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المستخلص
يتناول هذا البحث المفاهيم األساسية إلدارة الكلفة اإلستراتيجية (الكلفة والكلفة
اإلستراتيجية وتطبيقات إدارة الكلفة وعملية اتخاذ القرار وتحليل الكلفة اإلستراتيجية
واستراتيجية الكلفة األقل) ،فضالً عن أهم تقنيات إدارة الكلفة اإلستراتيجية (نظم المحاسبة
المستندة على النشاط واإلدارة المستندة على النشاط ونظام تحديد تكلفة دورة حياة المنتج
ونظام تحديد الكلفة المستهدفة  ،وتحليل سلسلة القيمة وعملية إعادة هندسة األعمال
والمقارنة المرجعية ونظام اإلنتاج في الوقت المحدد  ،وادارة الجودة الشاملة وبطاقة األداء
المتوازن ونظرية القيود واإليصاء الواسع) ،وتوصل البحث إلى مجموعة استنتاجات ،مفادها
أن استخدام تقنيات إدارة الكلفة اإلستراتيجية ال يؤدي إلى تحقيق وفورات في الكلفة فقط ،
وانما يمتد أثرها ليشتمل على تحقيق باقي عوامل النجاح الحرجة والمتمثلة بالجودة ،ورضا
الزبون ،واإلبداع والتعلم ،وانتهى البحث الى مجموعة من التوصيات المناسبة .
المصطلحات الرئيسة في البحث :الكلفة  ،إدارة الكلفة اإلستراتيجية  ،التكاليف المستندة على
النشاط  ،اإلدارة المستندة على النشاط  ،نظام تكلفة دورة حياة المنتج  ،نظام الكلفة
المستهدفة  ،تحليل سلسلة القيمة  ،عملية إعادة هندسة األعمال  ،المقارنة المرجعية  ،نظام
اإلنتاج في الوقت المحدد  ،إدارة الجودة الشاملة  ،بطاقة األداء المتوازن  ،نظرية القيود .
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منهجية البحث
أوالا :مشكلة البحث
أدى إرتفاع حجم المنافسة في البيئة التي تعمل فيها منظمات األعمال إلى ضرورة
قيام تلك المنظمات بالبحث عن األساليب والتقنيات التي تساعدها على تطوير ميزتها
التنافسية ،من أجل البقاء في تلك البيئة المضطربة والمعقدة  .ومن هنا تتمثل مشكلة البحث
بتجاهل البعض من منظمات األعمال للدور الجوهري الذي يمكن أن تلعبه نظم المحاسبة
اإلدارية في دعم الموقف التنافسي لتلك المنظمات ،وذلك من خالل تقديم التقارير المحاسبية
الدقيقة التي تعمل على تطوير عملية صناعة القرار اإلداري ،عن طريق االستخدام المالئم
لتقنيات إدارة الكلفة اإلستراتيجية ،األمر الذي ينعكس على التطبيق المالئم إلستراتيجية قيادة
الكلفة ،وانعكاس ذلك على تطوير الميزة التنافسية لتلك المنظمات .
ويؤدي إرتفاع حجم الضبابية وعدم الوضوح المتعلق باستخدام تلك التقنيات إلى
اإلستخدام غير المالئم لها ،ومن ثم تعرض المنظمات للمخاطر الناجمة من عدم التحديد
الدقيق لكلف منتجاتها ،مؤدي ًة إلى اإلخفاق في اتخاذ الق اررات المالئمة والمتعلقة بتكاليف
أنشطة سلسلة القيمة ،ومن ثم تزايد احتمالية تحقق الخسائر ،والخروج من بيئة األعمال .
ثانيا :أهمية البحث
يعد عنصر الكلفة من أهم عوامل النجاح التي تعتمد عليها منظمات األعمال في
تحقيق ميزتها التنافسيةُ ،بغية تعزيز إمكانية بقائها في بيئة األعمال ،ولذلك يبرز الدور
المهم لتقنيات إدارة التكاليف في تحقيق ذلك من خالل التخفيض المستمر في تكاليف

المنتج.
وتكمن أهمية البحث من خالل إبراز التأثير المهم لالستخدام المالئم لتقنيات إدارة
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الكلفة اإلستراتيجية في تطوير الميزة التنافسية لمنظمات األعمال ،من خالل تقديم تلك
التقنيات للتقارير المحاسبية المالئمة التي تساعد على التنفيذ السليم إلستراتيجية قيادة الكلفة،
وانعكاس ذلك على تطوير الق اررات المتعلقة بإستراتيجية التسعير ،وتحقيق رضا الزبون،
ودعم بقية عوامل النجاح الحرجة لمنظمات األعمال .
وتتضح أهمية البحث عن طريق التفسير المنطقي للدور الذي تؤديه تقنيات إدارة
الكلفة اإلستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات ،إذ اإلستخدام المناسب واإلستباقي
لهذه التقنيات بالموازنة مع المنافسين يؤدي إلى تخفيض التكاليف المتعلقة بأنشطة سلسلة
القيمة بشكل مستمر ،وبدون التأثير على جودة المنتجات أو رضا الزبون ،األمر الذي يؤدي
إلى زيادة قدرة المنظمات على البيع بأسعار تنافسية ،وتحسين جودة المنتجات ،وتطوير
خدمة الزبون ،وامكانية تقديم السلع والخدمات بوقت أقصر ،ومن ثم تؤدي جميع هذه
ثم تطوير
التحسينات إلى تطوير قدرة المنظمات على تحقيق عوامل النجاح الحرجة ،ومن ّ

ميزتها التنافسية ،والبقاء ضمن بيئة األعمال .
ثالثا :أهداف البحث
يهدف البحث إلى اآلتي:

 إستعراض الجانب الفلسفي للمفاهيم المتعلقة بتقنيات إدارة الكلفة اإلستراتيجية ،والتي
تستخدمها نظم المحاسبة اإلدارية للحصول على المعلومات التي تتضمنها التقارير
الكلفوية التي يتم تقديمها لمديري منظمات األعمال .
 توضيح كيفية إسهام تلك التقنيات في تخفيض تكاليف السلع والخدمات .
صناع
 ضرورة تطوير إدراك المنظمات ألهمية تقنيات إدارة الكلفة اإلستراتيجية ،لمساعدة ّ
القرار على اتخاذ ق اررات مالئمة تعتمد على التحديد الدقيق لتكاليف المنتجات .
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رابعاً  :منهج البحث
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Methodology of Research

يعتمد البحث الحالي المنهج النظري التحليلي ،ألنه يركز أصالً على استقراء
األدبيات المختصة  ،بغية الوقوف والتعرف على مفهوم الكلفة اإلستراتيجية  ،والمفاهيم
المرتبطة معه  ،إلمكانية تطبيقه مستقبالً والسيما في المنظمات ذات الطابع الصناعي،
ويتميز هذا المنهج بنظرة شمولية ألنه يستق أر آراء الكتاب والباحثين ذوي االختصاص  ،مع
فرض اإلجابة عن مشكلة البحث المطروحة .
خامساً  :أدوات البحث Tools of Research
استخدم في جمع بيانات ومعلومات البحث اآلتي:
المراجع العلمية المتوافرة (عربية وأجنبية) وذات العالقة بموضوع البحث .

سادساً  :األنموذج االفتراضي للبحث
يمكن توضيح األنموذج اإلفتراضي للبحث من خالل الشكل اآلتي:
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الشكل ( )1األنموذج اإلفتراضي للبحث
منهجية البحث

مشكلة البحث

أهداف البحث

أهمية البحث

مخطط البحث

الجانب النظري

تقنيات إدارة الكلفة اإلستراتيجية

المفاهيم الرئيسة إلدارة الكلفة

مفهوم الكلفة

نظم المحاسبة المستندة على

إدارة الجودة

النشاط

مفهوم إدارة الكلفة
اإلستراتيجية

اإلدارة المستندة على النشاط

المقارنة المرجعية

تطبيقات إدارة الكلفة

تكلفة دورة حياة

تحليل سلسلة

عملية اتخاذ القرار

الكلفة المستهدفة

إعادة هندسة

وتحليل الكلفة اإلستراتيجية

إستراتيجية الكلفة األقل

بطاقة األداء

نظام الوقت المحدد

نظرية القيود

اإليصاء الواسع

عوامل النجاح الحرجة
(الكلفة ،الجودة ،رضا الزبون ،اإلبداع)

المصدر :إعداد الباحثين  ،إعتماداً على األدبيات
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اإلطار النظري
المقدمة
أدت التغيرات الحاصلة في بيئة األعمال الحالية والمتمثلة بالنمو الهائل في
االتصاالت والثورة المعلوماتية ،وتحرر األسواق العالمية من القيود ،وحرية انتقال األموال،
فضالً عن التطورات في أذواق الزبائن ،وغيرها من العوامل األخرى ،أدت جميع هذه
التغيرات إلى زيادة حدة المنافسة العالمية بين منظمات األعمال ،األمر الذي أدى إلى
ضرورة قيام تلك المنظمات بالبحث عن استراتيجيات وتقنيات تساعدها على البقاء في بيئة
األعمال من خالل تطوير الميزة التنافسية ،وذلك عن طريق التمايز بتحقيق عوامل النجاح
الحرجة التي تتمثل بالكلفة ،والجودة ،والوقت ،واإلبداع .
ويؤدي االستخدام الجيد لتقنيات إدارة الكلفة اإلستراتيجية إلى تعزيز قدرة المنظمة
على التطبيق الفاعل والكفوء إلستراتيجية قيادة الكلفة ،األمر الذي ينعكس على تطوير
إستراتيجية التسعير المناسبة ،وتحقيق رضا الزبون من خالل تقديم المنتجات بكلف مقبولة،
فضالً عن تعزيز قدرة المنظمات على مواجهة أسعار المنافسين ،وتأثير جميع تلك العوامل
على تطوير عوامل النجاح الحرجة المتمثلة بالكلفة ،والجودة ،ورضا الزبون ،واإلبداع .
وقددد جدداء هددذا البحددث النظددري لكددي يوضددح المضددامين الفلسددفية لتقنيددات إدارة الكلفددة
اإلستراتيجية وتأثيرها الكبير علدى تحليدل كلفدة المنتجدات مدن السدلع والخددمات ،وانعكداس ذلدك
على التنفيذ المالئم إلستراتيجية قيادة الكلفة التي تسدتخدمها منظمدات األعمدال لغدرض تحقيدق
الميزة التنافسية في بيئة تتسم بارتفاع حاد في حاالت عدم التأكد والمنافسة الشديدة .
األساسية إلدارة الكلفة اإلستراتيجية
أوالً :المفاهيم
ّ

