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يهدف البحث بشكل رئيس إلى بيان دور تطبيق األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في تحقيق ودعم القدرة
 وألجل تحقيق هذا الهدف تم استعمال المنهج, التنافسية للوحدات االقتصادية للمحافظة على استم ارريتها في بيئتها التنافسية
الوصفي التحليلي من خالل استعمال استمارة االستبيان لتحليل رأي عينة البحث في بيان دور هذه االساليب في دعم القدرة
 وقد بينت نتائج البحث ان بيئة التصنيع العراقية تتصف بظروف خاصة تتطلب تطوير اإلمكانات الالزمة لمواكبة,التنافسية
 وان الوحدات االقتصادية العراقية تسعى الى تقديم منتجات متميزة من حيث الجودة وبأسعار,التطورات في بيئة المنافسة
 كما اظهرت النتائج ان االدارة لديها معرفة كافية, وتكلفة اقل من المنافسين من خالل الموارد واالمكانيات المتوفرة لديها
 وان تطبيق هذه االساليب له دور كبير في تحقيق ودعم القدرة والميزة, باألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية قيد الدراسة
وفي ضوء ما سبق اوصى البحث بتركيز الوحدات االقتصادية على تطبيق األساليب الحديثة, التنافسية للوحدة االقتصادية
للمحاسبية الحديثة لتلبية متطلبات الزبائن بتقديم منتج متميز من حيث الجودة والسعر وبأقل تكلفة ونشر الوعي الثقافي
.واإلعالني عن المنتجات المحلية
. القدرة التنافسية, اسلوب هندسة القيمة, اسلوب التكلفة المستهدفة:الكلمات المفتاحية

The Role of Modern Methods of Accounting Management in
Supporting Competitiveness
(Study Exploratory the Opinions of Managers Sections of Categories
in the Iraqi Economic Units)
Faten H. Al –Fadhel
Mohammed A. Al–Shammari
Al - Rafidain University College \
Uruk University\ Accounting Department
Accounting Department
Abstract
The main objective of this research is to demonstrate the role of applying modern
methods of administrative accounting in achieving and supporting the competitiveness of
economic units to maintain their continuity in their competitive environment. To achieve this
objective, the descriptive analytical method was used by using the questionnaire form to
analyze the opinion of the research sample in the statement of the role of these methods in
supporting competitiveness, the results of the research showed that the Iraqi industrial
environment is characterized by special circumstances that require the development of the
necessary capabilities to keep pace with developments in the competition environment, and
that the Iraqi economic units strive to provide distinct products in terms of quality and prices
The results showed that the management has sufficient knowledge of the modern methods of
administrative accounting under study, and that the application of these methods has a
significant role in achieving the competitiveness and competitiveness of the economic unit,
and in the light of the above recommended research focus economic units on the application
of modern methods of modern accounting to meet the requirements of customers by providing
a distinct product in terms of quality and price at the lowest cost and dissemination of cultural
and advertising awareness of local products.
Keywords: Target Costing, Value Engineering, Competitiveness.
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البحث في بيان اهمية الدور الذي تلعبه األساليب

المقدمة

الحديثة للمحاسبة اإلدارية في تحقيق ودعم القدرة

في ضوء انتشار حرية التجارة بين الدول والتغيرات

التنافسية للوحدات االقتصادية.

البيئية المتالحقة والمنافسة الشديدة ,اصبح هدف تحسين

أداء الوحدة االقتصادية والمحافظة على استمرارها ودعم

ثالثا :اهدف البحث

وامام هذه التطورات فانه اصبح على الوحدات

 .1استعراض بعض األساليب الحديثة للمحاسبة

قدرتها التنافسية تشغل حي از كبي ار من تفكير االدارة  ,لذا

يهدف هذا البحث الى:

االقتصادية ضرورة تطبيق أساليب ادارية جديدة كأساس

اإلدارية الالزمة للمحافظة على استم اررية الوحدة

قوه لدعم قدرتها التنافسية للوحدة االقتصادية والمحافظة

االقتصادية في بيئتها التنافسية.

مجاالت عديدة أهمها الكلفة والجودة  ,وبناء على ذلك

اإلدارية في دعم القدرة التنافسية في الوحدات

على استمرارها في السوق  ,اذ أصبحت المنافسة تشمل

 .2بيان دور تطبيق األساليب الحديثة للمحاسبة
االقتصادية.

فقد ظهرت في السنوات األخيرة أساليب إدارية جديدة

ومنها أسلوب التكلفة المستهدفة  ,وأسلوب هندسة القيمة

رابعاً :فرضية البحث

بيئة االعمال وتلبية حاجة اإلدارة في إدارة كلفها

تعتبر االساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية من الركائز

وغيرها من االساليب  ,وذلك لمواكبة هذه التطورات في

يستند البحث إلى الفرضية األساسية االتية :

وترشيدها بالشكل الذي يحقق رضا الزبون ودعم القدرة

األساسية التي يتم يجب االعتماد عليها في الوحدة

التنافسية.

