهافيالعمليةوكذلكتحديداألسبابالمؤديةإل

 .ىظهورتلكالعيوبفيالمنتجأوالخدمة
 
 

 Scatter Diagram      خمططاالنتشار
يعتبرمنأدواتتحسينالجودةالمتوفرةلدىفرقتحسينالعمليات،فهويستعمللتحليلبياناتالعملياتبطريقةبيانيةيمكنمنخال
لهاالبحثعنعالقةمحتملةأومتوقعةبينمتغيرينفمنخاللهايمكنالبحثوالكشفعنعالقةالسببوالنتيجةبينمتغيريناثنينوتو 

 .ضيحنوعالعالقةبينالمتغيرينومعرفةقوةاالرتباطبينهما
 

 Charts Control  ئطاملراقبةخرا
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عبارةعنرسمبيانييبينالتغيراتواالنحرافاتالتيتحدثفيخصائصالجودةمعالزمنوتعتبرخرائطالمراقبةالعمودالفقريواأل
إذيتممنخاللهاإجراءتحليإلحصائيمستمرللتغيراتفيالعمليةبهدفمراقبةوضبط,ساسللمراقبةاإلحصائيةللعمليات

 .جودةالمنتجأوالخدمةوتحسينأداءالعملية
 

 Total Quality Managementإدارةاجلودةالشاملة
يعتبرمفهومإدارةالجودةالشاملةمنالمفاهيماإلداريةالحديثة،وهويقومعلىمجموعةمناألفكاروالمبادئالتيتهدفإلىتح

 نتاجوتحقيقاألداءاألفضلوتخفي سيننوعيةاإل
يمثلتطبيقنظامالجودةالشاملةسلسلةمنالفعالياتالمتواصلةوالمتتابعةالتيتسو نسبالفاقدوالعملعلىكسبرضاالعمالء

,  بتحقيقأهدافهاوهيتحقيقالنمووزيادةاألرباحواالستثماراألمثللمواردها محللمنشأة
 ةالكفاءةأثناءالتشغيلزياد و والتركيزبصورةمستمرةعلىتحسينالعملياتاإلنتاجية

كذلكيعتبرالتميزفيالتصنيعمفتاحالمنشأةللبقاءوالمنافسةفيبيئةذاتمستوىعاليمنالتناف ،.وتعزيزالموقعالتنافسي,
.حيثتعبرإدارةالجودةالشاملةعلىجهودالمنشآتلخلقبيئةتمكنهامنإنتاجمنتجاتخاليةمنالعيوبوالتحسينالمستمرفيها

Hansen, et al,2009)) 
 

كماأنالمحاسبةعنتكاليفالجودةومحاولةترشيدهاواإلفصاحعنهااحتلتمركزالصدارةفيالكثيرمنالمحاوالتالتيركزع
 .ليهاالمحاسبون،وأخذتجهداكبيراتأثرابنتائجالجهودالهندسيةالتيقدمهاالمهندسون 

عيلوضعإنمهندسيالتصميمينظرونإلىعملهمكإبداعيجبأنيكونبمنأىعنقيودحساباتالتكاليف،ومهمةالمحاسبهيالس
 .الحلوللتخفيضالتكلفة

أمامهندسياإلنتاجفإنمهمتهمتنفيذأيتصميميقدمإليهمفيضوءالتغيراتوذلكلالرتقاءبأعمالهممنمجرداإلبداعفقطإل
لذلكفإندورالمعلوماتالمحاسبيةفيمرحلةالتصميمالبدوانيتوجهللوفاءبمتطلباتال,ىاإلبداعفيظلسياسةخفضالتكلفة

ويبرزالدوراالستراتيجيإلدارةالجودةالشاملةفيكونهاتعززالقدر .لةالتصميمعمالء،والسيطرةعلىالتكاليفبدءامنمرح
 التنافسية ستراتيجياتاالاتالتنافسيةللمنشأةباعتبارهاأكثراألدواتفعاليةفيتحقيق

 .،حيثتعتبرأفضاللطرقللتحسينالمستمروتخفيضالتكاليف
 
 

 Balanced Scorecardاملتوازن االداء بطاقة
 تعتبربطاقةاألداءالمتوازن 

تقدممقياساشامال,بمثابةمنهجيةللرقابةاإلستراتيجيةتستخدمإطارامتعدداألبعادلوصفوتنفيذوإدارةاالستراتيجية
 عنكيفيةتقدمالمنشأةنحوأهدافهااإلستراتيجيةوتتيحلإلدارةالعلياتوضيحرؤيةالمنشأة
. ،منخاللترجمتهاللوصوإللىالغاياتاإلستراتيجيةومتابعةاألداءوفقالألهدافالموضوعة

 ومن.األطرافأصحابالمصالح طارمتكامليربطبيناالستراتيجياتوالعملياتبمايحققالتوازنبينحاجاتوتعتبرإ
يمكن ترجمة األهداف االستراتيجية للمنشأة إلى مجموعة مترابطة من المؤشرات الحيوية التي خاللها
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عن طريق تجعل اإلدارة قادرة على قياس وتقييم األداء في مناطق متعددة في وقت واحد. ويتم ذلك 
 (Rankins,,2006)تحديد األهداف االستراتيجية للمنشأة وفق أربعة منظورات هى:

 املايل املنظور
 Successوالنجاح  Survivalيهتم البعد المالى بتحقيق أهداف مالية رئيسية مثل البقاء 

نقدية من ، حيث يتم قياس البقاء من خالل قدرة المنشأة على توليد تدفقات Prosperityوالتفوق 
العمليات التشغيلية، أما النجاح يتم قياسه من خالل النمو فى المبيعات والدخل الناتج من العمليات 

المنظور  هذا التشغيلية، التفوق يتم قياسه من خالل الزيادة فى حصة المنشأة من السوق. ويهتم
بمجموعة من مقايي  األداء التى تدور حول نظرة المساهمين إلى المنشأة. وهو يركز على قياس 

 األداء فى األجل القصير ولي  على مسببات هذه النتائج. 
 العميل منظور
تعتبر خدمة العميل الحصول على والئه هى الهدف األول للمنشآت لذلك تضع كل منشأة   

ما يهم العميل مثل الوقت والجودة والتكلفة ثم تترجم هذه األهداف إلى مقايي  أهدافهاالخاصة بكل 
أداءواضحة ومحددة. ويشتمل منظور العميل على مجموعة من مقايي  اآلداء التى يمكن من خاللها 
معرفة نظرة العميل إلى المنشأة أو درجة رضا العميل. وتركز هذه المقايي  على أربعة أهداف وهى 

 التسليم والجودة وأداء المنتج والتكلفة.  طول دورة
 الداخلية العمليات منظور
 يبحثهذا
اإلستراتيجيةوتسمحبتقديمخدماتتجذبالعمعنكيفيةزيادةكفاءةوفعاليةالعملياتاألساسيةالتيتحققاألهدافالمنظور 

كيفيتمترشو الءوتضمنالمردودللمساهمينوذلكمنخاللتقييمماهيمصادرالقوةوالضعففيالعملياتاألساسيةللمنشأة؟
 يدالتكاليف؟

يحدد هذا المنظور ما يجب أن تتفوق فيه المنشأة، ويتحقق هذا التفوق من خالل تحسين  العمليذات و 
الداخليذة التذذي ستسذاعد فذذي الوصذذول إلذى النتذذائج المرغوبذة فذذي البعذذد المذالي وبعذذد العميذل، ولذذذلك يذذتم 

االسذذذذتراتيجيات الموضذذذوعة لمقابلذذذذة اشذذذتقاق أهذذذداف ومقذذذذايي  بعذذذد العمليذذذات الداخليذذذذة لألعمذذذال مذذذن 
توقعذذات حملذذة األسذذهم والعمذذالء المسذذتهدفين، والتذذي تلقذذى الضذذوء غالبذذا  علذذى عمليذذات تشذذغيلية جديذذدة 

 تحسذذين الداخليذذة التشذذغيلية العمليذذات كفذذاءة زيذذادة علذذى ويترتذذب. تمامذذا  يجذذب أن تتفذذوق فيهذذا المنشذذأة
 فيها تظهر التى المجاالت من العديد وجود إلى باإلضافة هذا التكاليف فى وفورات وتحقيق اإلنتاجية
 (Kaplan& Norton ,2001): وهى الداخلى التشغيل عمليات كفاءة

 مذن والوصذول جديذدة منتجذات تطذوير بهذدف واالبتكذار والتحديث التطوير لعمليات المنشأة إستجابة -
 .جديدة أسواق الى خاللها

 .الحاليين العمالء مع التبادلية العالقات وتعميق توسع خالل من للمنشأة بالنسبة العميل قيمة زيادة -
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 وتشذذذغيل إسذذذتخدا  وكفذذذاءة الداخليذذذة العمليذذذات وتطذذذوير تحسذذذين خذذذالل مذذذن تشذذذغيلى تمذذذايز تحقيذذذق -
 .المتاحة والطاقات الموارد إدارة وتطوير األصول

 المنذذذتج تطذذوير مجذذذال فذذى التعذذذاون  تتضذذمن الخارجيذذذة، األطذذراف مذذذع فعالذذة وروابذذذط عالقذذات إقامذذة -
 .الجودة ومستويات العمليات تحسين ووسائل الشراء وسياسات

ويجب على المنشأة حتى تحقق التفوق أن تكون على دراية بإمكانياتها المتاحة والتكنولوجيا المطلوبذة 
للتحسذذين. ويعذذد نمذذوذج سلسذذلة القيمذذة مذذن األدوات الهامذذة عنذذد اختيذذار المقذذايي  فذذى بعذذد العمليذذات 

