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المستخمص
يتناول ىذا البحث المفاىيم األساس إلدارة الكمفة اإلستراتيجية (الكمفة والكمفة
اإلستراتيجية وتطبيقات إدارة الكمفة وعممية اتخاذ القرار وتحميل الكمفة اإلستراتيجية
واستراتيجية الكمفة األقل) ،فضالً عن أىم تقنيات إدارة الكمفة اإلستراتيجية (نظم المحاسبة
المستندة عمى النشاط واإلدارة المستندة عمى النشاط ونظام تحديد تكمفة دورة حياة المنتج
ونظام تحديد الكمفة المستيدفة وتحميل سمسمة القيمة وعممية إعادة ىندسة األعمال والمقارنة
المرجعية ونظام اإلنتاج في الوقت المحدد وادارة الجودة الشاممة وبطاقة األداء المتوازن
ونظرية القيود واإليصاء الواسع) ،وتوصل البحث إلى مجموعة استنتاجات ،مفادىا إن
استخدام تقنيات إدارة الكمفة اإلستراتيجية ال يؤدي إلى تحقيق وفورات في الكمفة فقط  ،وانما
يمتد أثرىا ليشتمل عمى تحقيق باقي عوامل النجاح الحرجة والمتمثمة بالجودة ،ورضا الزبون،
واإلبداع والتعمم ،وانتيى البحث بمجموعة من التوصيات المناسبة .
المصطمحات الرئيسة في البحث :الكمفة  ،إدارة الكمفة اإلستراتيجية  ،التكاليف المستندة عمى
النشاط  ،اإلدارة المستندة عمى النشاط  ،نظام تكمفة دورة حياة المنتج  ،نظام الكمفة
المستيدفة  ،تحميل سمسمة القيمة  ،عممية إعادة ىندسة األعمال  ،المقارنة المرجعية  ،نظام
اإلنتاج في الوقت المحدد  ،إدارة الجودة الشاممة  ،بطاقة األداء المتوازن  ،نظرية القيود .
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منهجية البحث
أو ًال :مشكمة البحث
أدى إرتفاع حجم المنافسة في البيئة التي تعمل فييا منظمات األعمال إلى ضرورة
قيام تمك المنظمات بالبحث عن األساليب والتقنيات التي تساعدىا عمى تطوير ميزتيا
التنافسية ،من أجل البقاء في تمك البيئة المضطربة والمعقدة  .ومن ىنا تتمثل مشكمة البحث
بتجاىل البعض من منظمات األعمال لمدور الجوىري الذي يمكن أن تمعبو نظم المحاسبة
اإلدارية ف ي دعم الموقف التنافسي لتمك المنظمات ،وذلك من خالل تقديم التقارير المحاسبية
الدقيقة التي تعمل عمى تطوير عممية صناعة القرار اإلداري ،عن طريق االستخدام المالئم
لتقنيات إدارة الكمفة اإلستراتيجية ،األمر الذي ينعكس عمى التطبيق المالئم إلستراتيجية قيادة
الكمفة ،وانعكاس ذلك عمى تطوير الميزة التنافسية لتمك المنظمات .
ويؤدي إرتفاع حجم الضبابية وعدم الوضوح المتعمق باستخدام تمك التقنيات إلى
اإلستخدام غير المالئم ليا ،ومن ثم تعرض المنظمات لممخاطر الناجمة من عدم التحديد
الدقيق لكمف منتجاتيا ،مؤدي ًة إلى اإلخفاق في اتخاذ الق اررات المالئمة والمتعمقة بتكاليف
أنشطة سمسمة القيمة ،ومن ثم تزايد احتمالية تحقق الخسائر ،والخروج من بيئة األعمال .
ثانياً :أهمية البحث
يعد عنصر الكمفة من أىم عوامل النجاح التي تعتمد عمييا منظمات األعمال في
تحقيق ميزتيا التنافسيةُ ،بغية تعزيز إمكانية بقائيا في بيئة األعمال ،ولذلك يبرز الدور
الميم لتقنيات إدارة التكاليف في تحقيق ذلك من خالل التخفيض المستمر في تكاليف

المنتج.
وتكمن أىمية البحث من خالل إبراز التأثير الميم لالستخدام المالئم لتقنيات إدارة
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الكمفة اإلستراتيجية في تطوير الميزة التنافسية لمنظمات األعمال ،من خالل تقديم تمك
التقنيات لمتقارير المحاسبية المالئمة التي تساعد عمى التنفيذ السميم إلستراتيجية قيادة الكمفة،
وانعكاس ذلك عمى تطوير الق اررات المتعمقة بإستراتيجية التسعير ،وتحقيق رضا الزبون،
ودعم بقية عوامل النجاح الحرجة لمنظمات األعمال .
وتتضح أىمية البحث عن طريق التفسير المنطقي لمدور الذي تؤديو تقنيات إدارة
الكمفة اإلستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية لممنظمات ،إذ اإلستخدام المناسب واإلستباقي
ليذه التقنيات بالمقارنة مع المنافسين يؤدي إلى تخفيض التكاليف المتعمقة بأنشطة سمسمة
القيمة بشكل مستمر ،وبدون التأثير عمى جودة المنتجات أو رضا الزبون ،األمر الذي يؤدي
إلى زيادة قدرة المنظمات عمى البيع بأسعار تنافسية ،وتحسين جودة المنتجات ،وتطوير
خدمة الزبون ،وامكانية تقديم السمع والخدمات بوقت أقصر ،ومن ثم تؤدي جميع ىذه
ثم تطوير
التحسينات إلى تطوير قدرة المنظمات عمى تحقيق عوامل النجاح الحرجة ،ومن ّ
ميزتيا التنافسية ،والبقاء ضمن بيئة األعمال .
ثالثا :أهداف البحث
يهدف البحث إلى اآلتي:
 إ ستعراض الجانب الفمسفي لممفاىيم المتعمقة بتقنيات إدارة الكمفة اإلستراتيجية ،والتي
تستخدميا نظم المحاسبة اإلدارية لمحصول عمى المعمومات التي تتضمنيا التقارير
الكمفوية التي يتم تقديميا لمديري منظمات األعمال .
 توضيح كيفية مساىمة تمك التقنيات في تخفيض تكاليف السمع والخدمات .
 ضرورة تطوير إدراك المنظمات ألىمية تقنيات إدارة الكمفة اإلستراتيجية ،لمساعدة صناع
القرار عمى اتخاذ ق اررات مالئمة تعتمد عمى التحديد الدقيق لتكاليف المنتجات .
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رابعًا  :منيج البحث
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Methodology of Research

ال عمى استقراء
يعتمد البحث الحالي المنيج النظري التحميمي ،ألنو يركز أص ً
االدبيات المختصة  ،بغية الوقوف والتعرف عمى مفيوم الكمفة اإلستراتيجية  ،والمفاىيم
المرتبطة معو  ،إلمكانية تطبيقو مستقبالً والسيما في المنظمات ذات الطابع الصناعي،
ويتميز ىذا المنيج بنظرة شمولية ألنو يستق أر آراء الكتاب والباحثين ذوي االختصاص  ،مع
فرض اإلجابة عمى مشكمة البحث المطروحة .
خامسًا  :أدوات البحث Tools of Research
استخدم في جمع بيانات ومعمومات البحث اآلتي:
المراجع العممية المتوافرة (عربية وأجنبية) وذات العالقة بموضوع البحث .