االقتصادية لتحقيق ودعم القدرة التنافسية وزيادة الحصة
السوقية لها.

المبحث االول  /منهجية البحث

اوالً :مشكلة البحث
تسعى الوحدات االقتصادية بشكل مستمر إلى تلبية

خامساً :مصادر جمع البيانات
بهدف الحصول على البيانات الالزمة لدعم اهداف

خدمات منافسة من حيث الجودة والسعر ومتميزة عن

النظري على المصادر العلمية من الكتب  ,الدوريات ,

البحث واختبار فرضيته  ,فقد تم االعتماد في الجانب

متطلبات الزبائن من خالل انتاج وتقديم منتجات او

باقي المنتجات في االسواق من خالل تطبيق اساليب

والشبكة العنكبوتية للمعلومات (االنترنت)  ,اما في

وجود فجوة بين التطور العلمي لألساليب الحديثة

سادساً :مجتمع وعينة البحث
يتمثل مجتمع البحث من الوحدات االقتصادية

ادارية حديثة ومتطورة  ,وقد كشفت العديد من الد ارسات

الجانب العملي فقد تم االعتماد على استمارة االستبيان .

للمحاسبة اإلدارية وواقع تطبيقها  ,لذلك اصبحت هناك

ضرورة لتطبيق هذه األساليب لمواكبة التطورات

العراقية ( شركات القطاع العام ) والبالغ عددها ( )34

يمكن تحديد مشكلة البحث بالتساؤل التالي  :هل يساهم

,وشملت عينة البحث مديري االقسام في الشركة العامة

ودعم القدرة التنافسية في الوحدة االقتصادية ؟

الكهربائية وااللكترونية  ,والشركة العامة للصناعات

والتغيرات السريعة في بيئة التصنيع الحديثة  ,وعليه

وحدة  ,أما عينة البحث فكانت (  ) 3وحدات اقتصادية

تطبيق االساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في تحقيق

للمنتوجات الغذائية  ,والشركة العامة للصناعات

ثانياً :أهمية البحث
يعد موضوع البحث من المواضيع التي تالقي اهتماما

االنشائية ,اذ تم توزيع ( )57استمارة وتم استرداد ((50

أي بنسبة ( )%87وجميعها تتوافر فيها الشروط

واسعا في عالم االعمال في الوقت الحاضر بسبب

المطلوبة للتحليل.

التطورات التكنولوجيا الحاصلة في بيئة االعمال وبالتالي

سابعاً :انموذج البحث :يوضح االنموذج في الشكل
( )1ادناه

تزايد اهتمام الوحدات االقتصادية بالبحث عن أساليب

جديدة للمحافظة على بقائها ونموها ,لذلك تكمن أهمية
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الشكل ( )1دور االساليب الحديثة للمحاسبة االدارية في تحقيق القدرة التنافسية
المبحث الثاني  /دراسات سابقة

ودرجة تدريب العاملين  ,وقد توصلت الدراسة الى ان

 -1دراسة (Advanced :) Adler et al,2000

الشركات تتبنى تطبيق اساليب المحاسبة االدارية الحديثة

Management Accounting Techniques in

 ,بسبب حاجتها الى تحسين عملية اتخاذ الق اررات وتقييم

Manufacturing Utilization, Benefits, and to

االداء[2].

Implementation .

 –3دراسة (توفيق  )2010اعادة هندسة اساليب

تقنيات المحاسبة اإلدارية المتقدمة في التصنيع

المحاسبة االدارية في ظل التطور في بيئة التصنيع

استخداماتها وفوائدها ,وتطبيقها.

الحديثة.

هدفت الدراسة إلى تقويم مدى تطبيق المنظمات في

هدفت الدراسة الى تحديد مدى ضرورة تطوير اساليب

نيوزالند ألساليب المحاسبة اإلدارية وقد توصلت الدراسة

المحاسبة االدارية في ظل بيئة االعمال التي تصف

إلى هناك مجموعة من المعوقات التي تقف أمام تطبيق

بالتغير الدائم في متطلباتها لضمان التحسين المستمر

األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية مثل محدودية

في اداء في الوحدات االقتصادية اليمنية  ,وقد توصلت

الموارد البشرية  ,عدم توفر المهارات الالزمة لتطبيقها ,

الدراسة إلى ان االساليب الحديثة للمحاسبة االدارية ال

ضيق الوقت  ,ارتفاع تكلفة استخدام الموظفين من ذوي

تطبق بشكل واسع بسبب عدم توفر الكوادر المؤهلة ,

الكفاءة لتطبيق هذه األساليب[1].