تتض ددمن هد ددذه الفق د درة بعد ددض المفد دداهيم الرئيسد ددة التد ددي يفتد ددرض توضد دديحها بشد دديء مد ددن
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التفص دديل لغ ددرض تحدي ددد ال دددور ال ددذي يمك ددن أن تلعب دده تقني ددات إدارة الكلف ددة اإلس ددتراتيجية ف ددي
تحقيق عوامل النجاح الحرجة وبالتركيز على مسألة تخفيض التكاليف ،ومدن ثدم تحقيدق الميدزة
التنافسية للمنظمة ،وتشدتمل هدذه الفقدرة الرئيسدة علدى خمدس فقدرات فرعيدة وهدي مفهدوم الكلفدة،
ومفه ددوم إدارة الكلف ددة اإلس ددتراتيجية ،فضد دالً ع ددن تطبيق ددات إدارة الكلف ددة ،وعملي ددة اتخ دداذ القد درار
وتحليد ددل الكلفد ددة اإلسد ددتراتيجية ،وأخي د د اًر مضد ددامين إسد ددتراتيجية الكلفد ددة األقد ددل (إسد ددتراتيجية قيد ددادة
الكلفة) .
أ -مفهوم الكلفة Cost
تعرف الكلفة بأنها المدورد المضدحى بده لغدرض تحقيدق هددف محددد ،وتقداس (كدالمواد
األولي ددة أو اإلع ددالن) بوح دددة نقدي ددة يج ددب دفعه ددا للحص ددول عل ددى الس ددلع أو الخ دددمات ،ويج ددب
التمييز بين الكلفدة الفعليدة ،وهدي الكلفدة التدي تتحقدق فعليداً (الكلفدة التاريخيدة) ،وكلفدة الموازندة،
وهدي الكلفدة المتوقعدة أو المتنبدأ بهدا وتسدمى (الكلفدة المسدتقبلية) Horngren, et.al., ( .
)2006: 27
وتكد ددون اإلدارة بحاجد ددة إلد ددى معرفد ددة تكد دداليف شد دديء مد ددا  ،لخدمد ددة الق د د اررات اإلداريد ددة
وترشدديدها ،ويطلددق علددى هددذا الشدديء ب وحدددة حسدداب التكلفددة ب ،والددذي يعددرف بأندده ب أي شدديء
نرغب فدي تحديدد تكاليفده بشدكل منفصدل ،ويتمثدل بسدلعة ،أو خدمدة ،أو مشدروع ،أو زبدون ،أو
مجموعددة العالمددة التجاريددة ،أو نشدداط  ،أو قسددم ،أو إدارة ،أو برنددامج ب ،ويددتم اختيددار وحدددات
حساب التكلفة لغرض خدمة اتخاذ الق اررات اإلدارية .
مفهوم إدارة الكلفة اإلستراتيجية Strategic Management Cost
يسددتخدم مصددطلح ب إدارة الكلفددة ب بشددكل واسددع فددي بيئددة األعمددال الحاليددة ،وال يوجددد
تعريددف محدددد لهددذا المصددطلح ،إال أن ده يمكددن تعريددف إدارة الكلفددة بأنهددا األسدداليب واألنشددطة
التددي يمارسددها المددديرون والمتعلقددة بق د اررات التخطدديط والسدديطرة فددي األمدددين القريددب والبعيددد،
والتددي تعمددل علددى زيددادة القيمددة للزبددائن وتخفدديض كلددف المنتجددات والخدددمات ،وتعددرف كددذلك
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بأنهددا اسددتخدام المعلومددات (مددثالً المعلومددات المتعلقددة بتكدداليف المنددتج ،وعدددد شددكاوى الزبددون
ونوعها) لغرض استخدامها فدي اتخداذ القد اررات اإلداريدة Horngren, et.al., 2003: ( .
)3
ويعمل المحاسدب اإلداري علدى إعدداد المعلومدات المتعلقدة بدإدارة الكلفدة وتقدديمها إلدى
المدددير المددالي وبقيددة المددديرين ،لغددرض اسددتخدامها فددي إدارة المؤسسددة ،وفددي اتخدداذ الق د اررات
التنافسددية والناجحددة ،ولددذلك يددتم اسددتخدام المعلومددات الخاصددة بددإدارة الكلفددة فددي أربددع وظددائف
رئيس ددة ه ددي اإلدارة اإلستتتتتراتيجية ،وعمليتتتتة التخطتتتتيط وصتتتتناعة القتتتترار ،واإلدارة والستتتتيطرة
التشغيلية ،وأخيرا إعداد القوائم المالية .
وأدى ارتفاع أهمية القضايا اإلستراتيجية بالنسبة لدددارة إلدى تحدول الددور الدذي تلعبده
إدارة الكلفددة فددي مجددال حسدداب تكدداليف المنددتج والسدديطرة التشددغيلية مددن الدددور التقليدددي إلددى
التمركددز االس ددتراتيجي األوسددع وه ددو ب إدارة الكلف ددة اإلسددتراتيجية ب ،والت ددي تعددرف بأنه ددا عملي ددة
إعداد المعلومات المتعلقة بإدارة الكلفة لغرض استخدامها في تسهيل الوظيفة اإلدارية الرئيسدة
والتي تتمثل باإلدارة اإلستراتيجية (Blocher, et.al., 2002: 6-8) .
ويمكن توضيح مراحل تطور إدارة الكلفة من خالل المراحل األربع اآلتية:
المرحلتتة الولتتى :تعدد نظددم إدارة الكلفددة فددي هددذه المرحلددة مددن الددنظم األساسددية المسددتخدمة فددي
إعداد تقارير الصفقات .
المرحلتتتتة الثانيتتتتة :ترك ددز نظ ددم إدارة الكلف ددة ف ددي ه ددذه المرحل ددة عل ددى إع ددداد التق ددارير الماليد ددة
الخارجية ،ولذلك فإن الغرض منها هو إعداد تقارير مالية معول عليها .
المرحلة الثالثة :تعمل نظم إدارة الكلفة في هذه المرحلة على تعقّب بيانات التشدغيل الرئيسدة،
واعداد معلومات كلفوية أكثر دقة ومالئمة .
المرحلتتة الرابعتتة :تعددد نظددم إدارة الكلفددة فددي هدذه المرحلددة والتددي تددوفر المعلومددات اإلسددتراتيجية
المالئمة كجزء متكامل من النظام اإلداري .
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وتركد ددز المرحلت د دان األولد ددى والثانيد ددة علد ددى عمد ددل المحاسد ددب اإلداري ودوره فد ددي إعد ددداد
التقارير ،فيما تحول هذا الدور في المرحلة الثالثة إلى السيطرة التشغيلية ،أمدا المرحلدة الرابعدة
معدداً للتقددارير فقددط  ،وذلددك
فقددد أشددارت إلددى كددون المحاسددب اإلداري جددزءاً مددن اإلدارة ،ولدديس ّ

مهارتده فدي تحديدد وتلخديص وتسدجيل
ا
من خالل وصفه شريكاً في إنجاز األعمال ،مدن خدالل
العوامل الحرجة لتحقيق نجاح المنظمة )Blocher, et.al., 2002: 13 ( .
ج -تطبيقات إدارة الكلفة
توجد ثالث خصائص إلدارة التكاليف يمكن تطبيقها بشكل واسع وتتمثل بما يأتي:
 )1حساب كلفة المنتجات ،والخدمات ،ووحدات حساب الكلفتة الختر  :يقدوم نظدام محاسدبة
التكدداليف بتتبددع التكدداليف المباش درة ،وتخصدديص التكدداليف غيددر المباش درة للمنتجددات مددن أجددل
تق ددديمها للم ددديرين لغ ددرض اس ددتخدامها ف ددي ص ددياغة االس ددتراتيجيات ،وانج دداز عملي ددة التس ددعير،
وتحديد مزيج المنتج ،واتخاذ ق اررات إدارة الكلفة .
 )2الحصول على المعلومات لرغ ار