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

مشكلة البحث

أهداف البحث

أهمٌة البحث

مخطط البحث

الجانب النظري

تقنٌات إدارة الكلفة اإلستراتٌجٌة

المفاهٌم الرئٌسة إلدارة الكلفة

نظم المحاسبة المستندة على

مفهوم إدارة الكلفة
اإلستراتٌجٌة

اإلدارة المستندة على النشاط

إدارة الجودة
الشاملة
المقارنة المرجعٌة

تطبٌقات إدارة الكلفة

تكلفة دورة حٌاة

تحلٌل سلسلة

عملٌة اتخاذ القرار

الكلفة المستهدفة

إعادة هندسة

مفهوم الكلفة

النشاط

وتحلٌل الكلفة اإلستراتٌجٌة

إستراتٌجٌة الكلفة األقل

بطاقة األداء

نظام الوقت المحدد

نظرٌة القٌود

اإلٌصاء الواسع

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

المصدر :إعداد الباحثان  ،إعتمادا ً على األدبيات
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اإلطار النظري
المقدمة
أدت التغيرات الحاصمة في بيئة األعمال الحالية والمتمثمة بالنمو اليائل في
االتصاالت والثورة المعموماتية ،وتحرر األسواق العالمية من القيود ،وحرية انتقال األموال،
فضالً عن التطورات في أذواق الزبائن ،وغيرىا من العوامل األخرى ،أدت جميع ىذه
التغيرات إلى زيادة حدة المنافسة العالمية بين منظمات األعمال ،األمر الذي أدى إلى
ضرورة قيام تمك المنظمات بالبحث عن استراتيجيات وتقنيات تساعدىا عمى البقاء في بيئة
األعمال من خالل تطوير الميزة التنافسية ،وذلك عن طريق التمايز بتحقيق عوامل النجاح
الحرجة التي تتمثل بالكمفة ،والجودة ،والوقت ،واإلبداع .
ويؤدي االستخدام الجيد لتقنيات إدارة الكمفة اإلستراتيجية إلى تعزيز قدرة المنظمة
عمى التطبيق الفاعل والكفوء إلستراتيجية قيادة الكمفة ،األمر الذي ينعكس عمى تطوير
إستراتيجية التسعير المناسبة ،وتحقيق رضا الزبون من خالل تقديم المنتجات بكمف مقبولة،
فضالً عن تعزيز قدرة المنظمات عمى مواجية أسعار المنافسين ،وتأثير جميع تمك العوامل
عمى تطوير عوامل النجاح الحرجة المتمثمة بالكمفة ،والجودة ،ورضا الزبون ،واإلبداع .
وقددد جدداء ىددذا البحددث النظددري لكددي يوضددح المضددامين الفمسددفية لتقنيددات إدارة الكمفددة
اإلستراتيجية وتأثيرىا الكبير عمى تحميل كمفدة المنتجدات مدن السدمع والخددمات ،وانعكداس ذلدك
عمى التنفيذ المالئم إلستراتيجية قيادة الكمفة التي تستخدميا منظمات األعمدال لغدرض تحقيدق
الميزة التنافسية في بيئة تتسم بارتفاع حاد في حاالت عدم التأكد والمنافسة الشديدة .
ال :المفاىيم األساس إلدارة الكمفة اإلستراتيجية
أو ً
تتض ددمن ى ددذه الفقد درة بع ددض المف دداىيم الرئيس ددة الت ددي يفت ددرض توض دديحيا بش دديء م ددن
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التفص دديل لغ ددرض تحدي ددد ال دددور ال ددذي يمك ددن أن تمعب ددو تقني ددات إدارة الكمف ددة اإلس ددتراتيجية ف ددي
تحقيق عوامل النجاح الحرجة وبالتركيز عمى مسألة تخفيض التكاليف ،ومن ثم تحقيدق الميدزة
التنافسية لممنظمة ،وتشتمل ىذه الفقرة الرئيسدة عمدى خمدس فقدرات فرعيدة وىدي مفيدوم الكمفدة،
ومفي ددوم إدارة الكمف ددة اإلس ددتراتيجية ،فضد دالً ع ددن تطبيق ددات إدارة الكمف ددة ،وعممي ددة اتخ دداذ القد درار
وتحمي ددل الكمف ددة اإلس ددتراتيجية ،وأخيد د اًر مض ددامين إس ددتراتيجية الكمف ددة األق ددل (إس ددتراتيجية قي ددادة
الكمفة) .
أ -مفيوم الكمفة Cost
تعرف الكمفة بأنيا المورد المضحى بدو لغدرض تحقيدق ىددف محددد ،وتقداس (كدالمواد
األوليددة أو اإلعددالن) بوحدددة نقديددة يجددب دفعيددا لمحصددول عمددى السددمع أو الخدددمات ،ويجددب
التمييز بين الكمفة الفعمية ،وىدي الكمفدة التدي تتحقدق فعميداً (الكمفدة التاريخيدة) ،وكمفدة الموازندة،
وىدي الكمفدة المتوقعدة أو المتنبدأ بيدا وتسدمى (الكمفدة المسدتقبمية) 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
وترشيدىا ،ويطمدق عمدى ىدذا الشديء د وحددة حسداب التكمفدة د ،والدذي يعدرف بأندو د أي شديء
نرغب في تحديد تكاليفو بشدكل منفصدل ،ويتمثدل بسدمعة ،أو خدمدة ،أو مشدروع ،أو زبدون ،أو
مجموعددة العالمددة التجاريددة ،أو نشدداط  ،أو قسددم ،أو إدارة ،أو برنددامج د ،ويددتم اختيدار وحدددات
حساب التكمفة لغرض خدمة اتخاذ الق اررات اإلدارية .
مفيوم إدارة الكمفة اإلستراتيجية Strategic Management Cost
يسددتخدم مصددطمح د إدارة الكمفددة د بشددكل واسددع فددي بيئددة األعمددال الحاليددة ،وال يوجددد
تعريددف محدددد ليددذا المصددطمح ،إال إنددو يمكددن تعريددف إدارة الكمفددة بأنيددا األسدداليب واألنشددطة
التددي يمارسدديا المددديرون والمتعمقددة بق د اررات التخطدديط والسدديطرة فددي األمدددين القريددب والبعيددد،
والتددي تعمددل عمددى زيددادة القيمددة لمزبددائن وتخفدديض كمددف المنتجددات والخدددمات ،وتعددرف كددذلك
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ال المعمومددات المتعمقددة بتكدداليف المنددتج ،وعدددد شددكاوى الزبددون
بأنيددا اسددتخدام المعمومددات (مددث ً
ونوعيا) لغرض استخداميا في اتخاذ الق اررات اإلداريدة Horngren, et.al., 2003: ( .
)3
ويعمل المحاسب اإلداري عمدى إعدداد المعمومدات المتعمقدة بدإدارة الكمفدة وتقدديميا إلدى
المدددير المددالي وبقيددة الم دددراء ،لغددرض اسددتخداميا فددي إدارة المؤسس ددة ،وفددي اتخدداذ القد د اررات
التنافسددية والناجحددة ،ولددذلك يددتم اسددتخدام المعمومددات الخاصددة بددإدارة الكمفددة فددي أربددع وظددائف
رئيس ددة ى ددي اإلدارة اإلستتتتتراتيجية ،وعمميتتتتة التخطتتتتيط وصتتتتناعة القتتتترار ،واإلدارة والستتتتيطرة
التشغيمية ،وأخيراً إعداد القوائم المالية .
وأدى ارتفاع أىمية القضايا اإلستراتيجية بالنسبة لإلدارة إلدى تحدول الددور الدذي تمعبدو
إدارة الكمفددة فددي مجددال حسدداب تكدداليف المنددتج والسدديطرة التشددغيمية مددن الدددور التقميدددي إلددى
التمركددز االسددتراتيجي األوسددع وىددو د إدارة الكمفددة اإلسددتراتيجية د ،والتددي تعددرف بأنيددا عمميددة
إعداد المعمومات المتعمقة بإدارة الكمفة لغرض استخداميا في تسييل الوظيفة اإلدارية الرئيسة
والتي تتمثل باإلدارة اإلستراتيجية (Blocher, et.al., 2002: 6-8) .
ويمكن توضيح مراحل تطور إدارة الكمفة من خالل المراحل األربعة اآلتية:
المرحمة األولى :تعدد نظدم إدارة الكمفدة فدي ىدذه المرحمدة مدن الدنظم األساسدية المسدتخدمة فدي
إعداد تقارير الصفقات .
المرحمتتتتة الثانيتتتتة :ترك ددز نظ ددم إدارة الكمف ددة ف ددي ى ددذه المرحم ددة عم ددى إع ددداد التق ددارير المالي ددة
الخارجية ،ولذلك فإن الغرض منيا ىو إعداد تقارير مالية معول عمييا .
المرحمة الثالثة :تعمل نظم إدارة الكمفة في ىذه المرحمة عمى تعقّب بيانات التشغيل الرئيسة،
واعداد معمومات كمفوية أكثر دقة ومالئمة .
المرحمة الرابعة :تعدد نظدم إدارة الكمفدة فدي ىدذه المرحمدة والتدي تدوفر المعمومدات اإلسدتراتيجية
المالئمة كجزء متكامل من النظام اإلداري .
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وترك ددز الم ددرحمتين األول ددى والثاني ددة عم ددى عم ددل المحاس ددب اإلداري ودوره ف ددي إع ددداد
التقارير ،فيما تحول ىذا الدور في المرحمة الثالثة إلى السيطرة التشغيمية ،أما المرحمدة الرابعدة
فقد أشارت إلى كون المحاسب اإلداري جزًء من اإلدارة ،وليس معد لمتقارير فقط  ،وذلك مدن
خددالل وصددفو ش دريكاً فددي إنجدداز األعمددال ،مددن خددالل ميا ارتددو فددي تحديددد وتمخدديص وتسددجيل
العوامل الحرجة لتحقيق نجاح المنظمة )Blocher, et.al., 2002: 13 ( .
ج -تطبيقات إدارة الكمفة
توجد ثالث خصائص إلدارة التكاليف يمكن تطبيقيا بشكل واسع وتتمثل بما يأتي:
 )1حساب كمفة المنتجات ،والخدمات ،ووحدات حساب الكمفة األخرى :يقدوم نظدام محاسدبة
التكدداليف بتتبددع التكدداليف المباش درة ،وتخصدديص التكدداليف غيددر المباش درة لممنتجددات مددن أجددل
تقددديميا لممددديرين لغددرض اسددتخداميا فددي صددياغة االسددتراتيجيات ،وانجدداز عمميددة التسددعير،
وتحديد مزيج المنتج ،واتخاذ ق اررات إدارة الكمفة .
 )2الحصول عمى المعمومات ألغراض التخطيط ،والسيطرة ،وتقويم األداء :تستخدم الموازنة
بشكل واسع كأداة في عممية التخطديط والسديطرة ،إذ تقدوم الموازندة بتوجيدو المددراء لمنظدر إلدى
األمام ،ولترجمة اإلستراتيجية إلى خطط ،ولمتنسيق واالتصال داخل المنظمة ،ولتوفير مقارندة
مرجعية ألغراض تقويم األداء .
 )3تحميتتل المعمومتتات اات الصتتمة بصتتناعة القترارات :عندددما يددتم صددناعة القد اررات المتعمقددة
بتصميم اإلستراتيجية وتنفيذىا ،فأن عمى المديرين إدراك نوع التكداليف واإليدرادات التدي يجدب
أن ي يتمد دوا بي ددا ،وم ددا ى ددي التك دداليف واإليد درادات الت ددي يفت ددرض تجاىمي ددا ،ويق ددوم المحاس ددبون
اإلداري ددون بمس دداعدة الم ددديرين ف ددي تحدي ددد نوعي ددة المعموم ددات ذات الص ددمة بموض ددوع القد درار،
وماىية المعمومات التي ال ترتبط بو (Horngren, et.al., 2006: 46) .
د -عممية اتخاذ القرار وتحميل الكمفة اإلستراتيجية
يستخدم تحميل الكمفة اإلسدتراتيجية فدي عمميدة اتخداذ القدرار ،إذ يقدوم المدديرين بإنجداز
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خمددس خط دوات لغددرض اختيددار بددديل معددين مددن البدددائل المتاحددة فددي عمميددة اتخدداذ الق د اررات،
ويمكن توضيح ىذه الخطوات كما يأتي:
 -1تحديد القضايا اإلستراتيجية المتعمقة بنطاق القرار :وتعد الخطدوة األىدم فدي الكثيدر مدن
الحدداالت ،وتسدداعد ىددذه العمميددة متخددذ الق درار فددي التركيددز عمددى اإلجابددة عددن الس دؤال المالئددم،
وذلك من خالل تحديد قائمة شاممة من الخيارات اإلستراتيجية .
 -2تحديد المعيار الاي يستخدم في تحديد القرار :تكون عممية إعداد األىداف الرئيسة من
قب ددل الم دددير مس ددألة س دديمة التحدي ددد وقص دديرة األم ددد وقابم ددة لمتحقي ددق ،ومني ددا الي دددف المتمث ددل
بتخفدديض الكمفددة ،أو تحسددين الربحيددة ،أو تعظدديم العائددد عمددى االسددتثمار ،وتعددد الق د اررات فددي
األمددد القريددب قابمددة لمتحديددد ،فيمددا يصددعب تحديددد الق د اررات اإلسددتراتيجية ،التددي تكددون بعيدددة
األمد .
 -3تحميتتل المعمومتتات الم:ئمتتة :يقددوم المددديرون فددي ىددذه المرحمددة بتحميددل الكمفددة المالئمددة
وتحميل الكمفة اإلستراتيجية ،وتتضدمن ىدذه الخطدوة لثالثدة أنشدطة متعاقبدة وىدي عمميدة تحديدد
وتجميع المعمومات ذات الصدمة بدالقرار ،ووضدع التوقعدات المتعمقدة بالمعمومدات ذات الصدمة،
واألخذ بالحسبان القضايا اإلستراتيجية المتضمنة في القرار .
 -4انتقتتتاء البتتتديل األفضتتتل وتنفيتتتا  :إعتم دداداً عم ددى تحمي ددل الكمفددة المالئم ددة وتحمي ددل الكمف ددة
االستراتيجية  ،يتم اختيار البديل الذي يحقق أقل الكمف وأعمى االيرادات .
الرجعددة لغددرض تحديددد عالقددة الق درار
 -5تقيتتيم أداء القترار المنفتتا :وذلددك باسددتخدام التغذيددة ا
الحالي بالق اررات المستقبمية ،ولذلك تعدد عمميدة اتخداذ القدرار بمثابدة نظدام مسدتند عمدى التغذيدة
العكسية ،يستخدمو المدير في التقييم المستمر لنتائج التحميالت األولية والقد اررات المنفدذة مدن
أجل اكتشاف الفرص التي تستخدم في تطوير عممية اتخاذ القرار .
ه -إستراتيجية الكمفة األقل
تعد محاولة الشركات لتحقيق الكمفة األقل عمدى مسدتوى الصدناعة ككدل ىدو األسدموب
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التنافسي األفضدل فدي األسدواق التدي تضدمن لمعديدد مدن المشدترين الدذين لددييم حساسدية تجداه
السددعر ،واليدددف مددن تطبيددق ىددذه اإلسددتراتيجية ىددو إنجدداز األعمددال بأسددموب فاعددل مددن ناحيددة
(الكمفة – المنفعة) وبشكل كبير ،والحصول عمى ميزة تنافسية مستدامة مقارن ًة بالمنافسين .
وتسددتطيع الش ددركة أن تخف ددض الكمف ددة م ددن خددالل اس ددتخدام أس دداليب عم ددل م ددن خ ددارج
الصناعة تؤدي إلى تقميدل التكداليف ،أو اسدتخدام أسداليب يصدعب تقميددىا مدن قبدل المنافسدين
في بيئة الصناعة ،وذلك باستخدام تقنيات إدارة الكمفة اإلستراتيجية التي ستوضح الحقًا .
وتعمددل المنظم دة عمددى تحقيددق مي دزة الكمفددة مددن خددالل إتباعيددا لنددوعين مددن األسدداليب،
يتمثتتتتل األول بإنج دداز األعم ددال بشد ددكل أفض ددل م ددن المنافس ددين ومعالج ددة العوام ددل (موجيد ددات
التكمفة) التي مدن الممكدن أن تقمدل تكداليف أنشدطة سمسدمة القيمدة ،أمتا الثتاني فيتمثدل بتطدوير
أداء سمسمة القيمدة مدن خدالل تجميدع األنشدطة التدي تدؤدي إلدى تحقدق الكمفدة وتطويرىدا بشدكل
مناسب ،ويمكن توضيح ىاتين الفقرتين بشكل أكثر تفصيالً كما يأتي:
 )1السيطرة عمى موجهات التكمفة :ىنالك تسعة موجيات لمتكمفة يجب عمى المديرين فيميا
بشكل مناسب وصحيح ،لكدي يحصدموا عمدى م ازيدا تخفديض الكمفدة ،ويمكدن توضديحيا بداآلتي:
(هورنكرن وآخرون)52 :1994 ،
 اقتصتتتاديات الحجتتتم :تنش ددأ اقتص دداديات الحج ددم ف ددي حددال إمكاني ددة إنج دداز األنش ددطة بكمف ددة
منخفضة وبحجم مرتفع ،وتوزيع بعض التكاليف التي تؤدي إلى تحقيق وفورات كبيدرة فدي
الكمفة .
 تأثيرات منحنى التعمم والخبرة :تؤدي منحنيات الخبرة والتعمم إلى االدخدارات الكمفويدة مدن
خالل اكتساب العاممين لمخبرة والميارة التي تؤدي إلى إنجازىم لألعمال بكفاءة .
 كمفة المدخ:ت متن المتوارد الرئيستة :تعدد مدن أىدم موجيدات الكمفدة ،ويجدب عمدى اإلدارة
االسدتراتيجية معالجددة ىددذه المدوارد بصددورة مناسددبة ،وتكددون تكدداليف المدددخالت دالددة لثالثددة
عوامل وىي القوى العاممة وقوة المساومة لممجيزين والمتغيرات المتعمقة بموقع العمل .
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 االرتبتتاط متتتش األنشتتطة األختتترى داختتل المنظمتتتة أو الصتتناعة :يمكددن تقمدديص التكدداليف
الناجمدة مدن ارتبدداط أحدد األنشدطة مددع األخدرى مددن خدالل التنسديق األفضددل والتعداون بددين
األنشطة .
 فرص المشاركة مش وحدات األعمال األخرى داخل المنظمة :تؤدي المشاركة بين خطوط
المنتج أو األعمال داخل الشدركة بدنفس نظدم معالجدة الطمبيدة أو نظدم الددفع ،أو االشدتراك
في وسائل التوزيع أو المرافق اإلنتاجية ،إلى الحصول عمى وفورات في التكاليف .
اء م ددع
 منتتتافش التكامتتتل العمتتتودي :ي ددؤدي التكام ددل العم ددودي بش ددكل كم ددي أو جزئ ددي ،وسد دو ً
المجي دزين أو الم ددوزعين إل ددى تالف ددي القددوة التفاوض ددية لي ددم ،وم ددن ثددم تحقي ددق وف ددورات ف ددي
الكمفة .
 االعتبتتارات النمنيتتة المتعمقتتة بمنايتتا المتحتترك األول :يمكددن الحصددول عمددى وفددورات فددي
الكمفة ناجمة من تقديم المنتجات قبل المنافسين .
 النستتتبة المئويتتتة لمطاقتتتة المستتتتغمة :تع ددد الطاق ددة م ددن موجي ددات الكمف ددة المرتفع ددة نس ددب ًة
دإن زيددادة اسددتغالل ىددذه
لألنشدطة التددي تعتمددد عمددى التكدداليف الثابتددة بشدكل كبيددر ،ولددذلك فد ّ