خلية، حيث يهتم بأنشطة خلق وتوليد قيمذة بذدءا  مذن الحصذول علذى المذواد الخذا  واألجذزاء ومذرورا  الدا
بعمليذذات تصذذنيع المنذذتج وإنتهذذاء بالعميذذل النهذذائى، ولذذذلك فهذذو يسذذاعد فذذى تحديذذد إحتياجذذات العمذذالء 

 (Kaplan & Atkinson , 1998) الحاليين والمرتقبين فى المستقبل. 
 والنمو التعلم منظور

 التغيير على المنشأةقدرتها تقوى  كيف يسعىهذاالمنظورإلىتقييمهلللمنشأةالقدرةعلىالتعلمواالبتكاروالتميز؟
 البنيةاألساسية المنظور ويمثلهذا المستمر؟ والتحسين

 والمهمةلنجاحالمنشأةحيثانهيعملعلىتهيئةالمناخورفعمستوىالمهاراتوالكفاءاتلدى
 ،حتىيمكنهاإنتتعاملمععملياتالتحديثوالتطوير القاعدةالعريضةمنالعاملينبالمنشأة
 التساؤل على باإلجابة تتعلق التي المقايي  مجموعة ويتضمن .التييمكنانتتمفيعملياتالتشغياللداخلية

 المهارات خالل من للمنشأة مضافة قيمة وخلق تحسين في المنشأة تستمر أن بإمكانية الخاص
 (Tatikonda&Tatikonda, 1998).الرئيسية الداخلية العمليات لتحسين واألدواتالالزمة

 علىاألصولغيرالملموسةللمنشأةوبشكلرئيسيعلىالمهاراتوالقدراتالداخليةالمطلوبة ويركزمنظورالتعلموالنمو 
 مؤشراتالقياسبالنموطويالألجلللمنشأةمنخاللتطويرالقوى  وتتعلق. لخلققيمةللمنشأة

 تنشيطكفاءةنظامالمعلومات،تنشيط البشرية،أنظمةوبرامجالمنظمة،تحفيزإمكانياتالعاملين،
 ((Chi & Hung,2011.الحوافز،ورضاالعاملين المسؤولية،/السلطة
 خريطة اإلستراتيجيةإحدىالمكوناتاألساسيةلبطاقةاألداءالمتوازنوتعكسعالقاتالسبب والنتيجة،أيلوتمثال
 Quezadeاالستراتيجية،وبينمؤشراتاألداءالتيتوضحمدىتحقيقهذه األهداف. كيفيةالربطبيناألهدافإيضاح

et al., 2009; Kaplan& Norton,2004)) 
كذلك تساهمالخريطةاإلستراتيجيةفي 

ففيالمنظورالمالياإلسترات(Chi&Hung,2011)ربطالهدفاالستراتيجيمعمؤشراتبطاقةاألداءالمتوازناألربعة.
يجيةيجبانتستندعلىالموازنةبيناألهدافطويلةوقصيرة األجل, فيمنظور العمالء 
اإلستراتيجيةتعتمدعلىالقيمةالتفاضلية, فيمنظورالعملياتالداخليةخلقالقيمةيكونباالعتمادعاللعماللداخلي, 

 .األهدافاإلستراتيجيةفيمنظورالتعلموالنمو األصواللمعنويةيجبانتخضعللتخطيطبناءعلىأخيرا و 
 

 املنشأة اسرتاتيجية حتقيق يفاالسرتاتيجيةللتكلفة اإلدارة أساليبدور 
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العديد من أساليب إدارة التكلفة, كمايتطلب  المنشأةيتطلب تطبيق االستراتيجية المختارة التي تحددها 
التكامل بين هذه األساليب المختلفة عن طريق المدخل المالئم الذى يكفل الكشف عنالمواطن التي 

ولكى تستمر فينجاحها وتفوقها  يمكن عن طريقها إيجاد المزايا التنافسية التي يتعين التركيز عليها.
التي حصلت عليها كما يجب أن تكون يقظة,حيث أن ما تتخذه  يجب أن تحافظ على الميزة التنافسية

المنشأة من تصرفات ومواقف استراتيجية مستقبلية سوف يقابل بردود فعل منالمنافسين, مما يستلز  
مراجعة المنشأة لمواقفها واتخاذ التعديالت الالزمة لتكييف وضعها التنافسي وفقا  للتغيرات وردود فعل 

 المنافسين.
 القياس بطاقة وتعتبر

المتوازنإطارعاملتطبيقاالستراتيجيةحيثتبدأمنصياغةرسالةالمنشأةورؤيتهاالقياديةثمتحلياللبيئةالداخليةوالخا
 االستراتيجيةالمناسبة،ثمالتحركنحواألنشطةالمختلفةلتحديداألهدافوالعالقاتالمتداخلة رجيةلتحديد

 دافوترتيبهاحسبومؤشراتأداءكلمنها،ثميتمإعدادالخططالخاصةبتحقيقتلكاأله
 يضمنالتنفيذالسليمواتخاذ األهمية،ثميتمتنفيذها،ويرتبطبعمليةتنفيذهاضرورةالمتابعةوالرقابةبما

 .اإلجراءاتالتصحيحيةفيالوقتالمناسب
 نابعة تكون  المتوازن  األداء بطاقة منظورات من منظور كل في وضعها يتم التي األهداف أن كما
 بمؤشراتتكلفة ستهتم التكلفة خف  طريق عن تناف  أن تحاول التي فالمنشأة المنشأة، استراتيجية من
 سباقة تكون  أن تحاول التي المنشأة أما. االنشطة تكلفة وتقليل الفاقد وقلة التصنيع وكفاءة المنتج

 أو تهيئةمناخ على والقدرة بسرعة منتجات تقديم على القدرة على تركيزها فسيكون  الجديدة، بالمنتجات
 بقياس ستهتم عالميا أو إقليميا للتوسع تخطط التي المنشأة فإن كذلك.المنشأة داخل ةإبداعي بيئة
 وبهذه ,جدد عمالء احتياجات تلبية على والقدرة جديدة أسواق إلى والدخول اكتشاف على القدرة
 .المنشأة استراتيجية لتحقيق وسيلة المتوازن  األداء بطاقة تصبح الطريقة

 

  التكلفة ايدةر  اسرتاتيجية حتقيق يفاالسرتاتيجيةللتكلفة اإلدارة أساليب دور(أ)
 سلسلةالقيمةتحليل,التكلفةالمستهدفة,النشاط اساس التكلفةعلى لتكلفةمثللاالستراتيجيةإلدارةاتعمألساليب

ودورةحياةالمنتجعلىتوفيرفهماعمقلديناميكيةالتكلفةفيالمنشأةوذلكعنطريقالدراسةالتحليليةالمتعمقةلهيكلعناص,
 استراتيجية تطبيق ودعم رالتكلفةمناجلتحسينالموقفاالستراتيجيللمنشأةوالوصواللىتقويةالميزةالتنافسيةبها

 .التكلفة يادةر 
 

 التكلفة ايدةر  اسرتاتيجية حتقيق يف النشاط أساس على التكلفة نظام مسامهة
 :اآلتي فينظا  التكلفة على أساس النشاط مساهمة تتمثل

 يوفرمعلوماتدقيقةتالئمالقراراتاالستراتيجية. 
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 الى النشاط أساس على التكلفة نظا تطبيق يؤدى 
 النشاط مسبباتتكلفةالتحديدالدقيقللتكاليفمنخاللتحليالألنشطةوتحديد
 .بحيثيساهمهذافيدعمتطبيقاالستراتيجياتالتنافسية

 توفيرمعلوماتتكاليفدقيقةعنالمواردالمتاحةالمستنفدة،وكذلك 
  .التسويقوالتسعير األنشطةوتكلفةالمنتجاتممايؤديإلىاتخاذقراراتذاتجودةفيمجاالت

 تحسيناألداءمنخاللتحليالألداءلمجموعةمناألنشطةويتمالعملعلىتخفيضالتكاليف 
 .خلصمناألنشطةالتيالتضيفقيمةللمنتجمنخالاللت

 تدعيممفهومالمشاركةوالعملبروحالفريقمنخالل 
 تحقيقاالتصالوالمشاركةبينالمستوياتاإلداريةالمختلفةبالمنشأة،وتحسينوظائفالتخطيط

 .والرقابةورفعالكفاءة
 األوامر عدد أساس على الموارد بطلبات الخاصة المستقبلية التوقعات تحديد على يساعد 

 (Bruggeman, et al., 2005).المتوقعة
 

 التكلفة رايدة اسرتاتيجية حتقيق يفالقيمة سلسلة حتليل مسامهة
 :اآلتي مساهمةتحليل سلسلة القيمةفي تتمثل
  تقذذدير تكلفذذة التغيذذر فذذي األنشذذطة التذذي تنفذذذها المنشذذأة: ممذذا يجعذذل المنشذذأة أكثذذر مرونذذة فذذي

وتلبيذذذة المتطلبذذذات المتغيذذذرة للعمذذذالء بالشذذذكل الذذذذى اميكيذذذة، نالتعامذذذل مذذذع بيئذذذة األعمذذذال الدي
يضمن كفاءة استغالل الموارد النادرة، وفعالية تحقيذق أهذدافها، ممذا يذنعك  ذلذك علذى ربحيذة 

 المنشأة وبقاءها في دنيا األعمال.