التخطيط ،والسيطرة ،وتقويم الداء :تستخدم الموازندة

بشددكل واسددع كددأداة فددي عمليددة التخطدديط والسدديطرة ،إذ تقددوم الموازنددة بتوجيدده المدددريرين للنظددر
إلددى األمددام ،ولترجمددة اإلسددتراتيجية إلددى خطددط ،وللتنسدديق واالتصددال داخددل المنظمددة ،ولتددوفير
موازنة مرجعية ألغراض تقويم األداء .
 )3تحليتتل المعلومتتات اات الصتتلة بصتتناعة الق ت اررات :عندددما يددتم صددناعة الق د اررات المتعلقددة
بتصميم اإلستراتيجية وتنفيذها ،فإن على المدديرين إدراك ندوع التكداليف واإليدرادات التدي يجدب
أن يهتم د دوا بهد ددا ،ومد ددا هد ددي التكد دداليف واإلي د درادات التد ددي يفتد ددرض تجاهلهد ددا ،ويقد ددوم المحاسد ددبون
اإلداري ددون بمس دداعدة الم ددديرين ف ددي تحدي ددد نوعي ددة المعلوم ددات ذات الص ددلة بموض ددوع القد درار،
وماهية المعلومات التي ال ترتبط به (Horngren, et.al., 2006: 46) .
د -عملية اتخاذ القرار وتحليل الكلفة اإلستراتيجية
يستخدم تحليل الكلفة اإلسدتراتيجية فدي عمليدة اتخداذ القدرار؛ إذ يقدوم المدديرون بإنجداز
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خمددس خط دوات لغددرض اختيددار بددديل معددين مددن البدددائل المتاحددة فددي عمليددة اتخدداذ الق د اررات،
ويمكن توضيح هذه الخطوات كما يأتي:
 -1تحديد القضايا اإلستراتيجية المتعلقة بنطاق القترار :وتعدد الخطدوة األهدم فدي الكثيدر مدن
الحدداالت ،وتسدداعد هددذه العمليددة متخددذ الق درار فددي التركيددز علددى اإلجابددة عددن الس دؤال المالئددم،
وذلك من خالل تحديد قائمة شاملة من الخيارات اإلستراتيجية .
 -2تحديد المعيار الاي يستخدم في تحديد القرار :تكون عملية إعداد األهداف الرئيسة مدن
قب ددل الم دددير مس ددألة س ددهلة التحدي ددد وقص دديرة األم ددد وقابل ددة للتحقي ددق ،ومنه ددا اله دددف المتمث ددل
بتخفدديض الكلفددة ،أو تحسددين الربحيددة ،أو تعظدديم العائددد علددى االسددتثمار ،وتعددد الق د اررات فددي
األمددد القريددب قابلددة للتحدي ددد ،فيمددا يصددعب تحديددد القد د اررات اإلسددتراتيجية ،التددي تكددون بعي دددة
األمد .
 -3تحليتتل المعلومتتات الم:ئمتتة :يقددوم المددديرون فددي هددذه المرحلددة بتحليددل الكلفددة المالئمددة
وتحليل الكلفدة اإلسدتراتيجية ،وتتضدمن هدذه الخطدوة لثالثدة أنشدطة متعاقبدة وهدي عمليدة تحديدد
وتجميدع المعلومددات ذات الصدلة بددالقرار ،ووضدع التوقعددات المتعلقدة بالمعلومددات ذات الصددلة،
واألخذ بالحسبان القضايا اإلستراتيجية المتضمنة في القرار .
 -4انتقتتتاء البتتتديل الفضتتتل وتنفيتتتا  :إعتمدداداً علددى تحليددل الكلفددة المالئمددة وتحليددل الكلفددة
االستراتيجية  ،يتم اختيار البديل الذي يحقق أقل الكلف وأعلى االيرادات .
الرجعددة لغددرض تحديددد عالقددة الق درار
 -5تقيتتيم أداء الق ترار المنفتتا :وذلددك باسددتخدام التغذيددة ا
الحالي بالق اررات المسدتقبلية ،ولدذلك تعدد عمليدة اتخداذ القدرار بمثابدة نظدام مسدتند علدى التغذيدة
العكسية ،يستخدمه المدير في التقييم المستمر لنتدائج التحلديالت األوليدة والقد اررات المنفدذة مدن
أجل اكتشاف الفرص التي تستخدم في تطوير عملية اتخاذ القرار .
ه -إستراتيجية الكلفة األقل
تعد محاولة الشركات لتحقيق الكلفدة األقدل علدى مسدتوى الصدناعة ككدل هدو األسدلوب
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التنافسددي األفضددل فددي األسدواق التددي تضددمن للعديددد مددن المشددترين الددذين لددديهم حساسددية تجدداه
السددعر ،والهدددف مددن تطبيددق هددذه اإلسددتراتيجية هددو إنجدداز األعمددال بأسددلوب فاعددل مددن ناحيددة
(الكلفة – المنفعة) وبشكل كبير ،والحصول على ميزة تنافسية مستدامة موازنةً بالمنافسين .
وتس ددتطيع الش ددركة أن تخف ددض الكلف ددة م ددن خ ددالل اس ددتخدام أس دداليب عم ددل م ددن خ ددارج
الصدناعة تدؤدي إلدى تقليدل التكداليف ،أو اسدتخدام أسداليب يصدعب تقليددها مدن قبدل المنافسدين
في بيئة الصناعة ،وذلك باستخدام تقنيات إدارة الكلفة اإلستراتيجية التي ستوضح الحقاً .
وتعمددل المنظم دة علددى تحقيددق مي دزة الكلفددة مددن خددالل إتباعهددا لنددوعين مددن األسدداليب،
يتمثتتتتل الول بإنجد دداز األعمد ددال بشد ددكل أفضد ددل مد ددن المنافسد ددين ومعالجد ددة العوامد ددل (موجهد ددات
التكلفددة) التددي مددن الممكددن أن تقلددل تكدداليف أنشددطة سلسددلة القيمددة ،أمتتا الثتتاني فيتمثددل بتطددوير
أداء سلسددلة القيمددة مددن خددالل تجميددع األنشددطة التددي تددؤدي إلددى تحقددق الكلفددة وتطويرهددا بشددكل
مناسب ،ويمكن توضيح هاتين الفقرتين بشكل أكثر تفصيالً كما يأتي:
 )1السيطرة على موجهات التكلفة :هنالك تسعة موجهات للتكلفة يجب على المدديرين فهمهدا
بشكل مناسدب وصدحيح ،لكدي يحصدلوا علدى م ازيدا تخفديض الكلفدة ،ويمكدن توضديحها بداآلتي:
(هورنكرن وآخرون)52 :1994 ،
 اقتصتتتاديات الحجتتتم :تنش ددأ اقتص دداديات الحج ددم ف ددي ح ددال إمكاني ددة إنج دداز األنش ددطة بكلف ددة
منخفضة وبحجم مرتفع ،وتوزيع بعض التكاليف التي تؤدي إلدى تحقيدق وفدورات كبيدرة فدي
الكلفة .
 تأثيرات منحنى التعلم والخبرة :تؤدي منحنيات الخبرة والدتعلم إلدى االدخدارات الكلفويدة مدن
خالل اكتساب العاملين للخبرة والمهارة التي تؤدي إلى إنجازهم لألعمال بكفاءة .
 كلفة المتدخ:ت متن المتوارد الرئيستة :تعدد مدن أهدم موجهدات الكلفدة ،ويجدب علدى اإلدارة
االسددتراتيجية معالجددة هددذه المدوارد بصددورة مناسددبة ،وتكددون تكدداليف المدددخالت دالددة لثالثددة
عوامل وهي القوى العاملة وقوة المساومة للمجهزين والمتغيرات المتعلقة بموقع العمل .
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 االرتبتتتاط متتتط النشتتتطة الختتتر داختتتل المنظمتتتة أو الصتتتناعة :يمكددن تقلدديص التكدداليف
الناجمددة مددن ارتبدداط أحددد األنشددطة مددع األخددرى مددن خددالل التنسدديق األفضددل والتعدداون بددين
األنشطة .
 فرص المشاركة مط وحدات العمال الخر داخل المنظمة :تؤدي المشاركة بين خطدوط
المنتج أو األعمدال داخدل الشدركة بدنفس نظدم معالجدة الطلبيدة أو نظدم الددفع ،أو االشدتراك
في وسائل التوزيع أو المرافق اإلنتاجية ،إلى الحصول على وفورات في التكاليف .
اء م ددع
 منتتتتافط التكامتتتتل العمتتتتودي :ي ددؤدي التكام ددل العم ددودي بش ددكل كل ددي أو جزئ ددي ،سد دو ً
المجهد دزين أو الم ددوزعين إل ددى تالف ددي الق ددوة التفاوض ددية له ددم ،وم ددن ث ددم تحقي ددق وف ددورات ف ددي
الكلفة .
 االعتبتتارات النمنيتتة المتعلقتتة بمنايتتا المتحتتر الول :يمكددن الحصددول علددى وفددورات فددي
الكلفة ناجمة من تقديم المنتجات قبل المنافسين .
 النستتتتبة المئويتتتتة للطاقتتتتة المستتتتتغلة :تع ددد الطاق ددة م ددن موجه ددات الكلف ددة المرتفع ددة نس ددبةً
دإن زيددادة اسددتغالل هددذه
لألنشددطة التددي تعتمددد علددى التكدداليف الثابتددة بشددكل كبيددر ،ولددذلك فد ّ
الطاقددة يددؤدي إلددى تخفدديض معدددل التكدداليف الثابتددة للوحدددة ،ومددن ثددم تحقيددق وفددورات فددي

الكلفة .
 االختيتتتارات اإلستتتتراتيجية والقتتت اررات التشتتتغيلية :تع ددد االختي ددارات اإلس ددتراتيجية والقد د اررات
التش د ددغيلية م د ددن الموجه د ددات المهم د ددة للتك د دداليف ،ومنه د ددا تق د ددديم الخدم د ددة للزب د ددون ،وتط د ددوير
الخصائص النوعية للمنتج  ...وهكذا .
 )2تطتتوير سلستتلة القيمتتة :يمكددن الحصددول علددى م ازيددا أخددرى مهمددة فددي الكلفددة مددن خددالل
اسددتخدام أسدداليب إبداعيددة فددي عمليددة إعددادة هيكلددة العمليددات والمهددام ،وتتضددمن أسدداليب إعددادة
هيكلة سالسل القيمة التي تستطيع المنظمة من خاللها الحصول على مزايا الكلفة وكاآلتي:
 التحتتول نحتتو العمتتال اإللكترونيتتة :يددؤدي اسددتخدام اإلنترنددت فددي عمليددة التسددوق والشدراء
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إلى تخفيض التكاليف المتعلقة بهذين النشاطين ،ومنها تكاليف لجنة المشتريات مثالً .
 استتتتخدام التستتتويق المباشتتتر :يمكددن تخفدديض التكدداليف المرتبطددة بتوزيددع المنتجددات مددن
خالل استخدام التسليم المباشر للزبون .
 تبسيط تصميم المنتج :يؤدي استخدام الحاسوب في إعدادة تصدميم المنتجدات إلدى تبسديط
التصميم وتخفيض التكداليف ،وذلدك مدن خدالل إ ازلدة العناصدر والمكوندات التدي تدؤدي إلدى
تعقيد تصميم المنتج .
 إنالة الجناء رغير الضرورية من هيكل المنتج :يدؤدي اسدتبعاد المكوندات والعناصدر غيدر
الضرورية إلى تقليص التكاليف .
 التحتتتول نحتتتو التصتتتنيط المتتترن :يددؤدي اسددتخدام نظددم التصددنيع المرنددة إلددى زيددادة كفدداءة
العملية اإلنتاجية ،وبالتالي تخفيض التكاليف وتحقيق اإليصاء الواسع بنفس الوقت .
 تجنب استخدام المتواد الوليتة والمكونتات مرتفعتة التثمن :يمكدن تقليدل التكلفدة مدن خدالل
تالفي استخدام المواد واألجزاء المكلفة .
 إعتتتتادة تحديتتتتد مواقتتتتط المرافتتتتق اإلنتاجيتتتتة :ي ددؤدي بن دداء الم ارف ددق اإلنتاجي ددة ب ددالقرب م ددن
المجهزين والزبائن إلى تخفيض التكاليف المتعلقة بالنقل والخزن وغيرها .
 التركين على النبائن المهمين :يؤدي التركيز على الزبائن المهمدين إلدى تقلديص التكداليف
المتعلقة بالزبائن غير المربحين .
 إعادة هندسة العمليات الجوهريتة فتي الشتركة :يمكدن تقلديص التكداليف مدن خدالل إعدادة
الهندس د ددة للعملي د ددات الجوهري د ددة ف د ددي الش د ددركة ،وا ازل د ددة األنش د ددطة الت د ددي ال تض د دديف قيم د ددة .
()Thompson & Strickland, 2003: 151-159
ثاني ددا :تقنيد ددات إدارة الكلفد ددة االس ددتراتيجية