وعدم توفر التدريب الكافي للمحاسبين[3].
The

 –4دراسة (المعموري ,وابو رغيف )2013استخدام

adoption

الكلفة المستهدفة وهندسة القيمة كإطار متكامل
تقنيتي ُ

 -2دراسة ): ) O'Connor,et al 2004
management

Western

of

في تخفيض تكاليف المنتجات.

accounting controls in China's stateowned

هدفت الدراسة الى تعزيز االطار النظري لتقنيات ادارة

"  transitionتبني ضوابط المحاسبة اإلدارية في

الكلفة االستراتيجية والتعرف على امكانية تطبيق تقنيات

الشركات المملوكة للدولة فى الصين خالل مرحلة

ادارة الكلفة في ترشيد تكاليف المنتجات وقد توصلت

التحول االقتصادي.

الدراسة إلى ان نظم التكاليف التقليدية في ظل بيئة

هدفت الدراسة إلى تطبيق اساليب المحاسبة االدارية في

التصنيع الحديثة غير قادرة على تلبية حاجات الوحدات

الشركات الصناعية في الصين ومدى تأثيرها بالمنافسة ,

االقتصادية  ,ويعتبر اسلوب هندسة القيمة من اهم

economic

during

enterprises
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االدوات التي تستخدم في تحقيق التكلفة المستهدفة من

للمحاسبة اإلدارية الذي يهدف إلى إدارة وترشيد تكاليف

خالل تعديل تصميم المنتج وبالتالي ترشيد التكاليف مع

المنتج لتلبية رغبات الزبائن من خالل قيام فريق العمل

المحافظة على الجودة[4].

بدراسة أسعار السوق وتحديد سعر المنتج الذي يكون

 -5دراسة (دروش )2016آليات المحاسبة اإلدارية

قادر على دفعه مقابل الحصول على منتج ذات
الزبون اً

الحديثة في تحقيق الميزة التنافسية

جودة عالية وبأقل تكلفة]9[.

الدرسة الى توفير اساليب حديثة للمحاسبة
ا
هدفت

أ -مراحل تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة .
تمر عملية تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة

اإلدارية تعمل بها الوحدات االقتصادية واظهار مدى
أهمية تطبيقها في الوحدة االقتصادية  ,وقد وصلت

بالخطوات اآلتية:

الدراسة الى ان الوحدة االقتصادية محل الدراسة ال

 - 1تحديد سعر البيع المستهدف :يتم تحديد سعر

تطبق االساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية  ,وهذا ربما

البيع المستهدف على أساس القيمة المدركة من قبل

يرجع إلى عدم علمها بهذا النوع من االساليب  ,لذا فإن

الزبون ويحدد الزبون هذه القيمة على أساس الخصائص

نجاح الوحدة يتوقف على مدى قدرتها على تطبيقها ألي

الوظيفية التي يمتلكها المنتج وما يقدمه من منافع أو

أسلوب من األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية ,ألنه

اشباع القدرة الش ارئية التي يستطيع أن يتخلى عنها مقابل

يعتبر قفزة نحو الحداثة ومواكبة التطو ارت الحاصلة في

هذا االشباع ,كذلك األسعار والخصائص الوظيفية

بيئة المنافسة[5].

للمنافسين التي تحقق قيمة للزبون ,فضالً عن مواصفات

المبحث الثالث  /األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية

المنتج مقارنة مع المنتج المنافس في السوق وتأثير

اوالً  :اسلوب التكلفة المستهدفة

األسعار في الحصة السوقية المرغوب فيها]10[.

تعددت الدراسات التي تناولت تعريف أسلوب

 -2تحديد هامش الربح المرغوب :يرتبط الربح
المستهدف باألرباح المخططة للوحدة االقتصادية

التكلفة المستهدفة فقد ُعرف انه نهج للتوصل الى تكلفة

المنتج عندما يتم تحديد السعر على أساس المنافسة]6[.

وخاصة على المدى المتوسط مع األخذ بعين االعتبار

كما َعرف بأنه أسلوب يركز على إدارة التكاليف خالل

تكلفة األموال التي تولد تلك االرباح  ,وفي اسلوب

ال ــكلـفة المستــهدفة للمنتج أو الخدمة المستمدة من البدء

ابتداء احتساب إجمالي الربح
التكلفة المستهدفة يتم
ً
المستهدف على ضوء خطط األرباح متوسطة األجل

مرحلة التخطيط والتصميم للمنتج عن طريق تحديد

بسعر البيع المستهدف وخصم هامش الربح المطلوب

التي تغطي مدة ) )5-3سنوات ثم يصار إلى تقسيم

وعرف بأنه عملية تقوم على تحديد السعر
[ُ ,]7

إجمالي الربح إلى أرباح مستهدفة لكل المنتجات التي

المستهدف في ضوء عوامل السوق لتحديد التكلفة

تُسوق في السوق مستقبالً ,فيما يتم استعمال معدل

المستهدفة للمنتج التي تستعمل كأداة للتخطيط والترشيد

العائد على المبيعات أو العائد على االستثمار لتحديد

المبكر للتكلفة المسموح بها في تصميم وانتاج منتج

االرباح المستهدفة]11[.