  تحسذذذين توزيذذذع المذذذوارد: حيذذذث يسذذذاعد مذذذدخل تحليذذذل األنشذذذطة علذذذى حسذذذن اسذذذتغالل المذذذوارد
توزيذذع المذوارد طبقذذا  لقائمذذة األولويذات التذذي يذذتم إعذدادها يعذذد ترتيذذب   المتاحذة وذلذذك مذن خذذالل

 األنشطة من حيث األهمية وبما يتفق مع األهداف االستراتيجية للمنشأة.
   إبراز الطاقذات العاطلذة لذدى إدارة المنشذأة: وذلذك مذن خذالل مذا يذوفره هذذا المذدخل مذن قيذاس

ومذذات الالزمذذة عذذن المذذوارد المسذذتهلكة فذذي أداء  كفذذاءة وفاعليذذة أنشذذطة المنشذذأة، وتذذوفير المعل
األنشطة وتحليذل األنشذطة إلذى أنشذطة تضذيف قيمذة وأخذرى ال تضذيف قيمذة. كمذا أن تحديذد 
الجزء غيذر المسذتخد  مذن مذوارد كذل نشذاط مذن أنشذطة سلسذلة القيمذة بالمنشذأة يعكذ  مقذدار 

لمستخد  في تحقيذق مزايذا فرص التطوير المتاحة أما  المنشأة من استغالل ذلك الجزء غير ا
في المسذتقبل بزيذادة النذاتج مذن المخرجذات التذي تزيذد التذدفقات النقديذة الداخلذة ومذن ثذم زيذادة 

 (Cooper & Kaplan, 1992)ربحية المنشأة. 
  يسذذذاعد هذذذذا المذذذدخل علذذذى تحديذذذد وتقيذذذيم األنشذذذطة الجديذذذدة أو المسذذذتحدثة: والتذذذي يمكذذذن أن

 لي للمنشأة، وتزيد من قدرتها التنافسية في البيئة الحالية.تساعد على تحسين األداء المستقب
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  مساعدة اإلدارة العليا على التعذرف علذى عوائذد / تكذاليف كذل نشذاط: حيذث يطلذب مذن مذدير
 كل نشاط أن يبرر العائد من النفقات المطلوبة لنشاطه.

 خطذيط والرقابذة: يساعد هذا المدخل على توفير المعلومات الالزمة لذإلدارة للقيذا  بوظذائف الت
وتتمثذذل تلذذك المعلومذذات فذذي بيانذذات تكذذاليف األنشذذطة المختلفذذة بالمنشذذأة، والمنتجذذات األكثذذر 
ربحيذذذة، وبيانذذذات عذذذن مسذذذتويات طاقذذذة األنشذذذطة، ومذذذدى إمكانيذذذة زيذذذادة أو تخفذذذي  بعذذذ  
األنشذذطة خذذالل فتذذرة معينذذة، وبيانذذات عذذن المذذوارد الالزمذذة لهذذذه األنشذذطة، والبيانذذات المتعلقذذة 

 ألداء الفعلي لألنشطة.با
 

 التكلفة ايدةر  اسرتاتيجية حتقيق يف املستهدفة التكلفة مسامهة
 :اآلتي فيالتكلفة المستهدفة مساهمة تتمثل

 في المعلومات بتلك االستعانة ويتم العمالء واحتياجات رغبات عن مالئمة معلومات توفير 
 .التنافسية التكاليف من معين مستوى  لتحقيق التكلفة وهندسة المنتج تخطيطوتصميم

 الذذذداخلي المنظذذذور مذذذن والمسذذذتهدفة الحقيقيذذذة التكلفذذذة إلذذذى للوصذذذول المذذذوارد اسذذذتخدا  ترشذذذيد 
 والمنافسذذذين المذذذوردين إمكانيذذذات فذذذي متمثلذذذة الخارجيذذذة البيئذذذة تذذذأثيرات االعتبذذذار فذذذي معاألخذذذذ
 .التكلفة إلدارة االستراتيجي المنظور يدعم ما وهو العمالء واحتياجات

 يتطلبها والتي المختلفة االنتاج عبرمراحل للمنتج الوظيفية الخصائص عن معلومات توفير 
 .العميل

 لكل المقابلة والتكلفة العمالء احتياجات لتلبية الممكنة المنتج وظائف تشمل معلومات توفير 
 المنتج تصنيع في الداخلة الخا  والمواد واألجزاء المكونات كافة عن معلومات وظيفةوكذلك

 .تصنيعه في تدخل أن يمكن التي تلك أو
 ت

 العمالءفيتوافرهذافي يرغذب ومتطلبذات خصائص شكل العمالءفي احتياجات عن معلومات وفير
 الذذذربط يذذذتم أن علذذذى العميذذذل نظذذذر وجهذذذة مذذذن خاصذذذية لكذذذل النسذذذبية األهميذذذة بيذذذان مذذذع المنذذذتج

 العمذذذذذالء ومتطلبذذذذات خصذذذذذائص ترجمذذذذة طريذذذذذق عذذذذن تحليذذذذذل كذذذذل عذذذذذن الناتجذذذذة بينالمعلومذذذذات
 ( Bell,1997)&Ansari.المنتج تصميم يتضمنها أن يجب إلىوظائفوأجزاء

 المنتج تصميم عمليات أثناء التكاليف خف  إمكانية عن معلومات توفير . 
 يمكذذذذذذن المنتج؟وهذذذذذذل إنتذذذذذذاج فذذذذذذي المسذذذذذذتخدمة الجديذذذذذذدة األجذذذذذذزاء عذذذذذذدد عذذذذذذن معلومذذذذذذات تذذذذذذوفير 

 المحافظذة مذع التكذاليف تخفذي  النهايذة فذي يحقذق بمذا تكلفة؟ أقل نمطية استبدالبعضهابأخرى 
 .الفنية المنتج وخصائص جودة على

 التذذذي المسذذذتهدف الذذذربح وعذذذن المنافسذذذة ظذذذروف يحذذذدده الذذذذى السذذذعر عذذذن معلومذذذات رتذذذوفي 
 . تحقيقه في ترغباإلدارة
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 دورة خذذذذذالل التكذذذذذاليف وإدارة تفهذذذذذم علذذذذذى اإلدارة تسذذذذذاعد التذذذذذي المناسذذذذذبة المعلومذذذذذات تذذذذذوفير 
 تحقذذذذق أسذذذذباب وتفهذذذذم وتحليذذذذل تحديذذذذد القذذذذرارات لمتخذذذذذي يمكذذذذن بموجبهذذذذا والتذذذذي حيذذذذاةالمنتج
 .تكاليفاإلنتاج

 

 التكلفة ايدةر  اسرتاتيجية حتقيق فياملنتج حياة دورة مسامهة
 :اآلتيفيدورة حياة المنتج مساهمة تتمثل

  ,تحديدالوقتالذىيمكنأنتحتاجهالمنشأةفيتخفيضتكاليفالمنتجاتالحالية
 وخاصةبالنسبةللمنتجاتالتيتتميزبقصردورةحياتها. 

  ,يوفرمنظورمتكامللتكاليفوربحيةالمنتج/ الخدمةفياألجاللطويل
كماأنهيعدإطارا منظما إلدارةالجودةوخفضالتكاليف. 
جاللطويلهواعتبارهدفخفضالتكلفةجزءا متكامال منإنأفضلوسيلةوأكثرهافعاليةلتحسينالتكاليففياأل
 (2٠٠5االستراتيجيةالتنافسيةللمنشأة. )النشار, 

  تحديدمستوىالطلبالمستقبليعلىمنتجاتالمنشأةاألمرالذىيمكنالمنشأةمنتحديدتشكيلةالمنتجاتالتيتقو
ةبدايةمنمر مبإنتاجهاكذلكتحديدالفترةالزمنيةالالزمةلدورةحياةكلمنتجمنالمنتجاتالتيتنتجهاالمنشأ

 حلةالبدايةوتقييمالمنتجوإنتهاءا بمرحلةالتدهورواالنخفاض.

 .يرتكزمفهومالتكلفةخاللدورةحياةالمنتجأساسا علىتحقيقاألهدافاالستراتيجيةطويلةاألجل 

  ,توضيحالمراحاللزمنيةللطلبعلىالمنتج / المنتجات
حيثأنالطلبعلىالمنتجاتالتيتقومالمنشأةبإنتاجهايتغيرمعالزمن. 

دممفهومدورةحياةالمنتجليجيببهفريقالمخططون / حيثيستخ
المصممونعنالعديدمنالتساؤالتحولمستوىالطلبالمستقبليلمنتجاتهموكذلكتحديدالفتراتالزمنيةالم
ستقبليةالالزمةلدورةحياةالمنتجاتوتحديدالمرحلةالتيسوفتكونعليهاالمنتجاتعبرخفقالتخطيطوهذا

سوفيكونلهأهميةكبرىعندتحديدمتطلباتالطاقة, 
 اهيالمنتجاتالجديدةوالمستحدثةالتييجبإضافتهامستقبال ضمنتشكيلةمنتجاتالمنشأة.وم

 تحديدالتكلفةالكليةالمرتبطةبالمنتجاتلكىيمكنالتعرفعلىماإذاكانتاألرباحالمتولدةخاللمرحلةاإلنتا
 جستغطىالتكاليفالمحققةخاللمرحلتيالتخطيطوالتطوير.

   العتباراتالشموليةللتكاليف.التعرفعلىجوانبالتكاليفالبيئيةللمنتجوذلكنظرا 
 .تساعدفيمرحلةتصميمالمنتج, علىالتعرفعلىتكاليفالتخطيطوتكاليفالتطويروتحقيقالرقابةعليها 

 

 

 املنتجات متايز اسرتاتيجية حتقيق يفاالسرتاتيجيةللتكلفة اإلدارة أساليب دور( ب)
فذي المنافسذة, حيذث يعتمذد  يعتبر مجال التمايز واالبتكار هو أحد محددات نجاح المنشذأة واسذتمرارها

فذذي األسذذاس علذذى قذذدرات ومهذذارات العذذاملين علذذى اإلبذذداع والتطذذوير واالبتكذذار باإلضذذافة إلذذى اقتنذذاء 
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تقنيذات إنتذذاج وتكنولوجيذذا متطذذورة ذات كفذذاءة مرتفعذذة بهذذدف التوصذذل إلذذى إبتكذذارات متجذذددة لتحسذذين 
 (2٠٠2العيوب. )منصور, الجودة وزيادة اإلنتاجية وتقصير زمن اإلنتاج وتخفي  معدالت 

 

 املنتجات متايز اسرتاتيجية حتقيق يفملقارنةاملرجعيةإسلواب مسامهة
 :اآلتي في المرجعية المقارنة مساهمة تتمثل

  يساعدعلىتحديدالعملياتالحرجة،وإعطائهااالهتمامالالزمواألولويةفيالتنفيذ ويسهمبشكلفاعل
 فيتطويراإلبداعالفرديوالجماعي.