Management

Cost

Strategic

Techniques
تس ددتخدم منظم ددات األعم ددال العدي ددد م ددن التقني ددات واألس دداليب لغ ددرض ت دددعيم موقعه ددا
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التنافسي داخل بيئدة األعمدال ،ومدن أجدل مواجهدة أنشدطة المنافسدين ،وذلدك مدن خدالل تطدوير
ميزتها التنافسية بالموازنة مع هؤالء المنافسين .
وتعد ددد تقني د ددات إدارة الكلف د ددة اإلس د ددتراتيجية واحد دددة م د ددن أه د ددم األدوات الت د ددي تس د ددتخدمها
المنظم ددات م ددن أج ددل تحقي ددق التنفي ددذ المالئ ددم إلس ددتراتيجية قي ددادة الكلف ددة ،وانعك دداس ذل ددك عل ددى
تطددوير الميدزة التنافسددية للمنظمددة ،ويختلددف تركيددز المنظمددات علددى اسددتخدام هددذه التقنيددات مددن
منظمددة ألخددرى ،وفق داً للعديددد مددن المتغي درات البيئيددة الداخليددة والخارجيددة المتعلقددة بهددا ،ويمكددن
توضيح مضامين هذه التقنيات بشيء من التفصيل كما يأتي:
أ -نظم التكاليف المستندة على النشاط Activity Based Costing Systems
 -1تعريتتتف نظتتتام التكتتتاليف المستتتتندة علتتتى النشتتتاط :ويرم ددز له ددا اختص ددا اًر ( )ABCه ددو
األسلوب المستخدم في تخصديص التكداليف الصدناعية غيدر المباشدرة للمنتجدات أو الخددمات،
والذي يعد األكثر دقة من المدخل التقليدي الذي يستخدم في تخصيص تلك التكاليف .
ويعم ددل ه ددذا النظ ددام عل ددى تص ددنيف جمي ددع التك دداليف غي ددر المباشد درة باس ددتخدام نش دداط
معددين ،ومددن ثددم تعقددب هددذه التكدداليف المتعلقددة باألنشددطة ،وبعددد ذلددك يددتم تخصدديص تكدداليف
النشدداط علددى المنتجددات باسددتخدام موجدده التكلفددة الددذي يتعلددق بسددبب حصددول التكلفددة ( .
. )Needles, et.al., 2008: 833
ويع ددد نظ ددام ( )ABCواح ددداً م ددن أفض ددل أدوات التص ددفية ف ددي نظ ددام التك دداليف ،ويق ددوم
بتصفية نظام التكاليف من خالل التركيز على األنشطة الفردية وعددها أغدراض تكلفدة رئيسدة،
وقد يكون النشاط عبارة عن حدث معين ،أو مهمة ،أو وحدة عمل تستخدم لغرض معين .
 -2خطوات تنفيا التكاليف المستندة على النشاط ( :)ABCوتتمثل بالخطوات اآلتية:
 تحديد المنتجات التي يتم اختيارها كأغراض للتكلفة .
 تحديد التكاليف المباشرة للمنتجات .
 إختيد ددار أسد ددس تخصد دديص الكلفد ددة السد ددتخدامها فد ددي تخصد دديص التكد دداليف غيد ددر المباش د درة
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للمنتج ددات ،م ددثالً ي ددتم تحدي ددد أنش ددطة التص ددميم ،والتنص دديب والعملي ددات التص ددنيعية كأس ددس
لتخصيص الكلفة .
 يددتم تحديددد التكدداليف غيددر المباش درة المتعلقددة بكددل أسدداس لتخصدديص الكلفددة ،ويددتم توزيعهددا
على األنشطة على أسس عالقة السبب واألثر بين أساس تخصيص الكلفدة وبدين تكداليف
النشاط .
 يد ددتم حسد دداب المعد دددل لكد ددل وحد دددة ولكد ددل قاعد دددة تخصد دديص للتكلفد ددة ،والتد ددي تسد ددتخدم فد ددي
تخصيص التكاليف غير المباشرة للمنتجات .
 يتم حساب التكاليف غير المباشرة المخصصة على المنتجات .
 يددتم حسدداب التكدداليف الكليددة للمنتجددات مددن خددالل جمددع جميددع التكدداليف المباش درة وغيددر
المباشرة للمنتجات (Horngren, et. al.,2003: 136-148) .
 -3أسباب استخدام نظام التكاليف المستندة على النشاط :وتتمثل باألسباب اآلتية:
 تخفيض كلفة قياس األنشطة والتكاليف المرتبطة بتلك األنشطة .
 ارتفاع حجم المنافسة القوية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة التسعير الخاطئ .
 ارتفداع كميدة ،وحجدم ،وتعقيدد عمليدة تسدليم المندتج Blocher, et. al., 2002: ( .
)109
 -4منايتتا استتتخدام نظتتام التكتتاليف المستتتندة علتتى النشتتاط ( :)ABCيددؤدي اسددتخدام هددذا
النظام إلى تطوير نظام التكاليف للمنظمة من خالل زيادة دقة بيانات التكاليف وكما يأتي:
 زي ددادة ع دددد مجمع ددات التك دداليف ،ونتيج ددة ل ددذلك تنش ددأ ع دددة مجمع ددات وفقد داً لع دددد األنش ددطة
المحركة للتكلفة التي يمكن تحديدها .
 تغييددر األسدداس المسددتخدم فددي تعيددين التكدداليف اإلضددافية للمنتجددات ،فبدددالً مددن تعيددين هددذه
التكاليف على أساس العمل المباشر أو أية مقاييس أخرى ،يدتم تعيينهدا علدى أسداس نسدبة
من األنشطة المحركة للتكاليف التي يمكن تتبعها للمنتج أو لألمر اإلنتاجي .
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 تغييددر نظدرة المددديرين للعديددد مددن التكدداليف اإلضددافية والتددي كددان يعتقددد فددي الماضددي بأنهددا
غير مباشرة (مثل القوى المحركة والتفتيش واعداد اآلالت) .
ٍ
كنتيجة لتحديد تكاليف أكثر دقة للمنتجات .
 قيام المديرون باتخاذ ق اررات أفضل
 يؤدي تحديد الكلفة على أساس النشاط إلى تطوير الرقابة على التكاليف .
 -5حدود استخدام نظام التكاليف المستندة على النشاط ( :)ABCوتتمثل باآلتي:
 الحاجتتة إلتتى التخصيصتتات الحكميتتة :تشددير االنتقددادات الموجهدة إلددى هددذا النظددام إلددى أنده
علددى الددرغم مددن أن بعددض التكدداليف يمكددن تتبعهددا بشددكل مباشددر إلددى المنتجددات مددن خددالل
استخدام م اركدز األنشدطة ،إال أن الشدريحة الخاصدة باألنشدطة علدى مسدتوى التجهيدزات أو
التس ددهيالت يج ددب أن تخص ددص عل ددى المنتج ددات وفقد داً ألس ددس حكمي ددة ،وم ددن ث ددم فد دإن أي
محاولة لتحديد تكاليف أكثر دقة مدن خدالل اسدتخدام تحديدد الكلفدة علدى أسداس النشداط ال
معنى لها .
 ارتفتتاا التكتتتاليف :ربمددا يكددون أحددد أهددم محددددات هددذا النظددام هددو الكلفددة العاليددة للقيدداس
الالزمددة لتشددغيله ،إذ يحتدداج النظددام المعقددد بدرجددة مقبولددة إلددى قدددر كبيددر مددن التفاصدديل
والعمليات الحسدابية حتدى يمكدن التوصدل إلدى تكلفدة وحددة المندتج ،ولدذلك فدإن تطبيدق هدذا
النظام يمكن أن يقابل بتحد كبير ( .جاريسون ونورين)238-237 :2002 ،
ب -اإلدارة المستندة على النشاط (Activity Based Management )ABM
 -1تعريف اإلدارة المستندة على النشاط  :تشير اإلدارة المستندة على النشداط إلدى مجموعدة
األنشددطة التددي يتخددذها المددديرون اعتمدداداً علددى د ارسددة نظددام المحاسددبة المسددتند علددى النشدداط،
لغددرض تحسددين كفدداءة األنشددطة وربحيددة المنتجددات ،كاسددتخدام المعلومددات المتعلقددة بالمنتجددات
المربحددة لغددرض زيددادة إنتاجهددا ،فضدالً عددن تحسددين العمليددات مددن خددالل تعلددم كيفيددة تخفدديض
وقت إعداد الماكنة )Atkinson, et. al., 2007: 144-145 ( .
وتسددتخدم اإلدارة المس ددتندة عل ددى النش دداط أيضد داً ف ددي توص دديف القد د اررات اإلداري ددة الت ددي
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تس ددتخدم معلوم ددات نظ ددام ( )ABCلغ ددرض تحقي ددق رض ددا الزب ددائن وتط ددوير الربحي ددة ،وتش ددتمل
ق ارراتهددا علددى التسددعير ،وم دزيج المنددتج ،والق د اررات المتعلقددة بكيفيددة تقلدديص التكدداليف ،وتحسددين
العمليات ،وق اررات تصميم المنتجات (Horngren, et. al.,2003: 148) .
 -2الدوات الرئيسة الستخدام طريقة ()ABM
هنالك أداتان مهمتان يستخدمهما المديرون لغرض الفهم األفضدل للعمليدات الداخليدة
والخارجيددة لمنظمدداتهم وهمددا شتتبكات التجهيتتن وس:ستتل القيمتتة ،وتعددرف شددبكة التجهيددز بأنهددا
شد ددبكة مسد ددتقلة مد ددن المنظمد ددات تعمد ددل علد ددى تجهيد ددز الزبد ددون بد ددالمواد والمنتجد ددات والخد دددمات،
ويسددتطيع المددديرون تطددوير أداء العمليددات مددن خددالل الفهددم المناسددب لشددبكات التجهيددز التددي
تتعامل المنظمة معها .
أما سلسلة القيمة فترتبط بتعاقب األنشطة التي تخلدق القيمدة داخدل المنظمدة ،وتسداعد
المديرين علدى فهدم العالقدة االعتماديدة بدين هدذه األنشدطة ،وتختلدف هدذه األنشدطة مدن منظمدة
ألخ ددرى اعتم دداداً عل ددى العدي ددد م ددن العوام ددل ومنه ددا حج ددم المنظم ددة ،وأند دواع الس ددلع والخ دددمات
المباع ددة ،ويفتد ددرض علد ددى المنظمد ددة تحديد ددد األنشد ددطة التد ددي تضد دديف القيمد ددة مد ددن أجد ددل تعظد دديم
ربحيتهددا ،وتسددتطيع الشددركة تخفدديض التكدداليف الكليددة للمنتجددات والخدددمات عندددما تعمددل مددع
بداقي شدركائها فدي سلسدلة التجهيدز بشدكل تعداوني (Needles, et.al., 2002: 838- .
)839
 -3المنايا الرئيسة الستخدام طريقة ( :)ABMويمكن تحديدها كما يأتي:
 تسددتخدم طريقددة ( )ABMفددي قيدداس فاعليددة العمليددات واألنشددطة التشددغيلية الرئيسددة داخددل
المنظمة ،وتحديد كيفية قياس تلدك العمليدات ،بغيدة تقليدل التكداليف وزيدادة القيمدة للزبدون .
كقي دداس عملي ددة ت دددفق المد دواد الخ ددام ف ددي العملي ددة التص ددنيعية ،وقي دداس ج ددودة المد دواد الخ ددام
والمصنعة على سبيل المثال .
 تسددتخدم طريقددة ( )ABMفددي تطددوير التركيددز اإلداري مددن خددالل تخصدديص الم دوارد علددى
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األنشددطة الرئيسددة التددي تضدديف القيمددة ،وعلددى الزبددائن ،والمنتجددات ،ومددن خددالل المحافظددة
على الميزة االستراتيجية للشركة باستخدام أساليب التحسين المستمر .
 تسددتخدم طريقددة ( )ABMلتحليددل موجدده الكلفددة ،وتحليددل النشدداط ،وقيدداس األداء ،ويتضددمن
تحلي ددل موج دده الكلف ددة لعملي ددات الفح ددص ،والتحدي ددد ،والتفس ددير لت ددأثيرات موجه ددات الكلف ددة،
والغ د ددرض من د دده ه د ددو البح د ددث ع د ددن الج د ددذور المس د ددببة لتكلف د ددة النش د دداط  ،وتش د ددتمل األدوات
المستخدمة فدي هدذا الندوع مدن التحليدل علدى الموازندة المرجعيدة ومخططدات السدبب واألثدر
وتحليل باريتو .
 -4أنواا تطبيقات طريقة اإلدارة المستندة على النشاط :وتصنف إلى نوعين وهما:
 اإلدارة المستندة علتى النشتاط التشتغيلي :وتعمدل علدى عمدل األشدياء الصدحيحة ،وانجداز
األنشطة بكفاءة ،وتبحث هذه الطريقة عدن تحقيدق الكفداءة واسدتغالل الموجدودات مدن أجدل
تقليددل التكدداليف ،وتتضددمن تطبيقاتهددا لددبعض التقنيددات اإلداريددة مثددل إدارة النشدداط ،واعددادة
هندسة عملية األعمال ،وادارة الجودة الشاملة ،وقياس األداء .
 اإلدارة المستندة على النشاط االستراتيجي :وتشير إلى عمل األشياء المالئمدة أو اختيدار
األنشطة المالئمة لغرض استخدامها في إنجاز األهدداف ،وكمدا تعمدل علدى تبدديل الطلدب
عل ددى األنش ددطة م ددن أج ددل زي ددادة الربحي ددة ب ددافتراض أن كف دداءة األداء تبق ددى مس ددتقرة ،وم ددن
األمثلة عليها تبديل مزيج الطلب لألنشطة من التطبيقات غير المربحة مدن خدالل تقلديص
الحاج د ددة لألنش د ددطة غي د ددر المربح د ددة ،وتتض د ددمن تطبيق د ددات اإلدارة المس د ددتندة عل د ددى النش د دداط
االسددتراتيجي لتصددميم العمليددة ،وخددط اإلنتدداج  ،والعالقددات مددع المجه دزين ،والعالقددات مددع
الزبددون وتجزئددة السددوق ،وقندوات التوزيددع Blocher, et. al., 2002: 117-( .
)118
ج -نظام تحديد كلفة دورة حياة المنتج Costing Product Life Cycle
 -1تعريف نظام تحديد تكلفة دورة حياة المنتتج :ويرمدز لهدا ( ، )PLCCإذ تمدر المنتجدات
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خالل فترة حياتها بأربع مراحل أساسية وهي مرحلة التقدديم ،ومرحلدة النمدو ،ومرحلدة النضدوج،
ومرحلددة االنحدددار ،وت درتبط كددل مرحلددة مددن هددذه الم ارحددل بعالقددة معينددة مددع حجددم المبيعددات،
والتدفق النقدي ،واألرباح لكل منتج )Heizer & Render, 2004: 157( .
ويعرف نظام تحديد تكلفة دورة حياة المنتج بأنه أحد التقنيات التي تسدتخدمها اإلدارة
لغرض تحديد ومراقبة تكاليف المنتج النهائي خالل مدة حياتده ،وتتكدون دورة حيداة المندتج مدن
جمي ددع الخطد دوات الت ددي تب دددأ م ددن تص ددميم المن ددتج وشد دراء المد دواد األولي ددة ،إل ددى مرحل ددة تس ددليم
المنتجات تامة الصنع وتقديم الخدمة المرافقة لها .
وتبدددأ هددذه الخط دوات بعمليددة البحتتث والتطتتوير ،ثددم تصتتميم المنتتتج ،وبضددمنها إعددداد
المنددتج األولددي ،والكلفددة المسددتهدفة ،واالختبددار ،وبعدددها عمليتتة التصتتنيط ،وبضددمنها الفحددص،
والتعبئددة ،والخددزن ،ومددن ثددم تددأتي عمليتتة التستتويق ،وبضددمنها التددرويج ،والتوزيددع ،وأخيد اًر تددأتي
الخطددوة المتعلق دة بالمبيعتتتات والخدمتتتة ،ويعمددل المحاسددبون اإلداريددون علددى إدارة جميددع هددذه
الكلددف مددن وجهددة نظددر اسددتراتيجية ،مددع التركيددز علددى التكدداليف المتعلقددة بمرحلددة التصددميم،
وذلك لتأثيرها على بقية تكاليف المراحل األخرى (. )Blocher, et. al., 2002: 17
 -2تخصيص الموارد في دورة حياة المنتج:
تتك ددرر عملي ددة تخص دديص المد دوارد خ ددالل دورة حي دداة المن ددتج ب ددنفس الص دديغة دائمد داً ،إذ
تقددرر الشددركة اإلنفدداق بشددكل كبيددر علددى عمليددة التصددميم لغددرض تخفدديض التكدداليف المتعلقددة
بالم ارحددل األخددرى مثددل تكدداليف التصددنيع والتكدداليف المتعلقددة بالخدددمات ،وفددي وقددت الحددق قددد
تقددوم الشددركة بتحديددد كيفيددة تخفدديض تكدداليف التصددميم بشد ٍ
دكل مناسددب ،وتلعددب كلددف الفرصددة
الضددائعة دو اًر مهمداً فددي عمليددة تحديددد تكدداليف دورة حيدداة المنددتج ،وذلددك بسددبب محدوديددة عدددد
المنتجات التي يمكن تقديمها خالل مدة زمنية معينة .
وقد تكون الكلفة االبتدائية لدورة حياة المنتج مرتفعة جداً ،إال أن كلفدة التصدنيع تكدون
منخفضددة نسددبياً ،ويسددتخدم المددديرون هددذه المعلومددات للتقيدديم الدددقيق لتطددوير المنددتج الجديددد،
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فضدالً عدن تحليدل تكداليف الفدرص الضدائعة (Atkinson, et. al., 2007: 317- .
) 318
د -نظام تحديد الكلفة المستهدفة (Target Costing )TC
 -1تعريتتتف نظتتتام تحديتتتد الكلفتتتة المستتتتهدفة :هددو أسددلوب يسددتخدم للتخطدديط لل دربح وإلدارة
الكلفة ،ويهدف إلى تخفيض تكاليف المنتجات في مرحلة البحدث والتطدوير والهندسدة فدي دورة
حياة المنتج ،لغرض تالفي استخدام األسلوب األكثر كلفة والذي يتعلدق بتخفيضدها فدي مرحلدة
التصنيع (Atkinson, et. al., 2007: 320) .
ويعمددل هددذا النظددام علددى تحديددد الكلفددة المرغوبددة للمنددتج وذلددك باالعتمدداد علددى سددعر
تنافسي محدد مقدماً ،األمر الدذي يدؤدي إلدى تحقيدق المندتج للدربح المرغدوب ،ويجدب أن تتبندى
المؤسسددة المسددتخدمة لهددذا النددوع مددن النظددام لمقدداييس دقيقددة جددداً لتخفدديض الكلفددة ،أو القيددام
بعمليددة إعددادة التصددميم للمنددتج أو للعمليددة التصددنيعية مددن أجددل المواءمددة مددع سددعر السددوق،
والمحافظة على تحقيق المنتج للربحية .
ويع ددد ه ددذا النظ ددام أح ددد األش ددكال االس ددتراتيجية لعملي ددة التحلي ددل ف ددي الص ددناعات ذات
المنافسة المرتفعة ،عندما تعمل الفروقدات الصدغيرة فدي األسدعار علدى جدذب المسدتهلكين نحدو
المنتجات األقل سع اًر )Blocher, et. al., 2002: 17( .
 -2آلية استخدام نظام تحديد الكلفة المستهدفة
يقوم مهندسو المنظمة ومصممو المنتج باستخدام نظام الكلفة المستهدفة لغرض
تحديد الحد األقصى للكلفة التي يفترض أن تتحقق للمواد والموارد األخرى المطلوبة في
عملية تصميم وتصنيع المنتج ،وتكون مسؤوليتهم ابتكار المنتجات ذات كلف مساوية أو أقل
من الكلف المستهدفة ،ويزود هذا النظام المديرين بالقدرة على السيطرة على تكاليف المنتج
الجديد في مرحلة التخطيط في دورة حياة المنتج ،وكذلك يم ّكن المديرين في البيئة التنافسية
من تحليل المنتجات المحتمل إنتاجها قبل االلتزام بتخصيص الموارد الالزمة إلنتاجها .
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()Needles, et.al., 2008: 1227
هد  -تحليل سلسلة القيمة (Value Chain Analysis )VCA
 -1تعريف تحليل سلسلة القيمة :يعرف مفهوم تحليل سلسلة القيمة بأنه أحدد أدوات التحليدل
االسدتراتيجي التددي تسدتخدم فددي تحديدد مكددان القيمدة المقدمددة للزبدائن والتددي مدن الممكددن زيادتهددا
أو تخفيض التكاليف ،وكذلك تستخدم من أجل الفهدم األفضدل لتدرابط المنظمدة مدع المجهدزين،
والزب ددائن ،المنظم ددات األخ ددرى داخ ددل الص ددناعة ،وتتض ددمن أنش ددطة التحلي ددل لجمي ددع الخطد دوات
الضرورية المستخدمة في توفير المنتج التنافسي للزبون .
وتب دددأ عملي ددة التحلي ددل ف ددي المؤسس ددات التص ددنيعية باألنش ددطة المتعلق ددة بمرحل ددة إع ددداد
المنددتج واختبددار المنتجددات الجديدددة ،ثددم مرحلددة ش دراء الم دواد األوليددة وعمليددة التصددنيع ،وأخي د اًر
مرحلة المبيعات والخدمدة ،أمدا فدي المؤسسدات الخدميدة فتبددأ هدذه العمليدة مدن خدالل األنشدطة
المتعلقددة بتحديددد مفهددوم الخدمددة وتصددميمها ،والغددرض منهددا ،وحجددم الطلددب ،ومددن ثد ّدم التحددرك