الطاقددة يددؤدي إلددى تخفدديض معدددل التكدداليف الثابتددة لموحدددة ،ومددن ثددم تحقيددق وفددورات فددي

الكمفة .
 االختيتتتارات اإلستتتتراتيجية والقتتترارات التشتتتغيمية :تعددد االختي ددارات اإلسددتراتيجية والقد د اررات
التشد ددغيمية م د ددن الموجيد ددات الميم د ددة لمتك د دداليف ،ومنيد ددا تق د ددديم الخدمد ددة لمزب د ددون ،وتط د ددوير
الخصائص النوعية لممنتج  ...وىكذا .
 )2تطتتوير سمستتمة القيمتتة :يمكددن الحصددول عمددى م ازيددا أخددرى ميمددة فددي الكمفددة مددن خددالل
اسددتخدام أسدداليب إبداعيددة فددي عمميددة إعددادة ىيكمددة العمميددات والميددام ،وتتضددمن أسدداليب إعددادة
ىيكمة سالسل القيمة التي تستطيع المنظمة من خالليا الحصول عمى مزايا الكمفة وكاآلتي:
 التحتول نحتو األعمتال اإللكترونيتة :يددؤدي اسدتخدام اإلنترندت فدي عمميدة التسدوق والشدراء
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ال .
إلى تخفيض التكاليف المتعمقة بيذين النشاطين ،ومنيا تكاليف لجنة المشتريات مث ً
 استتتخدام التستتويق المباشتتر :يمكددن تخفدديض التكدداليف المرتبطددة بتوزيددع المنتجددات مددن
خالل استخدام التسميم المباشر لمزبون .
 تبسيط تصميم المنتج :يؤدي استخدام الحاسوب في إعادة تصدميم المنتجدات إلدى تبسديط
التصميم وتخفيض التكاليف ،وذلك مدن خدالل إ ازلدة العناصدر والمكوندات التدي تدؤدي إلدى
تعقيد تصميم المنتج .
 إنالة األجناء غير الضرورية من هيكل المنتج :يؤدي استبعاد المكونات والعناصدر غيدر
الضرورية إلى تقميص التكاليف .
 التحتتول نحتتو التصتتنيش المتترن :يددؤدي اسددتخدام نظددم التصددنيع المرنددة إلددى زيددادة كفدداءة
العممية اإلنتاجية ،وبالتالي تخفيض التكاليف وتحقيق اإليصاء الواسع بنفس الوقت .
 تجنب استخدام المواد األولية والمكونتات مرتفعتة التثمن :يمكدن تقميدل التكمفدة مدن خدالل
تالفي استخدام المواد واألجزاء المكمفة .
 إعتتتادة تحديتتتتد مواقتتتش المرافتتتتق اإلنتاجيتتتتة :ي ددؤدي بن دداء الم ارف ددق اإلنتاجي ددة ب ددالقرب م ددن
المجيزين والزبائن إلى تخفيض التكاليف المتعمقة بالنقل والخزن وغيرىا .
 التركين عمى النبائن المهمين :يؤدي التركيز عمى الزبائن الميمين إلى تقمديص التكداليف
المتعمقة بالزبائن غير المربحين .
 إعادة هندسة العمميات الجوهرية فتي الشتركة :يمكدن تقمديص التكداليف مدن خدالل إعدادة
اليندسد ددة لمعممي د ددات الجوىريد ددة ف د ددي الش د ددركة ،وا ازلد ددة األنش د ددطة التد ددي ال تض د دديف قيم د ددة .
()Thompson & Strickland, 2003: 151-159
ثاني ددا :تقنيد ددات إدارة الكمف ددة االسد ددتراتيجية