جديد أو تطوير منتج قائم يقابل في خصائصه ووظائفه

 -3احتساب الكلفة المستهدفة :يتم احتساب التكلفة

رغبات واحتياجات الزبون  ,ويتم تنفيذها وفق خارطة

المستهدفة من خالل طرح الربح المستهدف من سعر

طريق تجعل عملية تصميم وتصنيع وتسويق المنتج

البيع المستهدف وينبغي على الوحدة االقتصادية تصميم

ضمن الحد األقصى لرقم التكاليف المستهدفة وتحقيق

المنتج والعمليات الالزمة إلنتاجه بتكاليف ال تتجاوز

ربحاً مرغوباً[ ,]8كما عرف بأنه أحد األساليب الحديثة

التكلفة المستهدفة اذا ما ارادت البقاء في سوق المنتج
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والمنافسة بنجاح مع المنافسين ,ألن البقاء والمنافسة

اإلدارات داخل الوحدة االقتصادية بالكامل  ,فضالً عن

يتطلبان إنتاج المنتج بالسعر والمواصفات التي يحددها

اعتماد اإلدارة على أسلوب تفويض الصالحيات لفرق

الزبائن او السعر والمواصفات التي يقدمها المنافسون.

العمل لمساعدتها على اإلبتكار واإلبداع وتشجيعها

[]13[]12

وتطوير فرق العمل من مختلف اإلدارات والتخصصات,

 -4الوصول إلى التكلفة المستهدفة :ويتم من خالل

وتوفير الدورات العلمية والتدريب العملي لألفراد على

وضع تصاميم المنتج بحيث تؤدي إلى ترشيد تكلفة

تطبيق هذا األسلوب.

المنتج دون التضحية بالوظيفة  ,باإلضافة الى إلغاء

 -3تنمية العالقات مع الموردين لتكون قائمة على

الوظائف غير الضرورية في المنتج التي تؤدي إلى

التعاون بدالً من ربح طرف على حساب خسارة الطرف

زيادة التكاليف في حين يكون الزبون غير مستعد لدفع

األخر ,باالضافة الى وجود قنوات اتصال مفتوحة بشكل

أي مقابل عنها  ,إذ يتطلب إجراء التحليل الوظيفي

دائم سواء بين الوحدة االقتصادية والموردين أو بين

للمنتج إلى العديد من وظائفه أو خصائصه ومن ثم

الوحدة والزبائن أو بين مختلف اإلدارات واألقسام داخل

مقارنة كل وظيفة مع القيمة المدركة للزبون فإن كانت

الوحدة لتسهيل تقديم ومناقشة االقتراحات والحصول على

تكلفة كل وظيفة تزيد عن القيمة المدركة منها فيتم

المعلومات.

تحسين الوظيفة في ضوء القيمة المدركة من أجل أن

 -4تقويم جميع األنشطة واألعمال واألفراد بمدى

تكون القيمة المدركة أكبر من التكلفة ,أما إذا كان

مساهمتهم

الزبون غير مستعد للدفع عن وظائف معينة فيتم

االقتصادية [.]15[]14

التخلص من هذه الوظائف ,وتأخذ الوحدة االقتصادية

ثانياً :اسلوب هندسة القيمة

في

تحقيق

استراتيجية

الربح

للوحدة

وردت عــدة تعــاريف ألســلوب هندســة القيمــة فقــد

بعين االعتبار استعمال المكونات التي تنجز الوظيفة
نفسها في منتجات الوحدات االقتصادية األخرى ,اذ يتم

عرف بأنه أسلوب لترشيد التكلفة يستعمل بصـورة رئيسـة

القيام بعملية التحليل المفكك لمنتجات المنافسين لتحديد

خـالل مرحلـة التصـميم ويسـتفيد مـن جميـع المعلومـات

وظائفها وتصميماتها

حـول جميـع وظـائف سلسـلة القيمـة لتحقيـق رضـا الزبـون

وتوفير رؤية واضحة حول

العمليات المستعملة في إنتاج كل منتج وتكاليف صنعه
 ,وذلك لمقارنة منتج الوحدة االقتصادية مع منتجات

مــن خــالل ترشــيد الكلفــة  ,]16[.كمــا ُعــرف بأنــه عمليــة
تحلي ـ ــل نظامي ـ ــة دقيق ـ ــة لتحدي ـ ــد وتحس ـ ــين أداء وظ ـ ــائف

المنافسين إلجراء أي تعديالت يتم مالحظتها على

وخصــائص المنــتج التــي تضــيف قيمــة وتزيــد مــن درجــة

المنتج لترشيد التكاليف]10[.