نحدو مجموعدة األنشدطة التدي تقددم الخدمدة لغدرض خلدق رضدى الزبدون Blocher, et. ( .
)al., 2002: 44- 45
 -2خطوات تحليل سلسلة القيمة :يمكن توضيح خطوات تحليل سلسلة القيمة كما يأتي:
 تحديد أنشطة سلسلة القيمة :أنشطة القيمة هي األنشطة التي يجب أن تمارسدها الشدركة
داخل الصناعة لغرض تحويل المواد األولية إلى منتجدات نهائيدة ،والتدي تتضدمن عمليدات
التصددميم والتصددنيع وتقددديم الخدمددة للزبددون ،وتقددوم الشددركة بتحديددد األنشددطة الخاصددة بهددا
عند ددد إج د دراء عمليد ددة تحليد ددل القيمد ددة ،وتختلد ددف عمليد ددة إعد ددداد سلسد ددلة القيمد ددة حسد ددب ند ددوع
الصناعة .
 تحديد موجه (أو موجهات) الكلفة داخل كتل نشتاط للقيمتة :يعدرف موجده الكلفدة بأنده أي
عام ددل ي ددؤدي إل ددى تغيي ددر مس ددتوى الكلف ددة الكلي ددة ،واله دددف م ددن ه ددذه الخط ددوة ه ددو تحدي ددد
األنشد دطة الت ددي تس ددتطيع المؤسس ددة م ددن خالله ددا أن تحص ددل عل ددى ميد دزة الكلف ددة الحالي ددة أو
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المحتملة ،من أجل المحافظة على وضعها التنافسي أو تطويره .
 تطوير المينة التنافسية من خ:ل تخفي