 توفيرمقاييستنافسيةخارجيةتؤديبالضرورةإلىزيادةكفايةوفاعليةمقاييسجودةاألداءالداخلية،وتجعلهاأ
 كثرتنافسية.

  داخلياوخارجيا   -تحسينالقدراتاإلبداعيةوالتجديديةلفريقالعملوإتاحةالفرصةللمنشأةللتوجه- 
 نحوالنماذجاألفضل.

 ألخرى، إتاحةفرصالتعلمالمستمر،ونقاللخبراتوالمعارفمنالمنشآتا
 وتوجيههانحوثقافة التعلمواالبتكار.المنشأةتغييرثقافة

   .الفهمالجيدللعملياتوسرعةتصميمالعملياتوفهموإدراكعمليةالتحسينالممكنةوالبحثعنالتميز 

 .تحسينالجودةوزيادةاإلنتاجيةوتعزيزالقدرةالتنافسيةللمنشأة 

  يساعدعلىتوفيرالمناخالمالئم،وتعزيزالرغبةلدىقيادةالمنشأةوالعاملينفيهاعلىتبنيسياسةالتغييرنحوكلما
 هوأفضلوجديد.

 .يساعد في تحديد طرق تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشأة 

 ساعدالمنشأةفيالتحديدالدقيقللفجوةبينأدائهاوأداءالمنشآتالرائدةفيمجالعملها.ي 
 

 املنتجات متايز اسرتاتيجية حتقيق يفاملستمر  التحسني مسامهة
 :اآلتي مساهمةالتحسين المستمر في تتمثل

 التحسيناتبصورةمستمرةومتتاليةممايؤديإلىتحسينجودةالمنتج إجراء. 

 ممارسةالرقابةالمستمرةعلىالعملياتاإلنتاجيةللتأكدمنسيرهابالصورةالمطلوبةوالعملعلىاكتشافمواطنال
 .خللوعالجهابصورةجذرية

 التفوقفيالتصنيعوالذييمكنتحقيقهمنخاللتخفيضمستوياتالمخزونوارتفاع 
 . مستوىالجودةوتخفيضأوقاتالتسليمأوسرعةاالستجابةلطلباتالعمالء

 التفوقفيالتصميممنخاللتبسيطتصميمالمنتجاتوامكانيةتحسين 
 . تدفقاإلنتاجبدقةوبدونإسراففياستخدامالموارد
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 فهمالجيدالحتياجاتالعمالءوتلبيةتلكاالحتياجاتبفعاليةوفيالوقالتفوقفيالتسويقويمكنتحقيقذلكمنخالالل
 . تالمناسب

 تخفيضالوقتالمطلوبللقيامباألنشطة 
 .وبذلكتتحققالميزةالتنافسية ودعماألنشطةالتيتضيفقيمةللمنتجوالحدمناألنشطةالتيالتضيفقيمة

 الحفاظعلىالتدفقالمستمرلإلنتاجبمايضمنإتمامهفيالوقتالمناسب. 

  تلبيةاحتياجاتالعمالءمنخاللتحسينالمواصفاتو إللىأعلىدرجةمنالجودةالعملعلىالوصو. 

 استغالاللوقتواستثمارهللوصوإللىأفضاللنتائجبهدفالتميزعنالمنافسين. 

 ومساعدتهاعلىمواجهةالتحدياتوضغوطالمنافسة تحسيناألداءفيجميعمجاالتالعملداخاللمنشأة. 
 

 املنتجات متايز اسرتاتيجية حتقيق يفإدارةاجلودةالشاملة مسامهة

 :اآلتي في إدارةالجودةالشاملةمساهمة تتمثل

 ،تساعدعلىتحديدنقاطالضعفوتحديدالوسائاللالزمةلتحسينمستوىالجودة         
 .وبالتاليتعزيزالوضعالتنافسيللمنشأة

 التوافقمعالمفهومالحديثللتسويقوهوالتوجهبالسوقحيثيعتبرالعامل 
 العمالءوالعملعلىإشباعها الرئيسلنجاحالمنشأةهوقيامهابتحديدحاجاتورغبات

 .بفعاليةوكفاءةتفوقالمنافسين       
 المساعدةفيو تساعدفيتحديدالفاقدعلىمستوىالعملياتاإلنتاجيةبشكلفعال      

 .سرعةحاللمشكالتوعملياتالتحسينوالتطويرداخاللمنشأة
 فيإيجادمركزإيجابي تعدأداهضروريةفينجاحالمنشآتأوفشلهالمالهامندور       

 .تنافسيللمنشأةفيالسوق 
 وتحسينالعالقةبينالمنشأةوالعمالء مواجهةالمنافسةالحادةفيبيئةاألعمال في تساهم. 
 تطويروتحسينوتنويعالعملياتاإلنتاجيةورفعمستوىاألداءوالحدمنانخفاضالكفاءةفيأداءاألعمال. 
 الحالية األسواق وتعزيز جديدة، أسواق فتح السوق، في للمنشأة التنافسي الوضع تحسين ,

 .الربحية معدالت ورفع
 

 االستقصائية الدراسة:  الرابع املبحث
 مجتمع وتحديد اهاهداف حيث من اإلستقصائية للدراسة االساسية العناصر المبحث هذا يتناول  

 البيانات تحليل فى المستخدمة االحصائية واالساليب الدراسة واجراءات وادوات ومنهجية وعينةالدراسة
 . 

   الدراسة فروض و هدف:  اوال



 
 

36 
 

 : الى الدراسة هذه تهدف
 دارةاإلأسذذذذذذذذذذذاليبممارسات تطبيذذذذذذذذذذذق أثذذذذذذذذذذذر الختبارتهدفالدراسةإلياستقصاءلبيئةاألعمااللصناعيةالمصذذذذذذذذذذذرية

 االداء بطاقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة نمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوذج خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالل منالمنشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأة إسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتراتيجية لتكلفةلتحقيقلاالسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتراتيجية
 المتوازنوذلكفيضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوءالبياناتالتيتوافرتللباحث،والتي

 الذذذذى تهذذذذدف كمذذذذا. تمتجميعهامنخاللقوائماالستقصاءالتيتمتوزيعهاوتجمعهامنخاللمديريالمنشآتالصذذذذناعية
 :اآلتية الفروض اختبار

 :األول الفرض
 ألسذذذذذاليباإلدارة الصذذذذذناعية المنشذذذذذآت تطبيذذذذذق بذذذذذين إحصذذذذذائية داللذذذذذة ذات معنويذذذذذة عالقذذذذذة توجذذذذذد ال 

 .الداخلية العمليات منظور مؤشرات للتكلفةوتحسين االستراتيجية
 :الثاني الفرض
 ألسذذذذذاليباإلدارة الصذذذذذناعية المنشذذذذذآت تطبيذذذذذق بذذذذذين إحصذذذذذائية داللذذذذذة ذات معنويذذذذذة عالقذذذذذة توجذذذذذد ال 

 .والنمو التعلم منظور مؤشرات للتكلفةوتحسين االستراتيجية
 :الثالث الفرض
 وتحقيذق الداخليذة العمليذات منظذور مؤشذرات تحسذين بذين إحصذائية داللة ذات معنوية عالقة توجد ال

 .التكلفة يادةر  استراتيجية
 :الرابع الفرض
 وتحقيذذذق والنمذذذو الذذذتعلم منظذذذور مؤشذذذرات تحسذذذين بذذذين إحصذذذائية داللذذذة ذات معنويذذذة عالقذذذة توجذذذد ال

 .المنتجات تمايز استراتيجية
 

 الدراسة متغريات قياس:  اثنيا
 : فى الدراسة متغيرات تتمثل
 للتكلفة االستراتيجية أساليباإلدارة وتشمل:  المستقلة المتغيرات (أ)

 في وتتمثل التكلفة ريادة استراتيجية تدعم التي للتكلفة االستراتيجية أساليباإلدارة : 
 .القيمة سلسلة تحليل اسلوب-.        النشاط أساس على التكلفة اسلوب -
 . المنتج حياة دورة اسلوب-.  المستهدفة التكلفة اسلوب -
 وتتمثل المنتجات تمايز استراتيجية تدعم التي للتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليب 
 :في
 . الشاملة الجودة ادارة-.المستمر التحسين اسلوب-.المرجعية المقارنة اسلوب -
 : في وتتمثل عناالستراتيجياتالتنافسية ويعبر: التابع المتغير( ب)
 .المنتجات تمايز استراتيجية -.                التكلفة يادةر  استراتيجية-
  البياانت مجع اساليب:  اثلثا
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 : على الفروض واختبار للدراسة الالزمة االولية البيانات على الحصول فى الباحث اعتمد
 .البيانات لجمع أساسية كوسيلة اإلستقصاء قائمة -أ
, الدراسذذة موضذذوع اإلستقصذذاء لقذذوائم المتلقذين سذذالمةوفهم لضذذمان الشخصذذية المقابلذذة أسذلوب -ب

 .الردود سالمة وضمان, األسئلة مغزى 
 

  الدراسة وعينة جمتمع:  رابعا
واشذذتملت عينذذة  الخذذاص بالقطذذاع المصذذرية الصذذناعية المنشذذأت مجموعذذة مذذن الدراسذذة مجتمذذع يتكذذون 

منشذأة تتذوافر بهذا مقومذات تتناسذب  65الدراسة على مجموعة ممثلة لتلك المنشذأت الصذناعية عذددها 
 واعتمدتمع طبيعة مشكلة البحث وهدف البحث وترغب كل منها فى تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية. 