تفضيل الزبون  ,واستبعاد الوظائف والخصـائص التـي ال

ب -عوامل نجاح تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة

تضــيف قيمــة وتقلــل مــن درجــة تفضــيل الزبــون للمنــتج ,

 -1وجود نظام جيد للمعلومات المحاسبية ,لمشاركة

وتسـ ــاعد علـ ــى تحديـ ــد السـ ــعر المسـ ــتهدف علـ ــى أسـ ــاس

جميع المعلومات المتاحة بين جميع اإلدارات واألفراد

أس ــعار المنافس ــين بالنس ــبة لك ــل ج ــزء م ــن أجـ ـزاء المن ــتج

وعدم اختصاص البعض بها ,باالضافة الى وجود نظام

ويقبل الزبون على دفعه مقابـل القيمـة المدركـة لـه ويحقـق

جيد لتقدير التكاليف باالعتماد على التكاليف التاريخية

ربحاً مرغوباً يزيد على التكلفة المستهدفة للمنتج]8[.

ودراسة اتجاهات االسعار في السوق.
 -2دعم اإلدارة العليا لهذا األسلوب  ,بسبب الطبيعة
االستراتيجية له وتأثيره على أسلوب العمل في مختلف
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أ  -خطوات تطبيق أسلوب هندسة القيمة

 -8قيام فريق هندسة القيمة بتقديم توصـياته إلـى اإلدارة

وعادة يتكون من ممثلي أقسام
 -1اختيار فريق الد ارسة,
ً

فـي تقريـر يحتـوي تفصـيالً كافيـاً عـن المخططـات و

اإلنتاج ,المبيعات ,التكاليف ,المشتريات ,والتصميم ,كما

االحتسابات التي تسمح بتقويم التوصيات.

يمكن أن يشترك الزبون والمجهز معهم []17

 –9التنفيذ والمتابعة وهذا يتطلـب تـوفير األمـوال والتنفيـذ

 -2اختيــار المنــتج الــذي يكــون مناســباً للتحســين ,

قد يكون في أيام او في حاالت أخرى قد يتطلب سنوات.

والختيـار منـتج معـين يتطلـب موافقـة الجهـات العليـا فـي

[]18

الوحـدة االقتصـادية ,وهنـاك عـدة عوامـل تـؤثر فـي عمليـة

ب  -متطلبات تطبيق أسلوب هندسة القيمة

االختيــار وهــي بحــوث الســوق لتحديــد عمــر المنــتج

هن ــاك ع ــدة متطلب ــات يج ــب اخ ــذها بع ــين االعتب ــار

والتغيـرات المنتظـرة فـي تكـاليف المـواد والعمالـة خـالل

عند تطبيق اسلوب هندسة القيمة وهي :

عمـر المنـتج وحجـم اإلنتـاج والوفـو ارت المنتظـرة لوحـدة

 –1ضرورة اعتماد المنهجية والتنظيم في كـل مرحلـة مـن

المنتج]18[.

مراحل تنفيذها.

 -3جمــع البيانــات والمعلومــات عــن تكلفــة المنــتج

 -2اعتماد اسلوب فريق العمل ليشمل كافة التخصصات

(عناصـر تكلفـة المنـتج ,وأج ازئـه الوظيفيـة) ومواصـفاته

داخــل الوحــدة االقتصــادية مــن محاســبين واداريــين وفنيــين

(التقـارير الهندسـية  ,خطـط التصـميم ,المظهـر الحـالي,

فضـ ـالً عـ ــن المهندسـ ــين ,باالضـ ــافة الـ ــى شـ ــمول الفريـ ــق

عل ــى الص ــيانة) ,باالض ــافة ال ــى

العضـ ـ ــاء م ـ ـ ــن مختل ـ ـ ــف المسـ ـ ــتويات الوظيفي ـ ـ ــة وع ـ ـ ــدم

الج ــودة ,

والقابلي ــة

المعلومات الفنية (رسومات التصنيع  ,معـدالت السـكراب

االقتصـ ـ ــار علـ ـ ــى المسـ ـ ــتويات الوظيفيـ ـ ــة العليـ ـ ــا إذ يعـ ـ ــد

 ,خطـط التصـنيع  ,معـدالت اإلنتـاج  ,تقـديرات بـالمواد

العــاملون فــي الخطــوط اإلنتاجيــة الــذين يكونـوا فــي تمــاس

الالزمة لإلنتـاج ونظـام ومواعيـد تسـليم المـواد الخـام التـي

مباشــر م ــع المـ ـواد المســتعملة واآلالت م ــن أه ــم مص ــادر

تٌورد).]19[.