الكلفة أو إضافة القيمتة :تحددد المؤسسدة فدي

هددذه الخطددوة طبيعددة الميدزة التنافسددية الحاليددة أو المحتملددة مددن خددالل د ارسددة أنشددطة القيمددة
وموجهات الكلفة التي تم توضيحها مسبقاً ،وذلك من خالل الخطوات اآلتية:
 تحديد الميدزة التنافسدية (قيدادة الكلفدة أو التمدايز) :يمكدن أن تسداعد عمليدة تحليدل أنشدطة
القيمددة اإلدارة فددي الفهددم األفضددل للميدزة التنافسددية االسددتراتيجية للشددركة ،وعمليددة التمركددز
المالئم في سلسلة القيمة الكلية للصناعة .
 تحديددد فددرص إضددافة القيمددة :يمكددن أن تسدداعد عمليددة تحليددل أنشددطة القيمددة فددي تحديددد
األنشطة التي تستطيع الشركة من خاللها أن تضيف قيمة مهمة للزبون .
 تحديددد فددرص تقليددل الكلفددة :إن د ارسددة أنشددطة القيمددة وموجهددات الكلفددة يمكددن أن تسدداعد
المؤسسة في تحديد أجزاء سلسلة القيمة التي ال تعد ذات قيمة تنافسية .
 استغالل االرتباطات بين األنشطة في سلسدلة القيمدة :يتدأثر القدرار المتعلدق بالنشداط مدن
داخددل المؤسسددة أو مددن مصدددر خددارجي أحيانداً بأسددلوب النشدداط الددذي يددؤثر علددى نشدداط
آخر داخل سلسلة القيمة .
ولذلك يمكن القول إن عملية تحليدل سلسدلة القيمدة تددعم الميدزة التنافسدية االسدتراتيجية
للمؤسسة من خالل تسهيل عمليدة اكتشداف الفدرص المتعلقدة بإضدافة القيمدة للزبدائن وتخفديض
تكلفة المنتج أو الخدمة المقدمة لهم )Blocher, et. al., 2002: 46-48( .
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و -عملية إعادة هندسة األعمال (Business Process Reengineering )BPR
 -1تعريف عملية إعادة هندسة العمتال :إعدادة الهندسدة هدي عمليدة إعدادة التصدميم الكلدي
للعملي ددة التش ددغيلية ،وي ددتم التخط دديط للعملي ددات م ددن أج ددل االس ددتجابة للتس ددهيالت ،والمنتج ددات،
والتكنولوجيا ،واألسواق ،وتوقعات الزبائن ،ويتم إعادة تصميم أو إعادة هندسة العملية لغدرض
مواءمددة خصائصددها مددع متطلبددات التغي درات الحاصددلة فددي البيئددة المحيطددة ،مددن أجددل تحقيددق
التحسين المستمر في األداء )Russell & Taylor, 2000: 254( .
 -2أهداف عملية إعادة هندسة العمال :يمكن توضيح أهداف هذه العملية كما يأتي:
 التمتتاين فتتي العمليتتات :تسددتخدم المؤسسددة عمليددة إعددادة الهندسددة مددن أجددل الحصددول علددى
التمددايز فددي عملياتهددا ،والقيددام بعمليددة تحليددل تلددك العمليددات لغددرض اسددتخدامها فددي مجددال
ربحيددة الزبددون وتحديددد الكلددف المتعلقددة بالخدددمات المقدمددة لدده ،فضدالً عدن اسددتخدامها فددي
تعظيم معيارية اإلنتاج .
 التغييتتر التنظيمتتي :تعمددل عمليددة إعددادة الهندسددة علددى تحقيددق التغييددر التنظيمددي الشددامل،
وذلدك مدن خددالل عمليدة التح ّدول الواسددعة فدي العمليددات ،إذ تعدزز هدذه العمليددة مدن التركيددز
علددى العمليددات الجديدددة ،مددثالً يددؤدي تغييددر عمليددة التركيددز علددى المنددتج إلددى التركيددز علددى
الزبون إلى إعادة تصميم العمليات وفقاً لهذا التغيير .
 المنافط المستتدامة :يدؤدي اسدتخدام عمليدة إعدادة الهندسدة إلدى توجده اإلدارة نحدو التركيدز
على الثقافة التي تحفز على تحقيق المنافع المستدامة ،وذلك من خدالل اإلدارة االسدتباقية
للكلد ددف والتعقيد ددد ،لغد ددرض تجند ددب التد ددأثيرات العكسد ددية التد ددي قد ددد تد ددنجم بعد ددد عمليد ددة إج د دراء
التغييرات )Booz, et. al., 2003: 2( .
 -3خط توات عمليتتة إعتتادة هندستتة العمتتال :يمكددن توضدديح خط دوات عمليددة إعددادة هندسددة
األعمال من خالل الشكل اآلتي:
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الشكل ( )2خطوات عملية إعادة هندسة األعمال
متطلبات
الزبون

التحليل

األفكار
اإلبداعية

التوجه
اإلستراتيجي

خارطة المستوى
العالي للعملية

المقارنة
المرجعية

أهداف وخصائص أداء العملية
مبادئ
التصميم

خارطة العملية
صلة
المف ّ
المصادقة
على
النموذج

الدراسة االستداللية
للتصميم الجديد

المقاييس
الرئيسة
لألداء

التنفيذ بالحجم الواسع
)Source: (Russell & Taylor, 2000: 255

ز -المقارنة المرجعية (Benchmarking )BM
 -1تعريتتتف المقارنتتتة المرجعيتتتة :وتع درف بأنهددا إج دراء منددتظم يسددتخدم فددي قيدداس عمليددات،
ومنتجددات ،وخدددمات المؤسسددة بالمقارنددة مددع قددادة السددوق فددي الصددناعة ،وتعددد أحددد األدوات
المهمة لعملية إعادة التصميم ،إذ تعمل المنظمات على تحقيق الفهم األفضدل ألداء الشدركات
المتميد دزة ف ددي الس ددوق م ددن أج ددل اس ددتخدام ه ددذا الفه ددم ف ددي تحس ددين عملياته ددا ،وتتمث ددل المق دداييس
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المسددتخدمة فددي المقارنددة المرجعيددة بكلفددة المنددتج ،ووقددت معالجددة الطلبيددة ،واالحتفدداظ بددالزبون،
والعائد على االستثمار ،ورضا الزبون .
)(Krajewski & Ritzman, 2005: 152
وتعد من العمليات التي تستخدم لغدرض البحدث عدن الممارسدات األفضدل التدي تحقدق
األداء المتف د ددوق ،وق د ددد وص د ددفت بأنه د ددا بالس د ددباق ال د ددذي ل د دديس ل د دده خ د ددط نهاي د ددةب www. :1( .
)Jorgensen,

 -2منافط المقارنة المرجعية:
تتمثل المنافع التي تقدمها المقارنة المرجعية للمنظمة مدن خدالل زيدادة رضدى الزبدون،
ووضددع األهددداف والغاي ددات ،والقيدداس المالئ ددم لدنتاجيددة ،والتعددرف عل ددى الممارسددة األفض ددل،
والتحقق من المقارنة مع المنظمات المتفوقة )Abbott ,2002:2( .
 -3أنواا المقارنة المرجعية:
يددتم إج دراء المقارنددة المرجعيددة مددع المنظمددة التددي تعددد األفضددل ،إال أن المقارنددة المرجعيددة
الكامل ددة ال تش ددمل جم ددع ومقارن ددة البيان ددات فحس ددب ،ب ددل تش ددمل د ارس ددات للكش ددف ع ددن أس ددباب
التفوق في األداء ،وهناك ثالث طرائق إلجراء المقارنة المرجعيدة فدي حالدة رغبدة المنظمدة فدي
إجراء دراسات للكشف عن أسباب التفوق في األداء وهي:
 المقارنتتتة المرجعيتتتة الداخليتتتة :ويد دتم إجد دراء ه ددذه المقارن ددة ب ددين العملي ددات الداخلي ددة (مث ددل
المقارنددة ب ددين فري ددق عم ددل موق ددع م ددا أو مش ددروٍع مددا م ددع فري ددق آخ ددر ف ددي نف ددس المنظم ددة)،
ويحدث هذا النوع من المقارندة المرجعيدة فدي المنظمدات الكبيدرة ويهددف إلدى جعدل مسدتوى
أداء المنظمة بكاملها مساويا ألداء أفضل عملية أو فريق عمل .
 المقارنة المرجعية التنافسية :ويدتم إجدراء هدذه المقارندة مدع مندافس محددد فدي مندتج معدين
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أو خدمددة أو وظيفددة معينددة ،ويمكددن مددن خددالل ذلددك الحصددول علددى البيانددات التددي توضددح
إنجازات المنافسين ،وتكون هذه المقارنة أكثر صعوبة وتعقيداً .
 المقارنتتة المرجعيتتة الشتتاملة :ويددتم إجدراء هددذه المقارنددة بددين وظددائف أو عمليددات األعمددال
المتشابهة ،بغض النظر عن الصناعة أو البلد )Abbott,2002 :2-3( .
ح -نظام اإلنتاج في الوقت المحدد (Just In Time )JIT
 -1تعريتتف نظتتام اإلنتتتال فتتي الوقتتت المحتتدد :يع درف بأن ده أسددلوب العمددل الددذي يبحددث فددي
تقلدديص جميددع مصددادر الضددياع فددي األنشددطة اإلنتاجيددة مددن خددالل تددوفير الجددزء المالئددم ،فددي
المكان المالئم ،وفي الوقت المالئم ،ولذلك يدتم إنتداج األجدزاء وفقداً لهدذا النظدام لغدرض مقابلدة
متطلبددات التص ددنيع فقددط ،األم ددر الددذي ي ددؤدي إلددى تحقي ددق أقصددى تخف دديض لحجددم المخ ددزون،
وتخفيض التكاليف ،وتطوير الجودة )Schroeder, 2007: 392( .
در الددى أهميددة نظددام الوقددت المحدددد وتعدددد العناصددر المكونددة لدده فددإن النظ درة إليدده
ونظد اً
تتب دداين بش ددكل كبي ددر ،ف ددالبعض يعتبد دره نظامد داً للس دديطرة عل ددى المخ ددزون ؛ ألن دده يحق ددق س دديطرة
محكمة على المخزون ،والبعض اآلخر يشير إلى أّنه تقييد للمخزون ،والحقيقة إن هذا النظدام
هو فلسفة للصنع ،أو فلسفة إلزالة الهدر في عملية اإلنتاج ( .نجم)82-80 :2004،