 الغذزل,  الدوائيذة الصذناعات) مختلفذة صذناعات فذي تعمذل المنشذأت مذن عشذوائية عينذة  علذى الدراسة
 تجذذرى  التذي العينذة وشذذملت( واالغذيذة,الجاهزة المالبذ , االلكترونيذذات, األسذمدة,  اإلسذمنت,  والنسذيج
 مذديرون , مذاليين مديرون ) التنفيذية واإلدارة الوسطى واإلدارة العليا اإلدارة من فئات الدراسة هذه عليها
 وأمكذن العينذة فئذات علذى استقصذاء قائمذة(1٤٠)توزيذع تذم كذذلك(. محاسذبون , مبيعذات مذديرون , إنتذاج
 االستقصذذذاء بقائمذذذة المرتبطذذذة االستفسذذذارات بعذذذ  علذذذى للذذذرد شخصذذذية مقابلذذذة لعمذذذل الذذذيهم الوصذذذول
 استقصذذاء قائمذذة( 89) اسذذتال  وتذذم ثانيذذة كمرحلذذة االستقصذذاء قائمذذة اجابذذات اسذذتيفاء اولذذى،ثم كمرحلذة
 لعذد  استقصاء قوائم( 9) استبعاد وتم استقصاء قائمة( 8٠) الصحيحة االستقصاء قوائم عدد بلغ وقد
 .% 57,1 الردود نسبة بلغت قد و.  بها االجابات اكتمال

 

 االستقصاء قائمة وصف:  خامسا
 تسذذعة تضذذمنت حيذذث للدراسذذة المختلفذذة الجوانذذب تغطذذى بيانذذات لجمذذع اإلستقصذذاء قائمذذة تصذذميم تذذم

. واضذحة األسذئلة تكذون  أن روعذى وقد أقسا  ثالثة إلى االستقصاء أسئلة تقسيم تم وقد سؤاال   وثالثون 
 :كاآلتي البحث هذا من النظرى  الجزء لترتيب وفقا   ترتيبها تم األقسا  وهذه
 التنافسيةللمنشذذذذآت القذذذذدرة لتنافسذذذذالتيتدعملالعامة االسذذذذتراتيجيات عذذذذن القسذذذذم هذذذذذا يعبذذذذر:  األول القسذذذذم

 .الصناعية
 لتحقيقللتكلفذذذذة االسذذذذتراتيجية اإلدارة أسذذذذاليب ممارسذذذذات مسذذذذاهمة عذذذذن القسذذذذم هذذذذذا يعبر:الثذذذذاني القسذذذذم

 اسذذذلوب, النشذذاط أسذذاس علذذذى التكلفذذة اسذذلوب) وتشذذذمل للمنشذذآت التنافسذذية االسذذتراتيجية
 أسذذذذلوب, المنذذذذتج حيذذذذاة دورة اسذذذذلوب,  المسذذذذتهدفة التكلفذذذذة اسذذذذلوب,القيمة سلسذذذذلة تحليذذذذل
 (الشاملة الجودة وادارة, المستمر التحسين اسلوب,المرجعية المقارنة

 تحقيذق فيوالنمذو  الذتعلم ومنظذور الداخليذة العمليذات منظذور مسذاهمة عذن القسم هذا يعبر:الثالث القسم
 ( المنتجات تمايز واستراتيجية, التكلفة يادةر  استراتيجية) وتشملاالستراتيجياتالتنافسية

 تذوفر عذن للتعبيذر( 5) رقذم الدرجذة مذن مرتبذا الخمسذة الذدرجات ذى( ليكرت)  مقياس استخدا  تم وقد              
 .عالية بدرجة المقياس توفر عد  عن للتعبير( 1) رقم الدرجة الى عالية بدرجة المقياس ذلك
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  املستخدمة االحصائية االساليب: سادسا
 Statisticalاإلحصائي التحليل بعمل للقيا  االجتماعية للعلو  االحصائية الحزمة برنامج استخدا  تم

Package for Social Sciences (SPSS)Version(20)  االحصذائية االختبذارات وتماسذتخدا 
 :التالية

 Reliability Analysis  المصداقية تحليل اختبار  (1)
  الدراسة فروض الختبار Regression Analysis االنحدار تحليل (2)

 

    الدراسة نتائج:  سابعا
 Reliability Analysis  المصداقية تحليل اختبار  (1)

 المصداقية تحليل نتائج( 1) رقم الجدول يوضح             
 (1) رقم جدول

 N of Items المتغير
Cronbach's 

Alpha 
 873. ٤8 ككل المستخدمة المتغيرات مجموعة
 818. ٤ 41Y ,11( Y)التكلفة قيادة استراتيجية تحقيق
 752. ٤ 24Y ,12( Y)المنتجات تمايز استراتيجية تحقيق

 6 .714 (16Z ,11Z) منظور العملي ت الداخلية
 6 .708 (62Z ,12Z)  التعلم والنمومنظور 

إستراتيجية التى تدعم  أس ليب ادارة التكلفة االستراتيجية

 (161X  ,11Xالتكلفة) ري دة
16 .731 

إستراتيجية التى تدعم  أس ليب ادارة التكلفة االستراتيجية

 (121X  ,12X)تم يز المنتج ت
12 .744 

 

 المتغيذرات بنذود تجذان  مذدى يبذين الذذى Cronbach'sAlphaنبذاخ كذرو– ألفذا اختبار يستخد  حيث
 و البيانذات جمع ألداة  المصداقية تتوافر االختبار هذا ضوء وفى,  معينة ظاهرة قياس في المستخدمة
 بينمذا الصذحيح الواحذد مذنAlphaقيمذة اقتربذت كلما المتغيرات بين كبير اتساق و تجان  هناك يكون 
 هنذاك ان( 1) رقذم الجذدول ويوضذح. الصذفر مذن Alphaقيمذة اقتربذت كلمذا تجذان  عذد  هنذاك يكذون 
 المسذذتخدمة المتغيذذرات مجموعذذة بذذين Alpha قيمذذة تعكسذذها االتسذذاق و التجذذان  مذذن عاليذذة درجذذة
 . الدراسة متغيرات مجموعة اختيار حسن على يدل مما

 

 : الدراسة فروض االحندارالختبار ذجو من( 2)
 االول الفرض اختبار
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 ألسذذذذذذاليباإلدارة الصذذذذذذناعية المنشذذذذذذآت تطبيذذذذذذق بذذذذذذين إحصذذذذذذائية داللذذذذذذة ذات معنويذذذذذذة عالقذذذذذذة توجذذذذذذد ال
 ملخذذص( 2) رقذذم الجذذدول ويوضذذح.الداخليذذة العمليذذات منظذذور مؤشذذرات للتكلفةوتحسذذين االسذذتراتيجية

 . البسيط االنحدار نموذج نتائج
 (2) رقم جدول

 : تمثل حيث
1Z منظورالعملياتالداخلية مؤشرات تحسين تابعالالمتغير  تمثل. 

1Xالتكلفة ريادة إستراتيجية تدعمالتيلتكلفةلاالستراتيجية دارةاإل ساليبالمستقأل المتغير تمثل. 
 لنموذج التحديد معامل ان حيث النموذج معنوية المستخد  البسيط االنحدار نموذج نتائج اوضحت
 منظورالعمليات مؤشرات تحسين) التابع والمتغير(للتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليب) المستقل المتغير
 ثقة وبمستوى  انه يعنى مما =218.339(F(sig.000,وأنAdj.733= 2R). (هي( الداخلية
 العمليات منظور مؤشرات تحسين بين احصائية داللة ذو اثر يوجد انه القول يمكن( 99%)

 المتغير انحدار معامل ان النموذج نتائج اوضحت كما. للتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليبو الداخلية
 يعنى وهذا(01.)من اقل مستوى  عند معنوية قيمة وهى .)B )894 =1المستقل المتغير على التابع
 تطبيق بين إحصائية داللة ذات معنوية عالقة توجدوهو  البديل الفرض وقبول العدمي الفرض رف 
 .الداخلية العمليات منظور مؤشرات للتكلفةوتحسين االستراتيجية ألساليباإلدارة الصناعية المنشآت
 الثاين الفرض اختبار
 ألسذذذذذذاليباإلدارة الصذذذذذذناعية المنشذذذذذذآت تطبيذذذذذذق بذذذذذذين إحصذذذذذذائية داللذذذذذذة ذات معنويذذذذذذة عالقذذذذذذة توجذذذذذذد ال

 نتذذائج ملخذذص( 3) رقذذم الجذذدول ويوضذذح.والنمذذو الذذتعلم منظذذور مؤشذذرات للتكلفةوتحسذذين االسذذتراتيجية
 . البسيط االنحدار نموذج
 
 

 (3) رقم جدول

 : تمثل حيث
2Zوالنمو التعلم منظور مؤشرات تحسين تابعالالمتغير  تمثل. 

رقم 

 النموذج

متغيرات 

 النموذج
B t Sig. R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

 
F 

 

 
Sig. 

 

1 
 .299 1.382 .171  

.737 
 

.733 
 

218.339 
 

.000(a) 
1X .894 14.776 .000 

رقم 

 النموذج

متغيرات 

 النموذج
B t Sig. R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

 
F 

 
Sig. 