المعلوم ــات وأكث ــر تشخيصـ ـاً لمـ ـواطن الخل ــل فضـ ـالً ع ــن

 -4قيـام فريـق هندسـة القيمـة بتحديـد الوظـائف الرئيسـة

مقترحـ ـ ــاتهم بشـ ـ ــأن معالجـ ـ ــة م ـ ـ ـواطن الخلـ ـ ــل أو تطـ ـ ــوير

والثانوية للمنتج فالوظيفة الرئيسة هي المميزات والخواص

األنش ــطة القائم ــة تك ــون غاي ــة ف ــي األهمي ــة لفري ــق عم ــل

التـي تٌنجـز وظيفـة المنـتج ,أمـا الخـواص الثانويـة هـي

هندسة القيمة.

المنـتج ويـدركها
الممــيزات والخـواص التـي تسـاعد ببيـع ٌ
الزبون ويستعملها لتحديد قبولهم للمنتج]18[.

 -3تـ ـ ـ ـ وفر الرغب ـ ـ ــة واإلرادة الج ـ ـ ــادة ل ـ ـ ــدى إدارة الوح ـ ـ ــدة
االقتص ــادية للتغيي ــر والتط ــوير ,ف ــاإلدارة الت ــي ال ترغ ــب

 -5التفكير بالحلول البديلة وايجـاد أفكـار جديـدة إلنجـاز

بـ ــالتطوير والتغييـ ــر ستشـ ــكل عائق ـ ـاً تصـ ــطدم فيـ ــه جميـ ــع

الوظائف الرئيسة والثانوية ,من خالل استعمال العصف

المقترحــات التطويريــة التــي تقــدم مــن مختلــف المســتويات

الذهني إلنشاء أفكار ابداعيـة عـن موضـوع معـين وقـوائم

واالقسام]21[.

الخـواص (المواصـفات) والتـي يـتم وضـع المواصـفات

 -4تــوفر م ـوارد بش ـرية كفــوءة ومؤهلــة ومتخصصــة فــي

المختلفة للشيء ومن ثم التعديل وفقها]20[.

تطوير المنتجات باستعمال مواد بديلة ,وتشـجيع العـاملين

 -6تحديـد وتطـوير البـديل االكثـر قبـوالً مـن خـالل إدراج

علــى تقــديم المقترحــات وتبــادل األفكــار ود ارســتها واألخــذ

الم ازيـا والعيـوب لكـل بـديل وتقـديرات التكلفـة والتحلـيالت

باألفكــار الجيــدة ,باإلضــافة الــى تــوفر اإلمكانــات الماديــة

الفنية األخرى للتأكد من صالحيته]19[.

الالزمة للقيام بالدراسات القيمية لضمان ترشيد التكاليف.
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 -5وج ــود نظ ــام معلوم ــات كف ــوء وفاع ــل لض ــمان ت ــوفير

قوة عالقاتها وتشابكها مع الوحدات االقتصادية االخرى

المعلومـ ـات الالزم ــة وتبادله ــا م ــع جمي ــع المس ــتويات ف ــي

 ,فضآل عن السياسات التي تتبعها الدولة التي تشكل

الوحـ ـ ــدة االقتصـ ـ ــادية وتنسـ ـ ــيق العالقـ ـ ــات بـ ـ ــين مختلـ ـ ــف

المناخ الذي تعمل فيه هذه الوحدات ]25[.كما عرف

الجهات ذات العالقة]9[.

[ ]26القدرة التنافسية بأنها تعني ان الوحدة االقتصادية
تمتلك ميزة تنافسية إذا كانت تمتلك القدرة على خلق

المبحث الرابع  /القدرة التنافسية
تمثل القدرة التنافسية خاصية أو مجموعة خصائص

قيمة لعمالئها قادرة على إشباع حاجاتهم من خالل

تقوم عليها الوحدة االقتصادية والتي تسمح لها بالحصول

استراتيجية تنافسية فعالة  ,تؤكد اختالفها وتميزها عن

على حصة سوقية تمكنها من النمو مستقبالً .وتتميز

منافسيها وتُ َمكنها من مواجهتهم وزيادة حصتها في
السوق  ,وتحقق معدل ربحية تضمن لها البقاء والنمو

الداخلية للوحدة من حيث نظام معلوماتها وفاعلية

واالستمرار في السوق.

وظائفها ,ومدى تكيفها مع المحيط الخارجي من خالل

ثانياً :أهمية القدرة التنافسية

القدرة التنافسية بكونها متطورة مرتبطة بالخصائص

يمكن تحديد أهمية القدرة التنافسية بما يأتي :

االستغالل األمثل للمعلومات والتي تكفل لها اكتساب
ميزة تنافسية دائمة.

 - 1خلق قيمة قادرة على تلبية احتياجات الزبائن

اوالً  :مفهوم القدرة التنافسية

والحفاظ عليهم  ,وتحسين سمعة الوحدة االقتصادية.
 -2االحتفاظ بحصة سوقية مناسبة للوحدة االقتصادية

عرفت القدرة التنافسية على أنها قدرة الوحدات
االقتصادية على المنافسة في األسواق الخارجية من

تحقق لها ربحية عالية  ,وتضمن لها البقاء والنمو

خالل توسيع حصتها في السوق او أن تكون قادرة على

واالستمرار في السوق.