 -2الشراء بنظام الوقت المحدد:
أولددت المنظمددات اهتمام داً أكبددر بالش دراء فددي الوقددت المحدددد بسددبب تحقيقهددا لمكاسددب
تتعلددق بشدراء طلبيددات شدراء صددغيرة ومتكددررة ،وتتعلددق أيضداً بإعددادة بندداء وترتيددب عالقتهددا مددع
مورديهددا ،ويعدرف الشدراء بالوقددت المحدددد بأندده شدراء السددلع أو المدواد بحيددث إن تسددليمها يسددبق
مباش درة وت دواً الطلددب أو االسددتخدام ،وأقصددى تصددور لهددذا النظددام هددو أن ال يوجددد أي مخددزون
يتم االحتفاظ به .
وتركز المنظمات التي تستخدم نظم الشراء في الوقدت المحددد علدى التكداليف المخفيدة
المرتبطددة باالحتفدداظ بمسددتويات مرتفعددة مددن المخددزون ،تلددك التكدداليف التددي تتضددمن قيمداً كبيدرة
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خاصة بمساحة تخزين المخزون والتلف ( .هورنكرن وأخرون)1292:1994،
 -3منافط نظام اإلنتال في الوقت المحدد:
وتتضددمن تخفدديض حجددم المخددزون ،وتحسددين الج دودة ،وتخفدديض التكدداليف ،وتخفدديض
متطلبددات المسدداحة ،وتقليددل وقددت االنتظددار ،وزيددادة اإلنتاجيددة ،وزيددادة حجددم المرونددة ،وتطددوير
العالق د ددات م د ددع المجهد د دزين ،وتبس د دديط األنش د ددطة المتعلق د ددة بالجدول د ددة  ،وزي د ددادة حج د ددم الطاق د ددة،
واالسدتخدام األفضدل للمدوارد البشدرية ،وزيدادة التندوع فدي أشدكال المنتجدات Russell & ( .
)Taylor, 2000: 757-758
ط -إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management )TQM
 -1تعريتتف إدارة الجتودة الشتتاملة :تعنددي الجهددود الشدداملة علددى مسددتوى المنظمددة التددي تعمددل
على تحقيق رضا الزبون من خالل مشاركة جميدع العداملين والزبدائن والمجهدزين ،وتعدد فلسدفة
إدارية شاملة ،ومجموعة من األدوات والمداخل لتنفيذ هدذا المفهدوم ،وتتضدمن مبادئهدا الرئيسدة
إشددباع حاجددات الزبددون ،وتجنددب النوعيددة الرديئددة بدددالً مددن تصددحيح المش دكالت بعددد تحققهددا،
وتوجي دده الجمي ددع نح ددو تحقي ددق التحس ددين المس ددتمر ،وادراك قيم ددة قي دداس األداء لتحدي ددد الف ددرص
والمحافظ د ددة عل د ددى التحس د ددينات ،وتقلي د ددل مص د ددادر التك د دداليف والض د ددعف الم د ددزمن ف د ددي الكف د دداءة
اإلنتاجية .
ويتطل ددب نظ ددام إدارة الجد دودة الش دداملة وتطبيقات دده جه ددوداً كبيد درة وبعي دددة األم ددد تتض ددمن
إعددادة التركيددز علددى رغبددات وطموحددات منظمددات األعمددال والمنظمددات األخددرى ،فض دالً عددن
التطوير المستمر في أنظمة المدخالت ،والعمل بروح الجماعة وتعميدق روح الفريدق ،بددالً مدن
إتباع الهيكلة الفردية ،وكذلك العمل بمنظور الرؤيا بعيدة األمد بدالً من اإلصدالحات والحلدول
اآلنية ذات األمد القريب ،إذ يهدف نظام الجودة الشاملة إلدى تجديدد األعمدال التدي لهدا عالقدة
مباشدرة بددالجودة ،مددع تحديددد المسددؤوليات والصددالحيات لألفدراد واقامددة عالقددات تعاونيددة بيددنهم،
فضالً عن تأسيس آلية منظمة لتكامل الوظدائف داخدل المنظمدة كلهدا Evans, 1997: ( .
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)44-46
ويمكن توضيح مفهوم إدارة الجودة الشاملة من خالل الشكل اآلتي:

الشكل ( )3مفهوم إدارة الجودة الشاملة
* المشااااركة بالعملياااات علاااى مساااتوى
الشركة.

TQM

* استراتيجية الجودة.
* فريق العمل.
* تمكين العاملين.

ضمان الجودة

* إشراك الزبائن والمجهزين.

* نظم الجودة.
* نظم تكاليف الجودة.

السيطرة على الجودة

* حل المشاكالت.

الفحص

* التخطيط

الشكل 11

للجودة.

* األساليب اإلحصائية.
* أداء العملية.
* معايير الجودة.
* اكتشاف الخطأ.
* تصحيح الخطأ.

)Source: (Slack, et. al., 2004: 723

 -2مجاالت تركين إدارة الجودة الشاملة:
ويمكن توضيح المضامين الرئيسة التي تركز عليها إدارة الجودة الشاملة كاآلتي:
 رضا النبون :يتم تحقيدق رضدى الزبدائن الدداخليين والخدارجيين مدن خدالل تحقيدق توقعداتهم
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فيما يتعلدق بالمنتجدات أو تجداوز تلدك التوقعدات ،إذ يدتم اسدتخدام مصدطلح الجدودة لغدرض
تحديد رضى الزبائن ،وللجدودة أبعداد متعدددة فدي ذهنيدة الزبدون ،وتتعلدق باألبعداد التنافسدية
للمنتج .
 مشتتاركة المستتتخدمين :تعددد مشدداركة المسددتخدمين أحددد العناصددر المهمددة فددي إدارة الجدودة
الشدداملة ،وتتضددمن التغيددر فددي الثقافددة التنظيميددة والتأكيددد علددى فددرق العمددل ،إذ تتمثددل أحددد
التحد ددديات التد ددي تواجههد ددا إدارة الج د دودة بعمليد ددة غد ددرز إدراك أهميد ددة الج د دودة لد دددى جميد ددع
المس ددتخدمين ،وتحفي ددزهم نح ددو تط ددوير جد دودة المنتج ددات ،وتع ددد ف ددرق العم ددل أح ددد األدوات
المستخدمة في ذلك .
 التحسينات المستمرة :وتشير إلى البحث المستمر عدن األسداليب التدي تدؤدي إلدى تحسدين
العمليات ،وتتضمن هذه العملية تحديد قواعد المقارندة للنشداط المتميدز وزرع الشدعور لددى
المسددتخدم بقدرتدده علددى تقددديم نفددس األداء إلنجدداز عمليددة معينددة ( .

&

Krajewski

)Ritzman, 2005: 196-202

 -3تقييم أداء الجودة:
تتوزع مقاييس الجودة إلى نوعين هما المقاييس المالية والمقاييس غير المالية ،وتتضدمن
مزايا المقاييس المالية لتكاليف الجودة اآلتي:
 تركددز المقدداييس الماليددة لتكدداليف الج دودة االهتمددام بتوضدديح المسددألة المتعلقددة بددأن الج دودة
المنخفضة تؤدي إلى ارتفاع التكاليف .
 تع د ددد المق د دداييس المالي د ددة لتك د دداليف الجد د دودة أس د ددلوباً مفي د ددداً عن د ددد اس د ددتخدامه للموازن د ددة ب د ددين
المشروعات المختلفة عند إجراء عملية التحسين ،وعند إعداد األولويدات ألقصدى تخفديض
في الكلفة .
 تسددتخدم المقدداييس الماليددة لتكدداليف الجدودة كأسدداس عددام ومشددترك لتقيدديم محدداوالت المبادلددة
بددين تك دداليف الوقاي ددة والفش ددل ،ك ددذلك تددوفر تك دداليف الجد دودة مقي دداس ملخ ددص ووحي ددد ألداء
الجودة .
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أما مزايا المقاييس رغير المالية للجودة فتتضمن ما يأتي:
 يمك ددن التعبي ددر ع ددن المق دداييس غي ددر المالي ددة للجد دودة بش ددكل كم ددي وبس ددهولة ،وم ددن الس ددهل
تفهمها .
 توجه المقاييس غير المالية االهتمام والعناية مباشرة إلى العمليات الماديدة ،ومدن ثدم تركدز
االهتمام والعناية على المشكلة التي تحتاج إلى إجراء التحسينات عليها وبشكل دقيق .
 توافر هذه المقاييس تغذية عكسية قصيرة األجل وفورية فيما يتعلدق بتحقيدق جهدود تحسدين
الجودة للنجاح في مجال عملها ( .هورنكرن وآخرون)1240-1238:1994 ،

ي -بطاقة األداء المتوازن (Balanced Scorecard )BSC
 -1تعريتتتف بطاقتتتة الداء المتتتتوانن :وتع ددرف بأنه ددا أداة تس ددتخدمها اإلدارة لغ ددرض تحوي ددل
رسد ددالة واسد ددتراتيجية المنظمد ددة إلد ددى مجموعد ددة مد ددن مقد دداييس األداء ت د دوفر إطد ددا اًر معين د داً لتنفيد ددذ
اإلسدتراتيجية ،وتركددز علددى تحقيددق األهددداف الماليددة وغيددر الماليددة للمنظمددة ،ويمكددن رؤيددة أداء
المنظمد ددة وفق د داً لبطاقد ددة األداء المت د دوازن مد ددن أربد ددع وجهد ددات نظد ددر ،وهد ددي :الماليد ددة ،والزبد ددون،
والعمليات التشغيلية الداخلية ،والتعلم والنمو (Horngren, et.al., 2003: 447-448) .

 -2مضامين مخطط بطاقة الداء المتواننة :ويمكن توضيحها كما يأتي:
 العوامتتل الماليتتة :وتتمثددل بعوامددل الربحيددة ومنهددا إي درادات العمليددات التشددغيلية ،والستتيولة
ومنهد ددا مد دددى مالءمد ددة التد دددفقات النقديد ددة ،والمبيعد ددات ومنهد ددا مسد ددتوى المبيعد ددات لمجموعد ددة
المنتجات المكلفة ،والقيمة السوقية ومنها سعر السهم في السوق .
 العوامل المتعلقة بالنبون :وتتمثل بالعوامل المتعلقدة برضا النبتون ومنهدا شدكاوى الزبدون،
والمجهن والمونا ومنها قوة العالقدات مدع المجهدزين والمدوزعين ،والتستويق والبيتط ومنهدا
االتجاه ددات ف ددي مس ددتوى المبيع ددات ،ووقتتتت التستتتليم ومنه ددا التس ددليم ف ددي الوق ددت المح دددد،
والجودة ومنها شكاوى الزبائن ،والمصاريف المتعلقة بالضمان .
 العوامتتتل المتعلقتتتة بالعمليتتتات الداخليتتتة :وتتمثددل بالعوامددل المتعلقددة بتتتالجودة ومنهددا عدددد
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المعيب ددات ،ومقد دددار الخ ددردة ،واإلنتاجيتتتتة ومنه ددا كفد دداءة الق ددوى العاملد ددة ،وكف دداءة الماكند ددة،
والمرونة ومنها وقت الدورة اإلنتاجية ،ووقت تنصيب المعدات ،وجاهنيتة المعتدات ومنهدا
الخبرة في عملية التشغيل ،وطاقة الماكنة ،والمان ومنها عدد حوادث العمل .
 عوامل اإلبداا والتعلم :وتتمثل بالعوامل المتعلقة بإبتداا المنتتج ومنهدا عددد التغيدرات فدي
تص ددميم المن ددتج ،وتوقيتتتت المنتجتتتات الجديتتتدة ومنه ددا ع دددد األي ددام الكلي ددة الالزم ددة إلنت دداج
المنتج ددات الجدي دددة ،وتطتتتتوير المهتتتتارة ومنه ددا ع دددد س دداعات ت دددريب الع دداملين ،ومعنوي ددة
المستخدمين ومنها معدل دوران المستخدمين ،والقدرة ومنها القدرة على التكيف .
وقد أتى اسم بطاقة األداء المتوازنة نتيجة عملها على موازنة اسدتخدام مقداييس األداء
المالية ومقاييس األداء غير المالية عند تقويم األداء على األمد القريب والبعيد .
 -3مواصفات بطاقة الداء المناسبة :تتضمن بطاقة األداء المناسبة للمواصفات اآلتية:
 توضيح مضامين إستراتيجية الشركة ،مفصلة السالسل المتعاقبدة لعالقدات السدبب واألثدر،
أي االرتباطات بين وجهات النظر المختلفة التي توضح كيفية تنفيذ اإلستراتيجية.
 المسد دداعدة فد ددي إيصد ددال اإلسد ددتراتيجية إلد ددى جميد ددع أعضد دداء المنظمد ددة مد ددن خد ددالل ترجمد ددة
اإلستراتيجية إلى مجموعة مترابطة ومتماسكة من األهداف القابلة للقياس والتحقق.
 تضددع بطاقددة األداء المتدوازن تأكيدددات كبيدرة علددى األهددداف الماليددة فددي المنظمددات الهادفددة
للدربح ،وكددذلك ترّكددز هددذه البطاقددة علددى المقدداييس غيددر الماليددة مثددل الجدودة ورضددا الزبددون
كجزء من البرنامج الذي يستخدم في تطوير األداء المالي في المستقبل .
 تعمدل علددى تقلديص عدددد المقداييس ،وتحديددد المقداييس المهمددة فقدط ،مددن أجدل زيددادة تركيددز
اإلدارة على المقاييس األكثر تأثي اًر على تنفيذ اإلستراتيجية .
 -4مخاطر إساءة استخدام بطاقة الداء المناسبة :وتتضمن النقاط اآلتية :
 عدم دقة االفتراضات المتعلقة بعالقات السبب واألثر .
 عدم البحث عن التحسينات في جميع المقاييس وفي جميع األوقات .
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 استخدام مقاييس الهدف المتضمنة في بطاقة األداء فقط .
 إهمال تحليل الكلفة-المنفعة المتعلق بالتكنولوجيا الحديثة وعدم تضمينه في بطاقة
األداء .
 تجاهل المقاييس غير المالية عند تقويم المدراء والمستخدمين .
 استخدام عدد كبير جداً من المقاييس )Horngren, et.al., 2003: 452-453( .