 

2 
 .105 .422 .674  

.704 
 

.700 
 

185.451 
 

.000(a) 
2X .922 13.618 .000 
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2X تمايز إستراتيجية تدعم التي للتكلفة االستراتيجية اإلدارة ساليبالمستقأل المتغير تمثل 
 .المنتجات

 لنمذوذج التحديذد معامذل ان حيذث النمذوذج معنويذة المسذتخد  البسذيط االنحذدار نمذوذج نتائج اوضحت
 الذذذتعلم مؤشذذذراتمنظور تحسذذذين) التذذذابع والمتغير(للتكلفذذذة االسذذذتراتيجية اإلدارة أسذذذاليب)المستقل المتغيذذذر
 ثقذذة وبمسذذتوى  انذذه يعنذذى ممذذا =sig 185.451(F ,(000. وأنR 0=.7(Adj 2). هذذى( والنمذذو
 الذذذذذتعلم منظذذذذذور مؤشذذذذذرات تحسذذذذذين بذذذذذين احصذذذذذائية داللذذذذذة ذو اثذذذذذر يوجذذذذذد انذذذذذه القذذذذذول يمكذذذذذن( 99%)

 المتغيذذر انحذذدار معامذذل ان النمذذوذج نتذذائج اوضذذحت كمذذا. للتكلفذذة االسذذتراتيجية اإلدارة أسذذاليبو والنمو 
 يعنذى وهذذا (01.) مذن اقلمسذتوى عنذد معنويذة قيمذة وهذي ).B )922 =2المسذتقل المتغير على التابع
 تطبيذق بذين إحصذائية داللذة ذات معنويذة عالقذة توجدهو و  البديل الفرض وقبول العدمي الفرض رف 
 .والنمو التعلم منظور مؤشرات للتكلفةوتحسين االستراتيجية ألساليباإلدارة الصناعية المنشآت

 

 الثالث الفرض اختبار
 وتحقيذق الداخليذة العمليذات منظذور مؤشذرات تحسذين بذين إحصذائية داللة ذات معنوية عالقة توجد ال

 .البسيط االنحدار نموذج نتائج ملخص( ٤) رقم الجدول ويوضح.التكلفة يادةر  استراتيجية
 (٤) رقم جدول

 : تمثل حيث
1Y التكلفة ريادة استراتيجية تحقيقالتابع المتغير تمثل. 
1Z الداخلية العمليات مؤشراتمنظور تحسينالمستقل المتغير تمثل. 

 لنموذج التحديد معامل ان حيث النموذج معنوية المستخد  البسيط االنحدار نموذج نتائج اوضحت
 ريادة تحقيقاستراتيجية)التابع والمتغير(الداخلية العمليات منظور تحسين مؤشرات)المستقل المتغير
 ثقة وبمستوى  انه يعنى مما =283.84(F (sig .000 , وأنAdj.771= 2R). ( هى( التكلفة
 وتحسين التكلفة ريادة استراتيجية تحقيق بين احصائية داللة ذو اثر يوجد انه القول يمكن( 99%)

 التابع المتغير انحدار معامل ان النموذج نتائج اوضحت كما. الداخلية العمليات منظور مؤشرات
 رف  يعنى وهذا(01.)من اقلمستوى عند معنوية قيمة وهى B (.814 ) =1المستقل المتغير على
 تحسين بين إحصائية داللة ذات معنوية عالقة توجد وهو البديل الفرض وقبول العدمي الفرض
 .التكلفة ريادة استراتيجية وتحقيق الداخلية العمليات منظور مؤشرات
 الرابع الفرض اختبار

رقم 

 النموذج

متغيرات 

 النموذج
B t Sig. R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
F 

 
Sig. 

 

3 
 .829 3.664 .000  

.775 

 

 

.771 

 

283.84 

 

.000(a) 
1Z .814 15.292 .000 
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 وتحقيق والنمو التعلم منظور مؤشرات تحسين بين إحصائية داللة ذات معنوية عالقة توجد ال
 .البسيط االنحدار نموذج نتائج ملخص( 5) رقم الجدول ويوضح .المنتجات تمايز استراتيجية

 (5) رقم جدول

 

 : تمثل حيث
2Y المنتجات تمايز استراتيجية تحقيق التابع المتغير تمثل. 

2Z والنمو التعلم منظور مؤشرات تحسين المستقلالمتغير  تمثل. 
 لنموذج التحديد معامل ان حيث النموذج معنوية المستخد  البسيط االنحدار نموذج نتائج اوضحت
 تمايز استراتيجية تحقيق) التابع والمتغير(والنمو التعلم منظور مؤشرات تحسين) المستقل المتغير
 ثقة وبمستوى  انه يعنى مما=177.64(F (sig .000 , وأنAdj.750= 2R). (هي( المنتجات

 تحسينو المنتجات تمايز استراتيجية تحقيق بين احصائية داللة ذو اثر يوجد انه القول يمكن( 99%)
 على التابع المتغير انحدار معامل ان النموذج نتائج اوضحت كما. والنمو التعلم منظور مؤشرات
 يعنى وهذا يعنى وهذا  (01.)من اقلمستوى عند معنوية قيمة وهي B (.744) =2المستقل المتغير
 تحسين بين إحصائية داللة ذات معنوية عالقة توجدوهو  البديل الفرض وقبول العدمي الفرض رف 
 .المنتجات تمايز استراتيجية وتحقيق والنمو التعلم منظور مؤشرات

 

  والتوصيات النتائج:اخلامس املبحث
 النتائج – اوال
 :النظرية الدراسة خالل من التالية النتائج الى الباحث توصل قد و
 النظمالمنشآتاالنتقالمنتطبيق بصورةمثاليةيفرضعلىادارةللتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليبتطبيق-

 انظمةمتقدمةتعنىبالتقييمالمنظملكافةجوانبوظائف الىالتقليدية
 المنتجاتواالهتمامبالمقاييسالماليةوالمقاييسغيرالمالية سلسلةالقيمةواستخدامأنشطةهندسةالقيمةلتصميم
 .بهدفتطويروتحسينأساليبوطرقأداءعملياتالتصنيع

, لها التنافسي المركز قوة ومدى, تواجهها التي المنافسة هما بعاملين للمنشأة التنافسية الميزة تتأثر -
 يوفر خاللها من التي والمعلومات البيانات يوفر أن االستراتيجية اإلدارية المحاسبة لنظا  ويمكن
 .التنافسية المنشأة قدرة تقي  التي المؤشرات من مجموعة األداء تقييم نظا 

 فيتوفيرالمعلوماتالماليةللتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليب تساهم-
 وغيرالماليةالتيتحتاجهااإلدارةمناجلتحليلوضعهاالحاليوالتخطيطإلىالمستقبل،

رقم 

 النموذج

متغيرات 

 النموذج
B t Sig. R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

 
F 

 
Sig. 

 

4 
 1.047 4.763 .000  

.754 

 

 
.750 

 
177.64 

 
.000(a) 

2Z .744 13.328 .000 
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 إدارة فتحديدالتكلفةبشكلدقيقوقياساألداءيساعد
 .بتحقيقأهدافهاالتنافسية المنشأةفيتطبيقاستراتيجياتهاالتنافسيةمهماكانتبسهولةويسربالشكاللذييسمجلها

 والعمليات،, الوقت,التكاليف,علىأربعأبعادالجودة االستراتيجية التكلفةتركزإدارة -
 .اعدعلىخلقمميزاتتنافسيةوالمحافظةعليهايس فالسيطرةعلىهذهاألبعادوالتحكمفيهاسوف

 فيالقيامبالعملياتتساهم حيث المنشآت تلعبإدارةالتكلفةاالستراتيجيةدورا رئيسا في -
  .قصيرةاألجل فيربطاألهدافاالستراتيجيةطويلةاألجلباألهدافو اإلداريةبشكلمستقلومتوازن

 مدخل فهي التشغيلية بالخطة للمنشأة التنافسية االستراتيجية ربط في النجاح عوامل تساعد -
 المرتدة التقارير عنه ينتج الذى التقييم ومحل التنفيذ مدخل وهى المنشأة رؤية من ومستقاه التخطيط
 .حده على كل والتخطيط التنفيذ مستويات لتقييم

 االستراتيجية اإلدارة أهداف بين التكاملي المنهج على يعتمد الذى لألداء الشامل التقييم أهمية -
 متغيرة مقايي  واستخدا  توفير يتطلب وهذا والخارجية الداخلية البيئة ومتطلبات المعلومات وأنظمة
 .األداء تقييم لتقارير متطورة نماذج إلى باإلضافة لألداء

 :ومننتائجاختباراتالفروضتبينمايلى
 المنشآت تطبيق بين إحصائية داللة ذات معنوية عالقة توجد وهو للبحث األول الهدف شأن في -1

 :الداخلية العمليات منظور مؤشرات للتكلفةوتحسين االستراتيجية ألساليباإلدارة الصناعية
 االسذذتراتيجية ألسذذاليباإلدارة معنذذوي  تذذأثير يوجذذد انذذه الذذى التطبيقيذذة الدراسذذة خذذالل مذذن الباحذذث توصذذل

 تحسذذين علذذى إيجذذابي بشذذكل تذذؤثر وإنهاالداخليذذة العمليذذات منظذذور مؤشذذرات تحسذذين درجذذة للتكلفذذةعلى
 داللذذة ذات معنويذذة عالقذذة توجذذد بأنذذه الفذذرض قبذذول يعنذذى وهذذذا. الداخليذذة العمليذذات منظذذور مؤشذذرات
 منظذور مؤشذرات وتحسين للتكلفة االستراتيجية ألساليباإلدارة الصناعية المنشآت تطبيق بين إحصائية
 .الداخلية العمليات
 المنشآت تطبيق بين إحصائية داللة ذات معنوية عالقة توجد وهو للبحث الثاني الهدف شأن في -2