Management

Cost

Strategic

Techniques
تس ددتخدم منظم ددات األعم ددال العدي ددد م ددن التقني ددات واألس دداليب لغ ددرض ت دددعيم موقعي ددا
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التنافسي داخل بيئة األعمال ،ومدن أجدل مواجيدة أنشدطة المنافسدين ،وذلدك مدن خدالل تطدوير
ميزتيا التنافسية بالمقارنة مع ىؤالء المنافسين .
وتعد ددد تقنيد ددات إدارة الكمفد ددة اإلسد ددتراتيجية واحد دددة مد ددن أىد ددم األدوات التد ددي تسد ددتخدميا
المنظم ددات م ددن أج ددل تحقي ددق التنفي ددذ المالئ ددم إلس ددتراتيجية قي ددادة الكمف ددة ،وانعك دداس ذل ددك عم ددى
تطوير الميدزة التنافسدية لممنظمدة ،ويختمدف تركيدز المنظمدات عمدى اسدتخدام ىدذه التقنيدات مدن
منظمددة ألخددرى ،وفق دًا لمعديددد مددن المتغي درات البيئيددة الداخميددة والخارجيددة المتعمقددة بيددا ،ويمكددن
توضيح مضامين ىذه التقنيات بشيء من التفصيل كما يأتي:
أ -نظم التكاليف المستندة عمى النشاط Activity Based Costing Systems
 -1تعريتتتف نظتتتام التكتتتاليف المستتتتندة عمتتتى النشتتتاط :ويرم ددز لي ددا اختص ددا ًار ( )ABCى ددو
األسموب المستخدم في تخصيص التكاليف الصدناعية غيدر المباشدرة لممنتجدات أو الخددمات،
والذي يعد األكثر دقة من المدخل التقميدي الذي يستخدم في تخصيص تمك التكاليف .
ويعم ددل ى ددذا النظ ددام عم ددى تص ددنيف جمي ددع التك دداليف غي ددر المباشد درة باس ددتخدام نش دداط
معددين ،ومددن ثددم تعقددب ىددذه التكدداليف المتعمقددة باألنشددطة ،وبعددد ذلددك يددتم تخصدديص تكدداليف
النشدداط عمددى المنتجددات باسددتخدام موجددو التكمفددة الددذي يتعمددق بسددبب حصددول التكمفددة ( .
. )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 عمى األنشطة الفردية وعدىا أغدراض تكمفدة رئيسدة،
وقد يكون النشاط عبارة عن حدث معين ،أو ميمة ،أو وحدة عمل تستخدم لغرض معين .
 -2خطوات تنفيا التكاليف المستندة عمى النشاط ( :)ABCوتتمثل بالخطوات اآلتية:
 تحديد المنتجات التي يتم اختيارىا كأغراض لمتكمفة .
 تحديد التكاليف المباشرة لممنتجات .
 إ ختيد ددار أسد ددس تخصد دديص الكمفد ددة السد ددتخداميا فد ددي تخصد دديص التكد دداليف غيد ددر المباش د درة
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ال يددتم تحدي ددد أنشددطة التص ددميم ،والتنصدديب والعممي ددات التصددنيعية كأس ددس
لممنتجددات ،م ددث ً
لتخصيص الكمفة .
 يددتم تحديددد التكدداليف غيددر المباشدرة المتعمقددة بكددل أسدداس لتخصدديص الكمفددة ،ويددتم توزيعيددا
عمى األنشطة عمى أسس عالقة السبب واألثر بين أساس تخصيص الكمفة وبين تكداليف
النشاط .
 يد ددتم حسد دداب المعد دددل لكد ددل وحد دددة ولكد ددل قاعد دددة تخصد دديص لمتكمفد ددة ،والتد ددي تسد ددتخدم فد ددي
تخصيص التكاليف غير المباشرة لممنتجات .
 يتم حساب التكاليف غير المباشرة المخصصة عمى المنتجات .
 يددتم حسدداب التكدداليف الكميددة لممنتجددات مددن خددالل جمددع جميددع التكدداليف المباش درة وغيددر
المباشرة لممنتجات (Horngren, et. al.,2003: 136-148) .
 -3أسباب استخدام نظام التكاليف المستندة عمى النشاط :وتتمثل باألسباب اآلتية:
 تخفيض كمفة قياس األنشطة والتكاليف المرتبطة بتمك األنشطة .
 ارتفاع حجم المنافسة القوية التي أدت إلى ارتفاع تكمفة التسعير الخاطئ .
 ارتفداع كميدة ،وحجدم ،وتعقيدد عمميدة تسدميم المندتج Blocher, et. al., 2002: ( .
)109
 -4منايتتا استتتخدام نظتتام التكتتاليف المستتتندة عمتتى النشتتاط ( :)ABCيددؤدي اسددتخدام ىددذا
النظام إلى تطوير نظام التكاليف لممنظمة من خالل زيادة دقة بيانات التكاليف وكما يأتي:
 زيددادة ع دددد مجمع ددات التك دداليف ،ونتيج ددة ل ددذلك تنشددأ ع دددة مجمع ددات وفقد داً لع دددد األنش ددطة
المحركة لمتكمفة التي يمكن تحديدىا .
ال مدن تعيدين ىددذه
 تغييدر األسداس المسددتخدم فدي تعيدين التكدداليف اإلضدافية لممنتجدات ،فبددد ً
التكاليف عمى أساس العمل المباشر أو أية مقاييس أخرى ،يتم تعيينيدا عمدى أسداس نسدبة
من األنشطة المحركة لمتكاليف التي يمكن تتبعيا لممنتج أو لألمر اإلنتاجي .
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 تغييدر نظدرة المددديرين لمعديدد مددن التكداليف اإلضددافية والتدي كددان يعتقدد فددي الماضدي بأنيددا
غير مباشرة (مثل القوى المحركة والتفتيش واعداد اآلالت) .
ٍ
كنتيجة لتحديد تكاليف أكثر دقة لممنتجات .
 قيام المديرون باتخاذ ق اررات أفضل
 يؤدي تحديد الكمفة عمى أساس النشاط إلى تطوير الرقابة عمى التكاليف .
 -5حدود استخدام نظام التكاليف المستندة عمى النشاط ( :)ABCوتتمثل باآلتي:
 الحاجتتة إلتتى التخصيصتتات الحكميتتة :تشددير االنتقددادات الموجددو إلددى ىددذا النظددام إلددى إنددو
عمدى الدرغم مدن إن بعدض التكداليف يمكدن تتبعيدا بشدكل مباشدر إلدى المنتجدات مدن خدالل
استخدام مراكز األنشطة ،إال إن الشدريحة الخاصدة باألنشدطة عمدى مسدتوى التجييدزات أو
التس ددييالت يج ددب أن تخص ددص عم ددى المنتج ددات وفقد دًا ألس ددس حكمي ددة ،وم ددن ث ددم فد دإن أي
محاولة لتحديد تكاليف أكثر دقة من خالل اسدتخدام تحديدد الكمفدة عمدى أسداس النشداط ال
معنى ليا .
 ارتفتتاع التكتتاليف :ربمددا يكددون أحددد أىددم محددددات ىددذا النظددام ىددو الكمفددة العاليددة لمقيدداس
الالزمددة لتشددغيمو ،إذ يحتدداج النظددام المعقددد بدرجددة مقبولددة إلددى قدددر كبيددر مددن التفاصدديل
وا لعمميات الحسابية حتى يمكدن التوصدل إلدى تكمفدة وحددة المندتج ،ولدذلك فدإن تطبيدق ىدذا
النظام يمكن أن يقابل بتحد كبير ( .جاريسون ونورين)238-237 :2002 ،
ب -اإلدارة المستندة عمى النشاط (Activity Based Management )ABM
 -1تعريف اإلدارة المستندة عمى النشاط  :تشير اإلدارة المستندة عمى النشاط إلى مجموعة
األنشددطة التددي يتخددذىا المددديرون اعتمدداداً عمددى د ارسددة نظددام المحاسددبة المسددتند عمددى النشدداط،
لغدرض تحسدين كفدداءة األنشدطة وربحيددة المنتجدات ،كاسدتخدام المعمومددات المتعمقدة بالمنتجددات
ال عدن تحسدين العمميدات مدن خدالل تعمدم كيفيدة تخفديض
المربحة لغدرض زيدادة إنتاجيدا ،فضد ً
وقت إعداد الماكنة )Atkinson, et. al., 2007: 144-145 ( .
وتسددتخدم اإلدارة المسددتندة عمددى النشدداط أيض داً فددي توصدديف الق د اررات اإلداريددة التددي
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تس ددتخدم معموم ددات نظ ددام ( )ABCلغ ددرض تحقي ددق رض ددا الزب ددائن وتط ددوير الربحي ددة ،وتش ددتمل
ق ارراتيددا عمددى التسددعير ،ومدزيج المنددتج ،والق د اررات المتعمقددة بكيفيددة تقمدديص التكدداليف ،وتحسددين
العمميات ،وق اررات تصميم المنتجات (Horngren, et. al.,2003: 148) .
 -2األدوات الرئيسة الستخدام طريقة ()ABM
ىنالدك أداتدين ميمتدين يسدتخدميما المددراء لغدرض الفيدم األفضدل لمعمميدات الداخميددة
والخارجيدة لمنظمدداتيم وىمددا شتتبكات التجهيتتن وس:ستتل القيمتتة ،وتعددرف شددبكة التجييددز بأنيددا
شد ددبكة مسد ددتقمة مد ددن المنظمد ددات تعمد ددل عمد ددى تجييد ددز الزبد ددون بد ددالمواد والمنتجد ددات والخد دددمات،
ويسددتطيع الم دددراء تط ددوير أداء ا لعممي ددات م ددن خددالل الفي ددم المناس ددب لش ددبكات التجيي ددز الت ددي
تتعامل المنظمة معيا .
أما سمسمة القيمة فترتبط بتعاقب األنشطة التي تخمق القيمة داخدل المنظمدة ،وتسداعد
المدريرون عمى فيم العالقة االعتمادية بين ىذه األنشطة ،وتختمف ىذه األنشطة مدن منظمدة
ألخ ددرى اعتم ددادًا عمد دى العدي ددد م ددن العوام ددل ومني ددا حج ددم المنظم ددة ،وأند دواع الس ددمع والخ دددمات
المباع ددة ،ويفت ددرض عم ددى المنظم ددة تحدي ددد األنش ددطة الت ددي تض دديف القيم ددة م ددن أج ددل تعظ دديم
ربحيتيددا ،وتسددتطيع الشددركة تخفدديض التكدداليف الكميددة لممنتجددات والخدددمات عندددما تعمددل مددع
باقي شدركائيا فدي سمسدمة التجييدز بشدكل تعداوني (Needles, et.al., 2002: 838- .
)839
 -3المنايا الرئيسة الستخدام طريقة ( :)ABMويمكن تحديدىا كما يأتي:
 تسددتخدم طريقددة ( )ABMفددي قيدداس فاعميددة العمميددات واألنشددطة التشددغيمية الرئيسددة داخددل
المنظمة ،وتحديد كيفية قياس تمك العمميات ،بغيدة تقميدل التكداليف وزيدادة القيمدة لمزبدون .
كقي دداس عممي ددة ت دددفق المد دواد الخ ددام ف ددي العممي ددة التص ددنيعية ،وقي دداس ج ددودة المد دواد الخ ددام
والمصنعة عمى سبيل المثال .
 تسددتخدم طريقددة ( )ABMفددي تطددوير التركيددز اإلداري مددن خددالل تخصدديص الم دوارد عمددى