الحفاظ على حصتها في السوق المحلية [,]22وعرفت

 -3تحقيق التميز االستراتيجي للوحدة عن المنافسين في

بأنها القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات اكثر

المنتجات والخدمات المقدمة للزبائن من خالل التميز في

كفاءة وفاعلية من المنافسين االخرين وهذا يعني نجاح

الموارد والكفاءات واالستراتيجيات المطبقة في ظل

مستمر للوحدة االقتصادية ,ويتم ذلك من خالل رفع

المنافسة السائدة ,وذلك من خالل االعتماد على

انتاجية عوامل اإلنتاج في العملية اإلنتاجية ,وتلبية

المصادر األساسية للقدرة التنافسية (الموارد المتميزة

حاجات الطلب المحلي والمتطور المعتمد على الجودة

والمهارات المتميزة) و استغاللها بكفاءة للحصول على

كخطوة اساسية في تنمية القدرة التنافسية[ ,]23كما

النتائج النهائية (تخفيض التكلفة ,الجودة المتميزة بين

عرفت بأنها القدرة على تقديم قيمة متفوقة للسوق  ,من

المنافسين ,التوقيت المناسب ,واالحتفاظ بالزبائن

خالل استغالل الوحدة االقتصادية لنقاط قوتها الداخلية

وضمان والئهم)]26[.

في اداء االنشطة بما يخلق قيمة ال يستطيع المنافسون

ثالثاً :مصادر القدرة التنافسية

تحقيقها  ,اذ يمكن القول عن وحدة اقتصادية انها حققت

-1الرؤية الجديدة واالدارة الفاعلة واهمية التنمية البشرية:

قدرة تنافسية عندما تتمكن من تحقيق قيمة مضافة

وذلك من خالل تكوين القيادات اإلدارية القادرة على

بفضل االستراتيجية التي تتبناها ,في الوقت الذي يعجز

التعامل االيجابي مع المتغيرات ,والتنبؤ بالمشاكل وكيفية

فيه منافسوها عن القيام بذلك ,]24[.اما بورتر فيرى ان

حلها وتحليلها ,وتطوير الصورة الذهنية للمتعاملين مع

القدرة التنافسية تتوقف على كفاءة وانتاجية الوحدة

الوحدة االقتصادية  ,وتحديد األهداف ونشر ثقافة الجودة

االقتصادية في سلسلة انشطتها الداخلية  ,وكذلك على

كإتجاه للتحسين المستمر ,واالهتمام بالموارد البشرية
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وتدريبهم

باعتبارهم

اثمن

االصول

في

 - 4التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات :اذ

الوحدة

االقتصادية.

تعتبر من اهم مصادر التخطيط االستراتيجي التنافسي,

 -2تشجيع البحث والتطوير وتكنولوجيا اإلنتاج من

لتحسين الكفاءة والقدرة على التنافس وتوليد الربحية,

خالل انشاء وحدة تنظيمية مختصة ,وتخصيص الموارد

وتصميم المنتجات وعمليات االنتاج وتطوير االداء.

الكافية ,وتصميم اهداف واستراتيجية وسياسة فاعلة.

 -5دور الدولة في تأهيل الوحدات االقتصادية :اذ تلعب

 - 3تشجيع المنتجات من خالل تلبية احتياجات السوق

الدولة دورآ هامآ في تأهيل ودعم الوحدات االقتصادية

المحلية من المنتجات  ,والتوجه نحو تكوين عالقة

باإلمكانيات الالزمة ,وتوفير بيئة اعمال مالئمة ,وتطبيق

تبادلية تكاملية بين الوحدات االقتصادية بهدف االستفادة

سياسات اقتصادية واجتماعية ,وسياسات االستثمار

من موارد مشتركة في بيئة ديناميكية تنافسية لتعزيز

وتهيئة المناخ االستثماري المناسب ,وسياسات تعزيز

القدرة التنافسية ,مع مراعاة المعايير واالسس االنتاجية

القدرات التكنولوجيا ]27[.ويمكن توضيح مصادر القدرة

والتي اهمها تطوير تصميم المنتجات ,الرقابة على جودة

التنافسية بالشكل (. )2

االنتاج وتطبيق معايير الجودة.