 :والنمو التعلم منظور مؤشرات للتكلفةوتحسين االستراتيجية ألساليباإلدارة الصناعية
 االسذذتراتيجية ألسذذاليباإلدارة معنذذوي  تذذأثير يوجذذد انذذه الذذى التطبيقيذذة الدراسذذة خذذالل مذذن الباحذذث توصذذل

 مؤشرات تحسين على إيجابي بشكل تؤثر وإنهاوالنمو  التعلم منظور مؤشرات تحسين درجة للتكلفةعلى
 بذذين إحصذذائية داللذذة ذات معنويذذة عالقذذة توجذذد بأنذذه الفذذرض قبذذول يعنذذى وهذذذا. والنمذذو الذذتعلم منظذذور
 .والنمو التعلم منظور مؤشرات وتحسين للتكلفة االستراتيجية ألساليباإلدارة الصناعية المنشآت تطبيق
 مؤشذذرات تحسذذين بذذين إحصذذائية داللذذة ذات معنويذذة عالقذذة توجذذد للبحذذث الثالذذث الهذذدف شذذأن فذذي -3

 :التكلفة يادةر  استراتيجية وتحقيق الداخلية العمليات منظور
 منظذذور مؤشذذرات لتحسذذين معنذذوي  تذذأثير يوجذذد انذذه الذذى التطبيقيذذة الدراسذذة خذذالل مذذن الباحذذث توصذذل
 اسذتراتيجية تحقيذق علذى إيجذابي بشذكل تذؤثر وإنهذا التكلفذة يادةر  استراتيجية وتحقيق الداخلية العمليات
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 تحسذذين بذذين إحصذذائية داللذذة ذات معنويذذة عالقذذة توجذذد بأنذذه الفذذرض قبذذول يعنذذى وهذذذا. التكلفذذة يذذادةر 
 .التكلفة يادةر  استراتيجية وتحقيق الداخلية العمليات منظور مؤشرات
 مؤشذذرات تحسذذين بذذين إحصذذائية داللذذة ذات معنويذذة عالقذذة توجذذد للبحذذث الرابذذع الهذذدف شذذأن فذذي -٤

 :المنتجات تمايز استراتيجية وتحقيق والنمو التعلم منظور
 منظذذور مؤشذذرات لتحسذذين معنذذوي  تذذأثير يوجذذد انذذه الذذى التطبيقيذذة الدراسذذة خذذالل مذذن الباحذذث توصذذل
 اسذذتراتيجية تحقيذذق علذذى إيجذذابي بشذكل تذذؤثر وإنهذذا المنتجذذات تمذايز اسذذتراتيجية وتحقيذذق والنمذذو الذتعلم
 تحسذين بذين إحصذائية داللذة ذات معنويذة عالقذة توجذد بأنه الفرض قبول يعنى وهذا. المنتجات تمايز
 .المنتجات تمايز استراتيجية وتحقيق والنمو التعلم منظور مؤشرات

 

 التوصيات: اثنيا

 حيثأن المنتج تميز يحقق ابتكاري  استراتيجي فكر من المنشأة تملكه ما لمقدار الفعال االستغالل -
 .التنافسية االستراتيجيات يضع الذى الفكر بين المنافسة أصبحت بل شركات منافسة تعد لم المنافسة

 أحذد التكلفذة خف  يصبح بحيث لتحقيقها المنشأة تسعى التي األهداف أولويات ترتيب إعادة أهمية -
 بيئذذة ظذذل فذذي للمنشذذأة التنافسذذية الميذذزة لتحقيذق األساسذذية الذذدعائم مذذن باعتبذذاره االسذذتراتيجية األولويذات
 .الحديثة األعمال

 اتخذذاذ علذذى القذذادرة القيذذادة واختيذذار االبتكذذاري  الذذنمط نحذذو واإلداري  المحاسذذبي الفكذذر تطذذوير ضذذرورة -
 .التأكد وعد  المخاطرة ظروف ظل في االستراتيجية القرارات

 والمفذذذذاهيم االسذذذتراتيجي بذذذذالمنظور المرتبطذذذة بالدراسذذذات وعلميذذذذا   أكاديميذذذا   المحاسذذذذبين تأهيذذذل ضذذذرورة-
 يدعمبشذذكلكبير ممذذا والخارجيذذة الداخليذذة البيئذذة منظذذور مذذن التكلفذذة وإدارة لتحليذذل الحديثذذة واألسذذاليب
 االستراتيجيةويسذذذذذذذذذذاهم اإلداريذذذذذذذذذذة القذذذذذذذذذذرارات مجذذذذذذذذذذال فذذذذذذذذذي التكذذذذذذذذذذاليف لمعلومذذذذذذذذذذات النفعيذذذذذذذذذذة القيمذذذذذذذذذة

 .بشكلفعالفيتعزيزالميزةالتنافسية
 وأسذاليب ومحتوياتها التقارير نوعية حيث من التكاليف معلومات عن التقرير أساليب تطوير ضرورة -

 تمثذذل حيذث والتنبؤيذذة الفعليذة, والخارجيذذة الداخليذة المعلومذذات علذى التقذذارير تلذك شذذمول مذع, عرضذها
 .اإلدارية للقرارات الداعمة المعلومات مصدر التقارير تلك
 النظمالمحاسبيةالتقليديةلتحقيقحالةمنالتعاونبين اعادةهيكلة ضرورة -

 .االستراتيجيإلدارةالتكلفة االقسامالهندسيةوالمحاسبيةتتماشىمعتبنيالمنظور
 القائمعلىخطوات ضرورةنشرالفكرالنظريوالتطبيقيلمفهومإدارةالتكلفةاالستراتيجية -

 المتالحقةفيمواكبةالتغيراتالسريعةو  منهجيةواضحةبينالمنشآتالصناعيةحتىيمكنهامن
 بيئةاألعمااللمعاصرةوحتىتستطيعالتصدي

 .لموجاتالمنافسةالعالميةوالمحليةبشكلعلميمنظموخطواتمنطقيةمحددة
 

 املستقبلية الدراسات: اثلثا
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 مجال في التنافسية االستراتيجياتو للتكلفة االستراتيجية اإلدارة ساليبلتكامأل المتداعية األثار دراسة -
 .الخدمات قطاع

 االستراتيجية اإلدارة أساليبتأثيرالربطوالتكاملبين دراسة-
 .وإدارةسلسلةالتوريدبالتطبيقعلىالمنشآتالخدميةللتكلفة

 اإلدارة أساليبالصناعيةو  االعمال منشآت في المطبقة التكاليف نظم توافق مدى دراسة -
 . التنافسية االستراتيجياتو  للتكلفة االستراتيجية

 منشآت السوقيةلألسهمبالتطبيقعلى فيزيادةالقيمةللتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليبدور  دراسة -
 .المصرية االعمال
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 إطذذار: التكذذاليف تحسذين فذذي المنذتج حيذذاة دورة أسذلوب اسذذتخدا (, "2٠٠5, )محمذود تهذذاني,  النشذار-

 ص, األول العذذذدد, اإلسذذذكندرية جامعذذذة, العلميةةةة للبحةةةو  التجةةةارة كليةةةة مجلةةةة", مقتذذذرح
373-٤32. 

 جامعة -التجارة كلية,"المتقدمة االدارية المحاسبة  فى دراسات"  (,2٠1٤) هالل سمير,رياض  -
 .طنطا
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 التكلفة إدارة وأدوات القيمة سلسلة تحليل أسلوب بين التكامل أثر(,"2٠15,)ي  محمد, اللطيف عبد-
 المحاسبة مجلة", إستطالعية دراسة: التوريد لسلسلة التنافسية المزايا تعزيز فى البينية
 االول العدد ,الثالث المجلد,سويف بنى جامعة,  التجارة لكلية العلمية المجلة, والمراجعة
 .3٠8 -235ص, يونيو

 دعما التكلفة إلدارة Benchmarking المقارن  القياس أسلوب إستخدا (,"2٠٠5)، هشا  أحمد, سليم-
 التاسع المجلد, الثاني العدد, التجارية للدراسات المصرية المجلة" ,للمنشأة التنافسية للقدرة

 .265-22٤. ص,  التجارة كلية, المنصورة جامعة, والعشرون 
 والتشغيلي المالي األداء وتقييم لقياس المقترحة المداخل(, "2٠٠2,)حسين محمد بهاء, منصور -

 جامعة, العلمية للبحو  التجارة كلية مجلة", الحديثة األعمال منشآت في واالستراتيجي
 .318-267 ص, األول العدد, اإلسكندرية
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 استراتيجية تحقيق فيللتكلفة االستراتيجية اإلدارة أساليب دور"  بعنوان دراسة بإجراء الباحث يقو 
 "المتوازن  األداء بطاقة باستخدا  استقصائية دراسة: المنشأة

 خمسةويتكونهذااالستقصاءمن
وستعاماللبياناتالمجمعةبسريةتامة،والتوجدأسئلةعنأسمأوعنوانمنشأتكم،ومنجانبآخرفإنمشاركتكماأجزاء
 .ختيارية

برجاءإعطاءاالستقصاءجزءمنوقتكم،فبدونمساعدتكماليمكناتمامهذهالدراسة،كماأننسبةالردودالعاليةمط
 .لوبةلنجاحالدراسة

 تذأثير مذن لهذا لمذا المناسذبة االهميذة واعطائها االستقصاء قائمة بتعبئة التكر  سيادتكم من نرجو لذا
 سذذذوف انهذذذا حيذذذث ، تقدمونهاسذذذ التذذذى المعلومذذذات سذذذرية علذذذى التأكيذذذد مذذذع ، الدراسذذذة نتيجذذذة علذذذى
 .فقط العلمى البحث الغراض تستخد 
 تعاونكم حسن لكم شاكرا  
 محاريق احمد هانىء/د 