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األنشدطة الرئيسدة التدي تضدديف القيمدة ،وعمدى الزبدائن ،والمنتجددات ،ومدن خدالل المحافظددة
عمى الميزة االستراتيجية لمشركة باستخدام أساليب التحسين المستمر .
 تسدتخدم طريقدة ( )ABMلتحميددل موجدو الكمفددة ،وتحميدل النشدداط ،وقيداس األداء ،ويتضددمن
تحمي ددل موج ددو الكمف ددة لعممي ددات الفح ددص ،والتحدي ددد ،والتفس ددير لت ددأثيرات موجي ددات الكمف ددة،
والغد ددرض مند ددو ى د ددو البحد ددث ع د ددن الجد ددذور المسد ددببة لتكمف د ددة النشد دداط  ،وتش د ددتمل األدوات
المستخدمة في ىذا الندوع مدن التحميدل عمدى المقارندة المرجعيدة ومخططدات السدبب واألثدر
وتحميل باريتو .
 -4أنواع تطبيقات طريقة اإلدارة المستندة عمى النشاط :وتصنف إلى نوعين وىما:
 اإلدارة المستندة عمى النشتاط التشتغيمي :وتعمدل عمدى عمدل األشدياء الصدحيحة ،وانجداز
األنشطة بكفاءة ،وتبحث ىذه الطريقة عن تحقيق الكفاءة واسدتغالل الموجدودات مدن أجدل
تقميددل التكدداليف ،وتتضددمن تطبيقاتيددا لددبعض التقنيددات اإلداريددة مثددل إدارة النشدداط ،واعددادة
ىندسة عممية األعمال ،وادارة الجودة الشاممة ،وقياس األداء .
 اإلدارة المستندة عمى النشاط االستراتيجي :وتشير إلى عمل األشياء المالئمة أو اختيار
األنشطة المالئمة لغرض استخداميا في إنجاز األىداف ،وكما تعمدل عمدى تبدديل الطمدب
عم ددى األنش ددطة م ددن أج ددل زي ددادة الربحي ددة ب ددافتراض إن كف دداءة األداء تبق ددى مس ددتقرة ،وم ددن
األمثمة عمييا تبديل مزيج الطمب لألنشطة من التطبيقات غير المربحة من خالل تقمديص
الحاجد ددة لألنش د ددطة غي د ددر المربحد ددة ،وتتض د ددمن تطبيق د ددات اإلدارة المسد ددتندة عم د ددى النش د دداط
االسددتراتيجي لتصددميم العمميددة ،وخددط اإلنتدداج  ،والعالقددات مددع المجي دزين ،والعالقددات مددع
الزبدون وتجزئددة السدوق ،وقندوات التوزيددع Blocher, et. al., 2002: 117-( .
)118
ج -نظام تحديد كمفة دورة حياة المنتج Costing Product Life Cycle
 -1تعريف نظام تحديد تكمفة دورة حياة المنتج :ويرمدز ليدا ( ، )PLCCإذ تمدر المنتجدات
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خالل فترة حياتيا بأربع مراحل أساسية وىي مرحمة التقديم ،ومرحمة النمدو ،ومرحمدة النضدوج،
ومرحمددة االنحدددار ،وت درتبط كددل مرحمددة مددن ىددذه الم ارحددل بعالقددة معينددة مددع حجددم المبيعددات،
والتدفق النقدي ،واألرباح لكل منتج )Heizer & Render, 2004: 157( .
ويعرف نظام تحديد تكمفة دورة حياة المنتج بأنو أحد التقنيات التي تستخدميا اإلدارة
لغرض تحديد ومراقبة تكاليف المنتج النيائي خالل مدة حياتو ،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 مرحم ددة تس ددميم
المنتجات تامة الصنع وتقديم الخدمة المرافقة ليا .
وتبدددأ ىددذه الخط دوات بعمميددة البحتتث والتطتتوير ،ثددم تصتتميم المنتتتج ،وبضددمنيا إعددداد
المندتج األولددي ،والكمفددة المسددتيدفة ،واالختبددار ،وبعدددىا عمميتتة التصتتنيش ،وبضددمنيا الفحددص،
والتعبئدة ،والخدزن ،ومدن ثددم تدأتي عمميتتة التستويق ،وبضدمنيا التددرويج ،والتوزيدع ،وأخيد اًر تددأتي
الخطددوة المتعمقددة بالمبيعتتات والخدمتتتة ،ويعمددل المحاسددبون اإلداريددون عمددى إدارة جميددع ىددذه
الكمددف مددن وجيددة نظددر اسددتراتيجية ،مددع التركيددز عمددى التكدداليف المتعمقددة بمرحمددة التصددميم،
وذلك لتأثيرىا عمى بقية تكاليف المراحل األخرى (. )Blocher, et. al., 2002: 17
 -2تخصيص الموارد في دورة حياة المنتج:
تتكددرر عمميددة تخصدديص الم دوارد خددالل دورة حيدداة المنددتج بددنفس الصدديغة دائمد دًا ،إذ
تقددرر الشددركة اإلنفدداق بشددكل كبيددر عمددى عمميددة التصددميم لغددرض تخفدديض التكدداليف المتعمقددة
بالم ارحددل األخددرى مثددل تكدداليف التصددنيع والتكدداليف المتعمقددة بالخدددمات ،وفددي وقددت الحددق قددد
تقددوم الشددركة بتحديددد كيفيددة تخفدديض تكدداليف التصددميم بشد ٍ
دكل مناسددب ،وتمعددب كمددف الفرصددة
الضدائعة دو اًر ميمداً فددي عمميدة تحديددد تكداليف دورة حيداة المنددتج ،وذلدك بسددبب محدوديدة عدددد
المنتجات التي يمكن تقديميا خالل مدة زمنية معينة .
وقد تكون الكمفة االبتدائية لدورة حياة المنتج مرتفعة جداً ،إال إن كمفة التصدنيع تكدون
منخفضددة نسددبياً ،ويسددتخدم المددديرون ىددذه المعمومددات لمتقيدديم الدددقيق لتطددوير المنددتج الجديددد،
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ال عدن تحميدل تكداليف الفدرص الضدائعة (Atkinson, et. al., 2007: 317- .
ف ضد ً
) 318
د -نظام تحديد الكمفة المستيدفة (Target Costing )TC
 -1تعريتتف نظتتتام تحديتتتد الكمفتتتة المستتتتهدفة :ىددو أسددموب يسددتخدم لمتخطدديط لم دربح وإلدارة
الكمفة ،وييدف إلى تخفيض تكاليف المنتجات في مرحمة البحث والتطوير واليندسدة فدي دورة
حياة المنتج ،لغرض تالفي استخدام األسموب األكثر كمفة والذي يتعمق بتخفيضيا فدي مرحمدة
التصنيع (Atkinson, et. al., 2007: 320) .
ويعمددل ىددذا النظددام عمددى تحديددد الكمفددة المرغوبددة لممنددتج وذلددك باالعتمدداد عمددى سددعر
تنافسي محدد مقدمًا ،األمر الذي يؤدي إلى تحقيدق المندتج لمدربح المرغدوب ،ويجدب أن تتبندى
المؤسسددة المسددتخدمة ليددذا النددوع مددن النظددام لمقدداييس دقيقددة جددداً لتخفدديض الكمفددة ،أو القيددام
بعمميددة إع ددادة التص ددميم لممن ددتج أو لمعممي ددة التص ددنيعية م ددن أج ددل الموائم ددة م ددع س ددعر الس ددوق،
والمحافظة عمى تحقيق المنتج لمربحية .
ويع ددد ى ددذا النظ ددام أح ددد األش ددكال االس ددتراتيجية لعممي ددة التحمي ددل ف ددي الص ددناعات ذات
المنافسة المرتفعة ،عندما تعمل الفروقات الصغيرة فدي األسدعار عمدى جدذب المسدتيمكين نحدو
المنتجات األقل سع اًر )Blocher, et. al., 2002: 17( .
 -2آلية استخدام نظام تحديد الكمفة المستهدفة
يقوم ميندسي المنظمة ومصممي المنتج باستخدام نظام الكمفة المستيدفة لغرض
تحديد الحد األقصى لمكمفة التي يفترض أن تتحقق لممواد والموارد األخرى المطموبة في
عممية تصميم وتصنيع المنتج ،وتكون مسؤوليتيم ابتكار المنتجات ذات كمف مساوية أو أقل
من الكمف المستيدفة ،ويزود ىذا النظام المدراء بالقدرة عمى السيطرة عمى تكاليف المنتج
الجديد في مرحمة التخطيط في دورة حياة المنتج ،وكذلك يمكن المديرون في البيئة التنافسية
من تحميل المنتجات المحتمل إنتاجيا قبل االلتزام بتخصيص الموارد الالزمة إلنتاجيا .
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()Needles, et.al., 2008: 1227
ىد  -تحميل سمسمة القيمة (Value Chain Analysis )VCA
 -1تعريف تحميل سمسمة القيمة :يعرف مفيوم تحميل سمسمة القيمة بأنو أحد أدوات التحميل
االستراتيجي التي تسدتخدم فدي تحديدد مكدان القيمدة المقدمدة لمزبدائن والتدي مدن الممكدن زيادتيدا
أو تخفيض التكاليف ،وكذلك تستخدم من أجل الفيم األفضل لتدرابط المنظمدة مدع المجيدزين،
والزب ددائن ،المنظم ددات األخ ددرى داخ ددل الص ددناعة ،وتتض ددمن أنش ددطة التحمي ددل لجمي ددع الخطد دوات
الضرورية المستخدمة في توفير المنتج التنافسي لمزبون .
وتب دددأ عممي ددة التحمي ددل ف ددي المؤسس ددات التص ددنيعية باألنش ددطة المتعمق ددة بمرحم ددة إع ددداد
المنددتج واختبددار المنتجددات الجديدددة ،ثددم مرحمددة ش دراء الم دواد األوليددة وعمميددة التصددنيع ،وأخي د ًار
مرحمة المبيعات والخدمة ،أما فدي المؤسسدات الخدميدة فتبددأ ىدذه العمميدة مدن خدالل األنشدطة
المتعمقددة بتحديددد مفيددوم الخدمددة وتصددميميا ،والغددرض منيددا ،وحجددم الطمددب ،ومددن ثد ّدم التحددرك
نحدو مجموعدة األنشدطة التدي تقددم الخدمدة لغدرض خمدق رضدى الزبدون Blocher, et. ( .
)al., 2002: 44- 45
 -2خطوات تحميل سمسمة القيمة :يمكن توضيح خطوات تحميل سمسمة القيمة كما يأتي:
 تحديد أنشطة سمسمة القيمة :أنشطة القيمة ىي األنشطة التي يجب أن تمارسيا الشركة
داخل الصناعة لغرض تحويل المواد األولية إلى منتجات نيائيدة ،والتدي تتضدمن عمميدات
التصددميم والتصددنيع وتقددديم الخدمددة لمزبددون ،وتقددوم الشددركة بتحديددد األنشددطة الخاصددة بيددا
عند ددد إج د دراء عمميد ددة تحميد ددل القيمد ددة ،وتختمد ددف عمميد ددة إعد ددداد سمسد ددمة القيمد ددة حسد ددب ند ددوع
الصناعة .
 تحديد موجه (أو موجهات) الكمفة داخل كل نشاط لمقيمتة :يعدرف موجدو الكمفدة بأندو أي
عام ددل ي ددؤدي إل ددى تغيي ددر مس ددتوى الكمف ددة الكمي ددة ،والي دددف م ددن ى ددذه الخط ددوة ى ددو تحدي ددد
األنش ددطة الت ددي تس ددتطيع المؤسس ددة م ددن خاللي ددا أن تحص ددل عم ددى ميد دزة الكمف ددة الحالي ددة أو
533