ك -نظرية القيود (Theory Of Constraints )TOC
 -1تعريتتف نظريتتة القيتتود :هددي أسددلوب إداري منددتظم يركددز علددى اإلدارة الفاعلددة للقيددود التددي
تعيق قددرة المنظمدة علدى تحقيدق أهددافها المتمثلدة بتعظديم القيمدة الكليدة المضدافة ،وتركدز هدذه
النظريددة علددى تحقيددق كفدداءة العمليددات التشددغيلية ،فض دالً عددن معالجددة االختناقددات التددي تقيددد
النظام التشغيلي برمته .
ولذلك فإن استخدام هذه النظرية يؤدي إلى زيدادة أربداح المؤسسدات مدن خدالل الرؤيدة
للصدورة الكبيدرة عددن كيفيددة إنجدداز العمليددات التشدغيلية عددن طريددق تعظدديم حجددم تدددفقات العمددل،
أو تخفيض حجم المخزون والقوى العاملة (Krajewski & Ritzman, 2007: 255) .

 -2أهمية نظرية القيود:
تعد نظرية القيود من التقنيات االستراتيجية التي تساعد المؤسسات علدى تحسدين أحدد
أهم عوامل النجاح الحرجة وهو وقدت الددورة اإلنتاجيدة ،والدذي يتمثدل بمعددل الوقدت المسدتغرق
فددي تح دول الم دواد األوليددة إلددى سددلع تامددة الصددنع ،وكددذلك تعمددل هددذه النظريددة علددى مسدداعدة
المؤسسات في تحديد وتقليص مواضع االختناقات في عملية اإلنتاج .
وتساعد هذه النظرية المديرين على التركيز على عامدل السدرعة ،والدذي يعدد أحدد أهدم
عوام ددل النج دداح الحرج ددة ف ددي البيئ ددة التنافس ددية الحالي ددة ،ويتض ددمن الس ددرعة ف ددي إع ددداد المن ددتج،
والسددرعة فددي تسددليمه ،والسددرعة فددي التصددنيع ،لغددرض تحقيددق توقعددات الزبددائن بوقددت أقصددر
بالموازندة مدع المنافسدين ،مدن خدالل تقلديص وقدت دورة حيداة المندتج Blocher, et. al., ( .
)2002: 15-16
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ل -اإليصاء الواسع (Mass Customization )MC
هو أحد التقنيات اإلدارية والتي يتم من خاللها تصميم العمليات التسويقية واإلنتاجية
بالشكل الذي يؤدي إلى معالجة التنوع الواسع والمتزايد للمنتجات ،والذي ينجم من تسليم
المنتجات والخدمات للزبائن وفقاً للخصائص المحددة من قبلهم .
ويؤدي التنوع الواسع والتعقيد الكبير في عملية اإلنتاج وفقاً لديصاء الواسع إلى
زيادة نسبة تكاليف اإلنتاج ،على الرغم من انخفاض تكاليف التسويق والخدمات المتعلقة
بالمنتج ،ويمكن أن يكون اإليصاء الواسع أحد األساليب الفاعلة للمؤسسة لغرض استخدامها
للتنافس في الصناعة ،وذلك في حالة مالءمة سعر وجودة المنتجات الحالية مع توقعات
الزبائن )Blocher, et. al., 2002: 16( .

االستنتاجات والتوصيات
أوالا  :االستنتاجات
أ -ت ددؤدي المحاس ددبة اإلداري ددة ف ددي الوق ددت الحاض ددر دو اًر مهمد داً ف ددي تعزي ددز الق دددرة التنافس ددية
لمنظمات األعمال وتطوير ميزتها التنافسية ،وذلك من خالل تدوفير المعلومدات الكلفويدة
الدقيقددة والتددي يددتم الحصددول عليهددا عددن طريددق االسددتخدام الفاعددل لتقنيددات إدارة الكلفددة
االس ددتراتيجية ،األم ددر ال ددذي ي ددنعكس عل ددى التطبي ددق المالئ ددم الس ددتراتيجية قي ددادة الكلف ددة،
وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية .
ب -أدت المنافسة الحادة فدي بيئدة األعمدال إلدى إحدداث تغييدرات جوهريدة فدي مهدام األنشدطة
الرئيسددة لمنظمددات األعمددال ومنهددا المحاسددبة اإلداريددة ،التددي تحولددت أهدددافها مددن مجددرد
تحقيددق الكفدداءة فددي اسددتخدام عناصددر التكدداليف واكتشدداف مصددادر الضددياع ،إلددى البحددث
عددن أسدداليب لتحقيددق وفددورات كلفويددة مددن خددالل االسددتخدام الخددالق لتقنيددات إدارة الكلفددة
اإلستراتيجية .
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ت -إن اس ددتخدام تقني ددات إدارة الكلف ددة االس ددتراتيجية ال ي ددؤدي فق ددط إل ددى تحقي ددق وف ددورات ف ددي
الكلفددة ،وانمددا يمتددد أثرهددا ليشددمل تحقيددق بدداقي عوامددل النجدداح الحرجددة والمتمثلددة بددالجودة،
ورضدا الزبددون ،واإلبددداع والددتعلم ،إذ يددؤدي انخفدداض التكدداليف إلددى تعزيددز قدددرة المنظمددة
على تطوير جودة منتجاتها ،وزيادة سرعة تسليم المنتجات ،فضالً عن تطدوير إمكانيتهدا
فددي البحددث عددن أسدداليب حديثددة لتحقيددق اإلبددداع والتحسددين المسددتمر فددي كافددة أنشددطة
سلسلة القيمة داخل المنظمة .
ث -تعمددل بعددض تقنيددات إدارة الكلفددة اإلسددتراتيجية كعناصددر متكاملددة مددع بعضددها الددبعض،
والمثال على ذلك هو اعتماد اإلدارة المستندة على النشاط علدى المعلومدات التدي يوفرهدا
نظام التكاليف المسدتند علدى النشداط ،واسدتخدام نظدام الكلفدة المسدتهدفة للمعلومدات التدي
توفرهددا تقنيددة تحديددد كلفددة دورة حيدداة المنددتج ،فضدالً عددن تكامددل عمددل تقنيددة تحليددل القيمددة
مع تقنيات إعادة هندسة األعمال واإلنتاج في الوقت المحدد .
ل -ينص ددب اله دددف اآلخ ددر لمعظ ددم ه ددذه التقني ددات فضد دالً ع ددن ه دددفها الد درئيس ال ددذي يتمث ددل
بتخفدديض التكدداليف علددى تحقيددق رضددا الزبددون ،وذلددك مددن خددالل تخفدديض التكدداليف مددن
جهة ،ومن خالل تحقيق التحسين المستمر في أداء العمليات من جهة أخرى .
ثانياً  :التوصيات
أ -إمكانيددة تبنددي نتددائج البحددث وتطبيقهددا عمليداً فددي المنظمددات عامددة  ،والمنظمددات العراقيددة
خاصة  ،والسيما االنتاجية منها  ،فضالً عن الخدمية  .إذ يمكن القيام بدراسة مسدتقبلية
تطبيقية لمفاهيم البحث الحالي .
ب -ض ددرورة توج دده منظم ددات األعم ددال نح ددو الفه ددم واإلدراك الص ددحيحين لم ازي ددا تقني ددات إدارة
الكلفددة اإلسددتراتيجية ،األمددر الددذي يعددزز مددن قدددرة تلددك المنظمددات علددى التطبيددق المالئددم
لهدا ،وبالتدالي تطدوير قددرتها علدى تحقيدق التخفديض المناسدب فدي حجدم التكداليف ،ودون
التأثير علدى جدودة المنتجدات ،أو علدى رضدا الزبدون ،مدن أجدل تطدوير موقعهدا التنافسدي
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في بيئة األعمال الحالية .
ت -قي ددام منظم ددات اإلعم ددال ببن دداء نظ ددام متكام ددل للمعلوم ددات يس ددتخدم البرمجي ددات الخاص ددة
بتطبيددق ه ددذه التقني ددات بعددد إجد دراء تحلي ددل الكلفددة – المنفع ددة ل دده ،ويددتم تحديث دده باس ددتمرار
لغرض االستفادة من المعلومات التي يوفرهدا فدي التخفديض المسدتمر لتكداليف المنتجدات
والخدمات واألنشطة داخل منظمات األعمال .
ث -العمددل علددى نشددر ثقافددة أهميددة تقلدديص التكدداليف بددين أفدراد المنظمددة ،وتددوعيتهم بضددرورة
اسددتخدام تقنيددات إدارة الكلف ددة االسددتراتيجية ،وت دددريبهم علددى تطبيقهددا م ددن أجددل تخف دديض
التكدداليف بشددكل مسددتمر ،فض دالً عددن تحقيددق التحسددين المسددتمر ،وتعظدديم رض دا الزبددون،
األمر الذي يؤدي إلى تعزيز قددرات المنظمدة علدى تحقيدق التمدايز والتفدوق التنافسدي فدي
بيئة األعمال .
ل -توجدده البدداحثين نحددو د ارسددة العالقددة بددين تطددوير هددذه التقنيددات علددى أداء المنظمددة فددي
الواقددع العملددي ،فض دالً عددن د ارسددة تددأثيرات العالقددات المتبادلددة بددين هددذه التقنيددات علددى
بعضددها الددبعض ،وانعكدداس هددذه التددأثيرات علددى أداء المنظمددة ،ومدددى تحقيقهددا ألهدددافها
على األمد البعيد .
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Abstract
This research Management of strategic cost deals with the basic
concepts (cost concept, strategic cost, cost management applications,
decision make process and strategic cost analysis, strategic cost), as
the strategic

cost

the least and well as important techniques of

management

(activity

based

costing

systems,

activity

based

management, product life cycle costing, target costing, value chain
analysis, business reengineering process , benchmarking, just in time,
total quality management, balanced scorecard, theory of constraints,
mass customization), the research found set of conclusions, one of the
most important thinks was that

techniques of the strategic cost

management does not lead only to achieve savings in cost but even to
achieve the rest of the critical factors of success ( quality, customer
satisfaction ,innovation and learning. the research concluded with many
suitable recommendations.
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