 أستاذ المحاسبة المساعد                                                                                               

 اختيارية 2,  1 البيانات: ملحوظة
 :..........................السن -2:........................................     االسم -1
 :حددنوعالصناعةالذىتنتمىإليهامنشأتكممنفضلك-3
 ( )األغذيةوالمشروبات( )-المنسوجاتوالمالب -( )الدوائية الصناعات-
 ) ( لكيماوياتوالزيوت( )- االلكترونيات-) (صناعةالمعادن-

 ( )األسمنتصناعة-( )األسمدةصناعة-( ) الصن ع ت الدوائية -
 ٠٠٠٠٠٠٠٠أخرى -
 :الوظيفةالتيتعملبها /منفضلكحددالقسم -٤
 ( ) اإلدارةالتنفيذية( )-الجودة/العمليات/التصنيع-) (المحاسبة/التمويل-
 ( ) التسويق-المواردالبشرية( )-الخدماتاالستشارية-
 ٠٠٠٠٠منفضلكحدد( )أخرى -) (البحوثوالتطوير-
 :حددالوضعالوظيفيلكمبالمنشأةمنفضلك -5
 ( ) مديرالجودة( )-مديرالمصنع( )-نائبالرئي  /الرئي -
 ٠٠٠٠منفضلكحدد( )أخرى ( )-مستشار( )-المحاسبة /مديرالتمويل-

 المستمرةالتنافسية الميزة و االستراتيجيات



 
 

51 
 

 التنافسية االستراتيجيات
 موافق
 جدا

 محايد موافق
 غير

 موافق
 موافق غير
 اإلطالق علي

      التكلفة قيادة استراتيجية

 للمنشأة الحماية من قدرا   التكلفة قيادة استراتيجية توفر -1
 .الصناعة هيكل تحليل عند التنافس قوى  ضد

     

 استراتيجية وتدعيم التكاليففيوضع تساهممعلومات -2
      .قيادةالتكلفة

 في التكلفة قيادة استراتيجية تساهم -3
 تحديدوتقديراألنشطةالجديدةالتيتمكن

 .الشركةمنتحسينأداءهاالمستقبلي

     

 الحصول التكلفة على التركيز حالة في الشركة تسعى -4
 .المستهدف السوق  في  تكاليفية ميزة على

     

      المنتجات تمايز استراتيجية

 األبعاد بعض توفير في التمايز استراتيجية تساهم -1
 إلى ويؤدى المستهلك على ينعكس مما المنتج في الفريدة
 .السعر ارتفاع

     

 التمايز خالل من أفضل تنافسية ميزة تحقيق امكانية -2
 قيمة المنتج تقديم و الجودة و التقني التفوق  أساس على
 .للعميل أكبر

     

 على التمايز استراتيجية تساهم -3
 .تطويروتحسينأساليبوطرقأداءعملياتالتصنيع

     

تسعى الشركة في حالة التركيز على التمايز إلى  -4

تمايز منتجاتها عن منتجات المنافسين في السوق 

 المستهدف.

     

 

 التكلفة ريادة استراتيجية تحقيق في لتكلفةلاالستراتيجية دارةأساليباإل مساهمة

 موافق  النشاط أساس على التكلفة نظام ممارسات
 جدا

 محايد موافق 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
علي 

 اإلطالق

      .المستمر والتحسين للتطوير المجال معلوماتتكلفةأكثردقةويتيح توفير إمكانية -1

 معلوماتدقيقةعنتكلفةأداءاألنشطةوالمساهمةفي توفير إمكانية -2
 .إدارةالتكلفةبكفاءةوتعزيزالمركزالتنافسي

     

      .إمكانيةتحديدالتكلفةالمرتبطةبكلمورد -3

      .تحددمسبباتالتكلفةالمرتبطةبأداءاألنشطة-4

غير غير  محايد موافق  موافق 
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 المنتجات استراتيجيةتمايز تحقيق في لتكلفةلاالستراتيجية دارةأساليباإل مساهمة
 

موافق  موافق جدا
علي 

 اإلطالق

      القيمة سلسلة تحليل ممارساتاسلوب

 للقيام لإلدارة الالزمة المعلومات توفير فى األنشطة تحليل مدخل يساهم -5
      .وتقويماألداء والرقابة التخطيط بوظائف

 االنشطة تكاليف عن معلومات توفير فى األنشطة تحليل مدخل يساعد -6
 .بالمنشأة المختلفة

     

      .فىالرقابةعلىمسبباتالتكلفةبهدفتعزيزكفاءةأداءاألنشطة المساهمة-7

 المنشأة تسعىادارة -8
      .لتحقيقمستومتميزمنالدقةفيحساببياناتالتكلفةمنخاللتحليالألنشطة

      المستهدفة التكلفة اسلوب ممارسات

      .األداء وتقييم للرقابة جيدة كأداة استخدامها يمكن المستهدفة التكلفة -9

      .أداةدقيقةإلدارةالتكاليفوقياسهابكفاءةالمستهدفة التكلفة اسلوب يوفر -10

      .للمنشأة التنافسية القدرة زيادة المستهدفةفي التكلفة اسلوب يساهم -11

      .  التشغيلية العمليات كفاءة فيتحسينالمستهدفة التكلفة اسلوب يساهم -12

      المنتج حياة دورة ممارسات

13- 
      .يرتكزمفهومالتكلفةخاللدورةحياةالمنتجأساسا علىتحقيقاألهدافاالستراتيجيةطويلةاألجل

 المنتج حياة دورة -1٤
 .آليةتسمحبالتقييمالمقارنللتكاليفالتيسوفتلتزمبهاالمنشأةفيفترةمعينة

     

 في المنتج حياة دورة تأخذ -15
      .االعتبارالتكاليفالمبدئيةوتكاليفالعملياتالمستقبليةبهدفالوصوإللىاألداءاألمثلللمنتج

على التعرف على تكاليف التخطيط وتكاليف المنتج تساعد دورة حياة  -16
 التطوير وتحقيق الرقابة عليها.

     

غير غير  محايد موافق  موافق المرجعية المقارنة اسلوب ممارسات
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 التكلفة ريادة استراتيجية تحقيق في الداخلية العمليات ظورمن مساهمة

موافق  موافق جدا
علي 

 اإلطالق

 األخرى  المنشآت من والمعارف الخبرات المستمرونقل التعلم فرص إتاحة -1
       .التنظيمية الثقافة في تغيير إحدا  بهدف

 لألداء األفضل النماذج نحو وخارجيا للتوجهداخليا للمنشأة الفرصة إتاحة-2
      .والجودة

 تحسين عن المسئول العمل لفريق والتجديدية اإلبداعية القدرات تحسين -3
      .األداء

4-
      .تشجيعالمنافسةبينالمنشآتعلىتحسيناألداءوإدخاأللياتالسوقضمناستراتيجياتالعمل

      المستمر التحسين اسلوب ممارسات

 يعداسلوبالتحسينالمستمرمناالستراتيجياتالتيتتبناهاالشركةللحفاظ -5
      .علىقدرتهاالتنافسية

 تخفيضالوقتالمطلوبللقيامباألنشطة في المستمر التحسين اسلوب يساهم -6
      .ودعماألنشطةالتيتضيفقيمةللمنتج

      .تسعىإدارةالشركةإلىالتطويروالتحسينفيأساليبوطرقأداءعملياتالتصنيع  -7

      .متجدداللميزةالتنافسيةرامصد القدرةعلىاإلبداعالتيتعدةادارةالشرك يتوافرلدى -8

      الشاملة الجودة ادارة ممارسات

      .الشاملةلتحقيقالميزةالتنافسية تطبقالشركةاستراتيجيةالجودة -9

 في للشركة التنافسي الوضع تحسينلالجودةالشاملةأداهضرورية تعد-10
      .السوق 

 مواجهةالمنافسةالحادةفيبيئةاألعمال في المساهمة-11
      .وتحسينالعالقةبينالمنشأةوالعمالء

 امكانية  -12
 تحليلعملياتالتشغياللداخليةلتحديدمدىمساهمةكلمنهافيإضافةقيمةللمنتج

 .لتقديمجودةأفضلللعمالء
     

 موافق 
 جدا

 محايد موافق 
غير 
 موافق

غير موافق 
 علي اإلطالق

      الداخلية العمليات منظور مساهمة
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 المنتجات تمايز استراتيجية تحقيق في والنمو التعلم ظورمن مساهمة

 

 

 

 

 

 

      .    التطويروالتحسينالمستمرلعملياتالتشغياللداخلية -1

      .التشغيلية العمليات التركزعلىاستخدامأحدثالتقنياتفيأداء -1

      .وتخفيضالتكلفة للموارد الكفء االستخدام -3

       .سرعةاالستجابةوسرعةالوصولللسوق   -4

      .وفعالية تبنيسياساتتطويريةنحوتحسيناالستغالالألمثللألصولبكفاءة -5

      .لتحسينالكفاءةالتشغيلية تطويرية تبنيسياسات -6

 موافق 
 جدا

 محايد موافق 
غير 
 موافق

غير موافق 
 علي اإلطالق

      والنمو التعلم  منظور مساهمة

      .   التحسينوالتطويرالمستمرلقدراتالعاملينفيالمنشأة -1

 تصميم تبنيسياساتتطويريةمستمرةنحوالعملياتاالبتكاريةواالبداعيةفي -2
 . المنتجات

     

      . المنشأةمناخاتنظيميايدعمويشجعاإلبداع تخلق -3

 يوجدعددمناسبمنالموظفينالذينيمتلكونخبراتعمليةخاصة -4
  . ومفيدةللعمل

     

      . المنشأة تنظيماهدافالعاملينبمايتوافقمعاستراتيجية -5

      .برامجتدريبيةمتنوعةلتطويرمهاراتالعاملين توفرالمنشأة-6