مجلة ديالى 2014/

العدد الثالث والستون

المحتممة ،من أجل المحافظة عمى وضعيا التنافسي أو تطويره .
 تطوير المينة التنافسية من خ:ل تخفيض الكمفة أو إضافة القيمة :تحدد المؤسسدة فدي
ىدذه الخطدوة طبيعددة الميدزة التنافسدية الحاليددة أو المحتممدة مدن خددالل د ارسدة أنشدطة القيمددة
وموجيات الكمفة التي تم توضيحيا مسبقًا ،وذلك من خالل الخطوات اآلتية:
 تحديد الميزة التنافسية (قيدادة الكمفدة أو التمدايز) :يمكدن أن تسداعد عمميدة تحميدل أنشدطة
القيمة اإلدارة في الفيدم األفضدل لمميدزة التنافسدية االسدتراتيجية لمشدركة ،وعمميدة التمركدز
المالئم في سمسمة القيمة الكمية لمصناعة .
 تحديددد فددرص إضددافة القيمددة :يمكددن أن تسدداعد عمميددة تحميددل أنشددطة القيمددة فددي تحديددد
األنشطة التي تستطيع الشركة من خالليا أن تضيف قيمة ميمة لمزبون .
 تحديدد فددرص تقميددل الكمفدة :إن د ارسددة أنشددطة القيمددة وموجيدات الكمفددة يمكددن أن تسدداعد
المؤسسة في تحديد أجزاء سمسمة القيمة التي ال تعد ذات قيمة تنافسية .
 استغالل االرتباطات بين األنشطة في سمسمة القيمة :يتدأثر القدرار المتعمدق بالنشداط مدن
داخدل المؤسسددة أو مدن مصدددر خدارجي أحيانداً بأسددموب النشداط الددذي يدؤثر عمددى نشدداط
آخر داخل سمسمة القيمة .
ولذلك يمكن القول إن عممية تحميل سمسمة القيمدة تددعم الميدزة التنافسدية االسدتراتيجية
لممؤسسة من خالل تسييل عممية اكتشاف الفدرص المتعمقدة بإضدافة القيمدة لمزبدائن وتخفديض
تكمفة المنتج أو الخدمة المقدمة ليم )Blocher, et. al., 2002: 46-48( .
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و -عممية إعادة ىندسة األعمال (Business Process Reengineering )BPR
 -1تعريف عممية إعادة هندسة األعمتال :إعدادة اليندسدة ىدي عمميدة إعدادة التصدميم الكمدي
لمعممي ددة التش ددغيمية ،وي ددتم التخط دديط لمعممي ددات م ددن أج ددل االس ددتجابة لمتس ددييالت ،والمنتج ددات،
والتكنولوجيا ،واألسواق ،وتوقعات الزبائن ،ويتم إعادة تصميم أو إعادة ىندسة العمميدة لغدرض
موائمددة خصائصدديا مددع متطمبددات التغي درات الحاصددمة فددي البيئددة المحيطددة ،مددن أجددل تحقيددق
التحسين المستمر في األداء )Russell & Taylor, 2000: 254 ( .
 -2أهداف عممية إعادة هندسة األعمال :يمكن توضيح أىداف ىذه العممية كما يأتي:
 التمتاين فتي العمميتات :تسدتخدم المؤسسدة عمميددة إعدادة اليندسدة مدن أجدل الحصدول عمددى
التمددايز فددي عممياتيددا ،والقيددام بعمميددة تحميددل تمددك العمميددات لغددرض اسددتخداميا فددي مجددال
ربحيددة الزبددون وتحديددد الكمددف المتعمقددة بالخدددمات المقدمددة لددو ،فضدالً عددن اسددتخداميا فددي
تعظيم معيارية اإلنتاج .
 التغييتتر التنظيمتتي :تعمددل عمميددة إعددادة اليندسددة عمددى تحقيددق التغييددر التنظيمددي الشددامل،
وذلك من خدالل عمميدة التح ّدول الواسدعة فدي العمميدات ،إذ تعدزز ىدذه العمميدة مدن التركيدز
ال يدؤدي تغييدر عمميدة التركيدز عمدى المندتج إلدى التركيدز عمدى
عمدى العمميدات الجديددة ،مدث ً
الزبون إلى إعادة تصميم العمميات وفقًا ليذا التغيير .
 المنافش المستدامة :يدؤدي اسدتخدام عمميدة إعدادة اليندسدة إلدى توجدو اإلدارة نحدو التركيدز
عمى الثقافة التي تحفز عمى تحقيق المنافع المستدامة ،وذلك من خالل اإلدارة االسدتباقية
لمكم ددف والتعقيد ددد ،لغد ددرض تجن ددب التد ددأثيرات العكسد ددية الت ددي قد ددد تد ددنجم بع ددد عمميد ددة إج د دراء
التغييرات )Booz, et. al., 2003: 2( .
 -3خط توات عمميتتة إعتتادة هندستتة األعمتتال :يمكددن توضدديح خط دوات عمميددة إعددادة ىندسددة
األعمال من خالل الشكل اآلتي:
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شكم ( )2خطوات عمهية إعادة هندسة األعمال
متطلبات
الزبون

التحلٌل

األفكار
اإلبداعٌة

التوجه
اإلستراتٌجً

خارطة المستوى
العالً للعملٌة

المقارنة
المرجعٌة

أهداف وخصائص أداء العملٌة
مبادئ
التصمٌم

خارطة العملٌة
المفصّلة
المصادقة
على
النموذج

الدراسة االستداللٌة
للتصمٌم الجدٌد

المقاٌٌس
الرئٌسة
لألداء

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

ز -المقارنة المرجعية (Benchmarking )BM
 -1تعريتتف المقارنتتتة المرجعيتتتة :وتع درف بأنيددا إج دراء منددتظم يسددتخدم فددي قيدداس عمميددات،
ومنتجددات ،وخدددمات المؤسسددة بالمقارنددة مددع قددادة السددوق فددي الصددناعة ،وتعددد أحددد األدوات
الميمة لعممية إعادة التصميم ،إذ تعمل المنظمات عمى تحقيق الفيم األفضل ألداء الشدركات
المتمي دزة فددي السددوق مددن أجددل اسددتخدام ىددذا الفيددم فددي تحسددين عممياتيددا ،وتتمثددل المق دداييس
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المسدتخدمة فددي المقارنددة المرجعيدة بكمفددة المنددتج ،ووقددت معالجدة الطمبيددة ،واالحتفدداظ بددالزبون،
والعائد عمى االستثمار ،ورضا الزبون .
)(Krajewski & Ritzman, 2005: 152
وتعد من العمميات التي تستخدم لغرض البحث عدن الممارسدات األفضدل التدي تحقدق
األداء المتفد ددوق ،وقد ددد وصد ددفت بأنيد ددا دالسد ددباق الد ددذي لد دديس لد ددو خد ددط نيايد ددةد www. :1( .
)Jorgensen,

 -2منافش المقارنة المرجعية:
تتمثل المنافع التي تقدميا المقارنة المرجعية لممنظمة من خالل زيدادة رضدى الزبدون،
ووضددع األىددداف والغايددات ،والقيدداس المالئددم لإلنتاجيددة ،والتعددرف عمددى الممارسددة األفضددل،
والتحقق من المقارنة مع المنظمات المتفوقة )Abbott ,2002:2( .
 -3أنواع المقارنة المرجعية:
يددتم إج دراء المقارنددة المرجعيددة مددع المنظمددة التددي تعددد األفضددل ،إال إن المقارنددة المرجعيددة
الكاممددة ال تشددمل جمددع ومقارن ددة البيانددات فحسددب ،بددل تش ددمل د ارسددات لمكشددف عددن أس ددباب
التفوق في األداء ،وىناك ثالثة طرائق إلجراء المقارنة المرجعية فدي حالدة رغبدة المنظمدة فدي
إجراء دراسات لمكشف عن أسباب التفوق في األداء وىي:
 المقارنتتتة المرجعيتتتة الداخميتتتة :وي ددتم إجد دراء ى ددذه المقارن ددة ب ددين العممي ددات الداخمي ددة (مث ددل
المقارنددة بددين فريددق عمددل موقددع مددا أو مشددروٍع مددا مددع فريددق آخددر فددي نفددس المنظمددة)،
ويحدث ىذا النوع من المقارنة المرجعية فدي المنظمدات الكبيدرة وييددف إلدى جعدل مسدتوى
أداء المنظمة بكامميا مساويا ألداء أفضل عممية أو فريق عمل .
 المقارنة المرجعية التنافسية :ويتم إجراء ىذه المقارندة مدع مندافس محددد فدي مندتج معدين
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أو خدمدة أو وظيفددة معينددة ،ويمكددن مددن خددالل ذلددك الحصددول عمددى البيانددات التددي توضددح
إنجازات المنافسين ،وتكون ىذه المقارنة أكثر صعوبة وتعقيداً .
 المقارنتة المرجعيتة الشتاممة :ويدتم إجدراء ىدذه المقارندة بدين وظدائف أو عمميدات األعمددال
المتشابية ،بغض النظر عن الصناعة أو البمد )Abbott,2002 :2-3( .
ح -نظام اإلنتاج في الوقت المحدد (Just In Time )JIT
 -1تعريتتف نظتتام اإلنتتتاج فتتي الوقتتت المحتتدد :يع درف بأن دو أسددموب العمددل الددذي يبحددث فددي
تقمدديص جميددع مصددادر الضددياع فددي األنشددطة اإلنتاجيددة مددن خددالل تددوفير الجددزء المالئددم ،فددي
المكان المالئم ،وفي الوقت المالئم ،ولذلك يتم إنتاج األجدزاء وفقداً ليدذا النظدام لغدرض مقابمدة
متطمبددات التصددنيع فقددط ،األمددر الددذي يددؤدي إلددى تحقيددق أقصددى تخفدديض لحجددم المخددزون،
وتخفيض التكاليف ،وتطوير الجودة )Schroeder, 2007: 392( .
نظر ألىمية نظام الوقت المحدد وتعدد العناصر المكونة لدو فدإن النظدرة إليدو تتبداين
و اً
بشكل كبيدر ،فدالبعض يعتبدره نظامدًا لمسديطرة عمدى المخدزون ألندو يحقدق سديطرة محكمدة عمدى
المخزون ،والبعض اآلخدر يشدير إلدى إندو تقييدد لممخدزون ،والحقيقدة إن ىدذا النظدام ىدو فمسدفة
لمصنع ،أو فمسفة إلزالة اليدر في عممية اإلنتاج ( .نجم)82-80 :2004،
 -2الشراء بنظام الوقت المحدد:
أولددت المنظمددات اىتمام داً أكبددر بالش دراء فددي الوقددت المحدددد بسددبب تحقيقيددا لمكاسددب
تتعمدق بشدراء طمبيدات شدراء صدغيرة ومتكدررة ،وتتعمددق أيضدًا بإعدادة بندداء وترتيدب عالقتيدا مددع
موردييا ،ويعرف الشدراء بالوقدت المحددد بأندو شدراء السدمع أو المدواد بحيدث إن تسدميميا يسدبق
مباش درة وت دواً الطمددب أو االسددتخدام ،وأقصددى تصددور ليددذا النظددام ىددو أن ال يوجددد أي مخددزون
يتم االحتفاظ بو .
وتركز المنظمات التي تستخدم نظم الشراء في الوقت المحدد عمى التكداليف المخفيدة
المرتبطددة باالحتفدداظ بمسددتويات مرتفعددة مددن المخددزون ،تمددك التكدداليف التددي تتضددمن قدديم كبي درة
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خاصة بمساحة تخزين المخزون والتمف ( .هورنكرن وأخرون)1292:1994،
 -3منافش نظام اإلنتاج في الوقت المحدد:
وتتضددمن تخفدديض حجددم المخددزون ،وتحسددين الجدودة ،وتخفدديض التكدداليف ،وتخفدديض
متطمبددات المسدداحة ،وتقميددل وقددت االنتظددار ،وزيددادة اإلنتاجيددة ،وزيددادة حجددم المرونددة ،وتطددوير
العالق د ددات م د ددع المجيد د دزين ،وتبس د دديط األنش د ددطة المتعمق د ددة بالجدول د ددة  ،وزي د ددادة حج د ددم الطاق د ددة،
واالسدتخدام األفضدل لممدوارد البشدرية ،وزيدادة التندوع فدي أشدكال المنتجدات Russell & ( .
)Taylor, 2000: 757-758
ط -إدارة الجودة الشاممة (Total Quality Management )TQM
 -1تعريف إدارة الجتودة الشتاممة :تعندي الجيدود الشداممة عمدى مسدتوى المنظمدة التدي تعمدل
عمى تحقيق رضا الزبون من خالل مشاركة جميع العداممين والزبدائن والمجيدزين ،وتعدد فمسدفة
إدارية شاممة ،ومجموعة من األدوات والمداخل لتنفيذ ىذا المفيوم ،وتتضدمن مبادئيدا الرئيسدة
ال م ددن تص ددحيح المش دداكل بع ددد تحققي ددا،
إش ددباع حاج ددات الزب ددون ،وتجن ددب النوعي ددة الرديئ ددة ب ددد ً
وتوجيددو الجمي ددع نحددو تحقي ددق التحس ددين المسددتمر ،وادراك قيم ددة قيدداس األداء لتحدي ددد الف ددرص
والمحافظد ددة عمد ددى التحسد ددينات ،وتقميد ددل مصد ددادر التكد دداليف والضد ددعف المد ددزمن فد ددي الكفد دداءة
اإلنتاجية .
ويتطمددب نظ ددام إدارة الجد دودة الش دداممة وتطبيقات ددو جيددوداً كبيد درة وبعي دددة األم ددد تتض ددمن
ال عددن
إعددادة التركيددز عمددى رغبددات وطموحددات منظمددات األعمددال والمنظمددات األخددرى ،فض د ً
التطوير المستمر في أنظمة المدخالت ،والعمل بروح الجماعة وتعميق روح الفريق ،بدالً مدن
إتباع الييكمة الفردية ،وكذلك العمل بمنظور الرؤيا بعيدة األمد بدالً من اإلصالحات والحمول
اآلنية ذات األمد القريب ،إذ ييدف نظام الجودة الشاممة إلى تجديد األعمدال التدي ليدا عالقدة
مباشدرة بددالجودة ،مدع تحديددد المسددؤوليات والصدالحيات لألفدراد واقامددة عالقدات تعاونيددة بيددنيم،
ال عن تأسيس آلية منظمة لتكامل الوظائف داخل المنظمدة كميدا Evans, 1997: ( .
فض ً
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)44-46
ويمكن توضيح مفيوم إدارة الجودة الشاممة من خالل الشكل اآلتي:

شكم ( )3مفهوو إدارة انجودة انشامهة
* المشااااركة بالعملٌاااات علاااى مساااتوى
الشركة.

TQM

* استراتٌجٌة الجودة.
* فرٌق العمل.

* تمكٌن العاملٌن.

ضمان الجودة

* إشراك الزبائن والمجهزٌن.

* نظم الجودة.
* نظم تكالٌف الجودة.
* حل المشاكل.

السٌطرة على الجودة

الفحص

* التخطٌط للجودة.

الشكل 11

* األسالٌب اإلحصائٌة.
* أداء العملٌة.
* معاٌٌر الجودة.

* اكتشاف الخطأ.
* تصحٌح الخطأ.

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

 -2مجاالت تركين إدارة الجودة الشاممة:
ويمكن توضيح المضامين الرئيسة التي تركز عمييا إدارة الجودة الشاممة كاآلتي:
 رضا النبون :يتم تحقيق رضى الزبدائن الدداخميين والخدارجيين مدن خدالل تحقيدق توقعداتيم
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فيما يتعمق بالمنتجات أو تجداوز تمدك التوقعدات ،إذ يدتم اسدتخدام مصدطمح الجدودة لغدرض
تحديد رضى الزبائن ،ولمجودة أبعاد متعدددة فدي ذىنيدة الزبدون ،وتتعمدق باألبعداد التنافسدية
لممنتج .
 مشاركة المستخدمين :تعدد مشداركة المسدتخدمين أحدد العناصدر الميمدة فدي إدارة الجدودة
الشداممة ،وتتضددمن التغيددر فددي الثقافدة التنظيميددة والتأكيددد عمددى فدرق العمددل ،إذ تتمثددل أحددد
التحد ددديات التد ددي تواجييد ددا إدارة الج د دودة بعمميد ددة غد ددرز إدراك أىميد ددة الج د دودة لد دددى جميد ددع
المس ددتخدمين ،وتحفي ددزىم 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 عن األساليب التي تدؤدي إلدى تحسدين
العمميات ،وتتضمن ىذه العممية تحديد قواعد المقارنة لمنشداط المتميدز وزرع الشدعور لددى
المسددتخدم بقدرتددو عمددى تقددديم نفددس األداء إلنجدداز عمميددة معينددة ( .

& Krajewski

)Ritzman, 2005: 196-202

 -3تقييم أداء الجودة:
تتوزع مقاييس الجودة إلى نوعين ىما المقاييس المالية والمقاييس غير المالية ،وتتضدمن
مزايا المقاييس المالية لتكاليف الجودة اآلتي:
 تركددز المقدداييس الماليددة لتكدداليف الج دودة االىتمددام بتوضدديح المسددألة المتعمقددة بددأن الج دودة
المنخفضة تؤدي إلى ارتفاع التكاليف .
 تع د ددد المق د دداييس المالي د ددة لتك د دداليف الجد د دود ة أس د ددموب مفي د ددد عن د ددد اس د ددتخدامو لممقارن د ددة ب د ددين
المشروعات المختمفة عند إجراء عممية التحسين ،وعند إعداد األولويات ألقصدى تخفديض
في الكمفة .
 تستخدم المقداييس الماليدة لتكداليف الجدودة كأسداس عدام ومشدترك لتقيديم محداوالت المبادلدة
بددين تكدداليف الوقايددة والفشددل ،كددذلك تددوفر تكدداليف الج دودة مقيدداس ممخددص ووحيددد ألداء
الجودة .
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أما مزايا المقاييس غير المالية لمجودة فتتضمن ما يأتي:
 يمك ددن التعبي ددر ع ددن المق دداييس غي ددر المالي ددة لمجد دودة بش ددكل كم ددي وبس دديولة ،وم ددن الس دديل
تفيميا .
 توجو المقاييس غير المالية االىتمام والعناية مباشرة إلى العمميات المادية ،ومدن ثدم تركدز
االىتمام والعناية عمى المشكمة التي تحتاج إلى إجراء التحسينات عمييا وبشكل دقيق .
 توافر ىذه المقاييس تغذية عكسية قصيرة األجل وفورية فيما يتعمق بتحقيق جيدود تحسدين
الجودة لمنجاح في مجال عمميا ( .هورنكرن وآخرون)1240-1238:1994 ،

ي -بطاقة األداء المتوازن (Balanced Scorecard )BSC
 -1تعريف بطاقة األداء المتوانن :وتعرف بأنيا أداة تستخدميا اإلدارة لغرض تحويل رسالة
واستراتيجية المنظمدة إلدى مجموعدة مدن مقداييس األداء تدوفر إطدا اًر معينداً لتنفيدذ اإلسدتراتيجية،
وتركز عمى تحقيدق األىدداف الماليدة وغيدر الماليدة لممنظمدة ،ويمكدن رؤيدة أداء المنظمدة وفقداً
لبطاقدة األداء المتدوازن مدن أربدع وجيدات نظددر ،وىدي :الماليدة ،والزبدون ،والعمميدات التشددغيمية
الداخمية ،والتعمم والنمو (Horngren, et.al., 2003: 447-448) .

 -2مضامين مخطط بطاقة األداء المتواننة :ويمكن توضيحيا كما يأتي:
 العوامتتل الماليتتة :وتتمثددل بعوامددل الربحيددة ومنيددا إي درادات العمميددات التشددغيمية ،والستتيولة
ومنيد ددا مد دددى مالئمد ددة التد دددفقات النقديد ددة ،والمبيعد ددات ومنيد ددا مسد ددتوى المبيعد ددات لمجموعد ددة
المنتجات المكمفة ،والقيمة السوقية ومنيا سعر السيم في السوق .
 العوامل المتعمقة بالنبون :وتتمثل بالعوامل المتعمقة برضا النبون ومنيدا شدكاوى الزبدون،
والمجهن والمونع ومنيا قوة العالقات مدع المجيدزين والمدوزعين ،والتستويق والبيتش ومنيدا
االتجاى ددات ف ددي مس ددتوى المبيع ددات ،ووقتتتت التستتتميم ومني ددا التس ددميم ف ددي الوق ددت المح دددد،
والجودة ومنيا شكاوى الزبائن ،والمصاريف المتعمقة بالضمان .
 العوامتتل المتعمقتتة بالعمميتتات الداخميتتة :وتتمثددل بالعوامددل المتعمقددة بتتالجودة ومنيددا عدددد
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المعيب ددات ،ومق دددار الخ ددردة ،واإلنتاجيتتتة ومني ددا كف دداءة الق ددوى العامم ددة ،وكف دداءة الماكن ددة،
والمرونة ومنيا وقت الدورة اإلنتاجية ،ووقت تنصيب المعدات ،وجاهنية المعتدات ومنيدا
الخبرة في عممية التشغيل ،وطاقة الماكنة ،واألمان ومنيا عدد حوادث العمل .
 عوامل اإلبداع والتعمم :وتتمثل بالعوامل المتعمقة بإبداع المنتتج ومنيدا عددد التغيدرات فدي
تص ددميم المن ددتج ،وتوقيتتتت المنتجتتتات الجديتتتدة ومني ددا ع دددد األي ددام الكمي ددة الالزم ددة إلنت دداج
المنتج ددات الجدي دددة ،وتطتتتتوير المهتتتتارة ومني ددا ع دددد س دداعات ت دددريب الع دداممين ،ومعنوي ددة
المستخدمين ومنيا معدل دوران المستخدمين ،والقدرة ومنيا القدرة عمى التكيف .
وقد أتى أسم بطاقة األداء المتوازنة نتيجة عمميا عمى موازنة استخدام مقاييس األداء
المالية ومقاييس األداء غير المالية عند تقويم األداء عمى األمد القريب والبعيد .
 -3مواصفات بطاقة األداء المناسبة :تتضمن بطاقة األداء المناسبة لممواصفات اآلتية:
 توضيح مضامين إستراتيجية الشركة ،مفصمة السالسل المتعاقبة لعالقات السدبب واألثدر،
أي االرتباطات بين وجيات النظر المختمفة 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 األىداف القابمة لمقياس والتحقق.
 تضع بطاقدة األداء المتدوازن تأكيددات كبيدرة عمدى األىدداف الماليدة فدي المنظمدات اليادفدة
لمدربح ،وكددذلك ترّكدز ىددذه البطاقدة عمددى المقداييس غيددر الماليدة مثددل الجدودة ورضددا الزبددون
كجزء من البرنامج الذي يستخدم في تطوير األداء المالي في المستقبل .
 تعمل عمى تقميص عددد المقداييس ،وتحديدد المقداييس الميمدة فقدط ،مدن أجدل زيدادة تركيدز
اإلدارة عمى المقاييس األكثر تأثي اًر عمى تنفيذ اإلستراتيجية .
 -4مخاطر إساءة استخدام بطاقة األداء المناسبة :وتتضمن النقاط اآلتية :
 عدم دقة االفتراضات المتعمقة بعالقات السبب واألثر .
 عدم البحث عن التحسينات في جميع المقاييس وفي جميع األوقات .
543

مجلة ديالى 2014/

العدد الثالث والستون

 استخدام مقاييس اليدف المتضمنة في بطاقة األداء فقط .
 إىمال تحميل الكمفة-المنفعة المتعمق بالتكنولوجيا الحديثة وعدم تضمينو في بطاقة
األداء .
 تجاىل 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
 -1تعريتف نظريتة القيتود :ىدي أسدموب إداري مندتظم يركدز عمدى اإلدارة الفاعمدة لمقيدود التدي
تعيق قدرة المنظمة عمدى تحقيدق أىددافيا المتمثمدة بتعظديم القيمدة الكميدة المضدافة ،وتركدز ىدذه
ال عددن معالجددة االختناقددات التددي تقيددد
النظريددة عمددى تحقيددق كفدداءة العمميددات التشددغيمية ،فض د ً
النظام التشغيمي برمتو .
ولذلك فإن استخدام ىذه النظرية يؤدي إلى زيادة أرباح المؤسسدات مدن خدالل الرؤيدة
لمصورة الكبيرة عدن كيفيدة إنجداز العمميدات التشدغيمية عدن طريدق تعظديم حجدم تددفقات العمدل،
أو تخفيض حجم المخزون والقوى العاممة (Krajewski & Ritzman, 2007: 255) .

 -2أهمية نظرية القيود:
تعد نظرية القيود من التقنيات االستراتيجية التي تساعد المؤسسات عمى تحسدين أحدد
أىم عوامل النجاح الحرجة وىو وقت الدورة اإلنتاجيدة ،والدذي يتمثدل بمعددل الوقدت المسدتغرق
فددي تح دول الم دواد األوليددة إلددى سددمع تامددة الصددنع ،وكددذلك تعمددل ىددذه النظريددة عمددى مسدداعدة
المؤسسات في تحديد وتقميص مواضع االختناقات في عممية اإلنتاج .
وتساعد ىذه النظريدة المددراء عمدى التركيدز عمدى عامدل السدرعة ،والدذي يعدد أحدد أىدم
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 تسددميمو ،والسددرعة فددي التصددنيع ،لغددرض تحقيددق توقعددات الزبددائن بوقددت أقصددر
بالمقارندة مدع المنافسدين ،مدن خدالل تقمديص وقدت دورة حيداة المندتج Blocher, et. al., ( .
)2002: 15-16
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ل -اإليصاء الواسع (Mass Customization )MC
ىو أحد التقنيات اإلدارية والتي يتم من خالليا تصميم العمميات التسويقية واإلنتاجية
بالشكل الذي يؤدي إلى معالجة التنوع الواسع والمتزايد لممنتجات ،والذي ينجم من تسميم
المنتجات والخدمات لمزبائن وفقًا لمخصائص المحددة من قبميم .
ويؤدي التنوع الواسع والتعقيد الكبير في عممية اإلنتاج وفقاً لإليصاء الواسع إلى
زيادة نسبة تكاليف اإلنتاج ،عمى الرغم من انخفاض تكاليف التسويق والخدمات المتعمقة
بالمنتج ،ويمكن أن يكون اإليصاء الواسع أحد األساليب الفاعمة لممؤسسة لغرض استخداميا
لمتنافس في الصناعة ،وذلك في حالة مالئمة سعر وجودة المنتجات الحالية مع توقعات
الزبائن )Blocher, et. al., 2002: 16( .

االستنتاجات والتوصيات
أوالً  :االستنتاجات
أ -ت ددؤدي المحاس ددبة اإلداري ددة ف ددي الوق ددت الحاض ددر دو ًار ميمد دًا ف ددي تعزي ددز الق دددرة التنافس ددية
لمنظمات األعمال وتطوير ميزتيا التنافسية ،وذلك من خالل توفير المعمومدات الكمفويدة
الدقيقددة والتددي يددتم الحصددول عمييددا عددن طريددق االسددتخدام الفاعددل لتقنيددات إدارة الكمفددة
االس ددتراتيجية ،األم ددر ال ددذي ي ددنعكس عم ددى التطبي ددق المالئ ددم الس ددتراتيجية قي ددادة الكمف ددة،
وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية .
ب -أدت المنافسة الحادة في بيئة األعمدال إلدى إحدداث تغييدرات جوىريدة فدي ميدام األنشدطة
الرئيسددة لمنظمددات األعمددال ومنيددا المحاسددبة اإلداريددة ،التددي تحولددت أىدددافيا مددن مجددرد
تحقيدق الكفداءة فدي اسدتخدام عناصدر التكداليف واكتشداف مصدادر الضدياع ،إلدى البحددث
عددن أسدداليب لتحقيددق وفددورات كمفويددة مددن خددالل االسددتخدام الخددالق لتقنيددات إدارة الكمفددة
اإلستراتيجية .
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ت -إن اس ددتخدام تقني ددات إدارة الكمف ددة االس ددتراتيجية ال ي ددؤدي فق ددط إل ددى تحقي ددق وف ددورات ف ددي
الكمفدة ،وانمدا يمتدد أثرىدا ليشدمل تحقيددق بداقي عوامدل النجداح الحرجدة والمتمثمدة بددالجودة،
ورضى الزبدون ،واإلبدداع والدتعمم ،إذ يدؤدي انخفداض التكداليف إلدى تعزيدز قددرة المنظمدة
عمى تطوير جودة منتجاتيا ،وزيادة سرعة تسميم المنتجات ،فضالً عن تطوير إمكانيتيدا
فددي البحددث عددن أس دداليب حديثددة لتحقيددق اإلبددداع والتحس ددين المسددتمر فددي كافددة أنش ددطة
سمسمة القيمة داخل المنظمة .
ث -تعمددل بعددض تقنيددات إدارة الكمفددة اإلسددتراتيجية كعناصددر متكاممددة مددع بعضدديا الددبعض،
والمثال عمى ذلك ىو اعتماد اإلدارة المستندة عمى النشاط عمدى المعمومدات التدي يوفرىدا
نظام التكاليف المستند عمى النشاط ،واسدتخدام نظدام الكمفدة المسدتيدفة لممعمومدات التدي
توفرىا تقنيدة تحديدد كمفدة دورة حيداة المندتج ،فضدالً عدن تكامدل عمدل تقنيدة تحميدل القيمدة
مع تقنيات إعادة ىندسة األعمال واإلنتاج في الوقت المحدد .
ال ع ددن ى دددفيا الد درئيس ال ددذي يتمث ددل
ج -ينص ددب الي دددف اآلخ ددر لمعظ ددم ى ددذه التقني ددات فضد د ً
بتخفدديض التكدداليف عمددى تحقيددق رضددا الزبددون ،وذلددك مددن خددالل تخفدديض التكدداليف مددن
جية ،ومن خالل تحقيق التحسين المستمر في أداء العمميات من جية أخرى .
ثانياً  :التوصيات
أ -إمكانيددة تبنددي نتددائج البحددث وتطبيقيددا عمميدًا فددي المنظمددات عامددة  ،والمنظمددات العراقيددة
خاصة  ،والسيما االنتاجية منيا  ،فضالً عن الخدمية  .إذ يمكن القيام بدراسة مستقبمية
تطبيقية لمفاىيم البحث الحالي .
ب -ض ددرورة توج ددو منظم ددات األعم ددال نح ددو الفي ددم واإلدراك الص ددحيحين لم ازي ددا تقني ددات إدارة
الكمفددة اإلسددتراتيجية ،األمددر الددذي يعددزز مددن قدددرة تمددك المنظمددات عمددى التطبيددق المالئددم
ليا ،وبالتالي تطوير قددرتيا عمدى تحقيدق التخفديض المناسدب فدي حجدم التكداليف ،ودون
التأثير عمى جودة المنتجدات ،أو عمدى رضدا الزبدون ،مدن أجدل تطدوير موقعيدا التنافسدي
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في بيئة األعمال الحالية .
ت -قي ددام منظم ددات اإلعم ددال ببن دداء نظ ددام متكام ددل لممعموم ددات يس ددتخدم البرمجي ددات الخاص ددة
بتطبيددق ىددذه التقنيددات بعددد إج دراء تحميددل الكمفددة – المنفعددة لددو ،ويددتم تحديثددو باسددتمرار
لغرض االستفادة من المعمومات التي يوفرىا في التخفديض المسدتمر لتكداليف المنتجدات
والخدمات واألنشطة داخل منظمات األعمال .
ث -العمددل عمددى نشددر ثقافددة أىميددة تقمدديص التكدداليف بددين أف دراد المنظمددة ،وتددوعيتيم بضددرورة
اسددتخدام تقنيددات إدارة الكمفددة االسددتراتيجية ،وتدددريبيم عمددى تطبيقيددا مددن أجددل تخفدديض
التكاليف بشكل مسدتمر ،فضدالً عدن تحقيدق التحسدين المسدتمر ،وتعظديم رضدى الزبدون،
األمر الذي يؤدي إلى تعزيز قدرات المنظمة عمى تحقيدق التمدايز والتفدوق التنافسدي فدي
بيئة األعمال .
ج -توجددو البدداحثين نحددو د ارسددة العالقددة بددين تطددوير ىددذه التقنيددات عمددى أداء المنظمددة فددي
ال عددن د ارسددة تددأثيرات العالقددات المتبادلددة بددين ىددذه التقنيددات عمددى
الواقددع العممددي ،فض د ً
بعضدديا الددبعض ،وانعكدداس ىددذه التددأثيرات عمددى أداء المنظمددة ،ومدددى تحقيقيددا ألىدددافيا
عمى 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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