الشكل ( )2مصادر القدرة التنافسية
 -1استراتيجية قيادة الكلفة :تهدف هذه االستراتيجية

رابعاً :االستراتيجيات التنافسية
تستند الوحدات االقتصادية على استراتيجية معينة

الى تحقيق تكلفة اقل مقارنة بالمنافسين االخرين مع

للتنافس بهدف تحقيق أسبقية على منافسيها من خالل

المحافظة على مستوى مقبول من الجودة ,من خالل

الحيازة على ميزة أو مزايا تنافسية ,وتعرف االستراتيجية

االستثمار األمثل للموارد واإلنتاج بمعايير عالمية وحتى

على أنها تلك الق اررات الهيكلية التي تتخذها الوحدة

تحقق الوحدة االقتصادية ميزة التكلفة األقل يجب عليها

االقتصادية لتحقيق أهداف محددة  ,والتي يتوقف على

التحكم الجيد ومراقبة عوامل تطور التكاليف ,اذ يجب

درجة تحقيقها نجاح أو فشل الوحدة ويمكن تصنيف

التركيز على تكاليف اليد العاملة وتكاليف األنشطة

استراتيجيات التنافس إلى ثالث استراتيجيات ]28[ :

األخرى المنتجة للقيمة ,وقد توفر هذه االستراتيجية
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للوحدة ,اقتصاديات الحجم ,االستفادة من برامج التعلم

والء الزبائن للمنتجات المتميزة التي تقدمها الوحدة رغم

والتدريب وتحسين الكفاءة ,اذ تحقق هذه االستراتيجية

تكاليفها العالية من احد الحواجز األساسية لدخول

الموقع االفضل من حيث المنافسة على أساس السعر,

المنافسين الجدد في مجال نفس صناعة الوحدة

والوحدة االقتصادية التي تنتج بتكلفة اقل تحظى بوالء

االقتصادية []30

الزبائن الحاليين واقبال الزبائن المحتملين دون ان يفكروا

 -3استراتيجية التركيز :تهدف هذه االستراتيجية في

في البحث عن البدائل  ,حيث ال يمكنهم المساومة على

التركيز على شريحة معينة من السوق لتلبية طلباتهم

ترشيد األسعار ,كما ان هذه الوحدات تتعامل مع

وبالتالي فإن الوحدة االقتصادية تهدف إلى تحقيق التميز

موردين محددين يقومون بتوريد عناصر اإلنتاج التي

في المنتجات أو السعر أو كالهما (مرسي:1996,

,اما بالنسبة لدخول المنافسين المحتملين الى السوق,

 .)39اذ تقوم هذه االستراتيجية على أساس اختيار

فأن الوحدة االقتصادية التي تنتج بتكلفة اقل تحتل موقعاً

مجال تنافسي في قطاع الصناعة او نشاط عملها ويتم

متميز يمكنها من ترشيد السعر ومواجهة أي
اً
تنافسياً

التركيز على جزء معين من السوق وتكثيف نشاط الوحدة

هجوم من المنافس الجديد []29

االقتصادية التسويقي فيه والعمل على استبعاد

 -2استراتيجية التمايز :تهدف هذه االستراتيجية الى

المنافسين ,ومنعهم من التأثير في الحصة السوقية بدال

البحث عن التميز بإضافة ميزات فريدة من شأنها زيادة

من التعامل مع السوق ككل اي (خدمة سوق مستهدف

القيمة المدركة للسلع والخدمات في أذهان الزبائن  ,اذ

سيكون اكثر فاعلية وكفاءة بدالً من قيامها بخدمة

تسعى الوحدة االقتصادية الى تكوين صورة حسنة

السوق ككل )  ,اذ تسعى الوحدات االقتصادية الى

ومحببة لدى الزبون وذلك بتقديم منتجات أو خدمات

االستفادة من ميزة تنافسية على مستوى القطاع

متميزة عن تلك المقدمة من الوحدات االقتصادية

المستهدف من خالل تقديم منتج بسعر وتكلفة اقل من

المنافسة وبالتالي فإن الزبون يقبل أن يدفع فيها سعر

المنافسين  ,او منتج متميز من حيث الجودة ,

أعلى ,وتتزايد درجات نجاح هذه االستراتيجية عندما

المواصفات او خدمة الزبائن للوصول الى موقع افضل

تمتلك الوحدة االقتصادية مهارات وجوانب كفاءة ال يمكن

في السوق من خالل اشباع حاجات مجموعة معينة من

للمنافسين تقليدها بسهولة ,اذ تستند هذه االستراتيجية

الزبائن او من خالل التركيز على استخدام معين للمنتج.

الى اختيار مجال تنافسي في داخل قطاع الصناعة ,او

فتركيز النشاط يعني ان الوحدة في وضعية تمتاز بتكلفة

نشاط اعمال يتركز على جزء معين من السوق وتكثيف

منخفضة مقارنة مع هدفها االستراتيجي  ,او انها متميزة

النشاط التسويقي في هذا الجزء والعمل على استبعاد

في مجال نشاطها او انها تنتج بتكلفة اقل وتنفرد

االخرين ومنعهم من التأثير في الحصة السوقية للوحدة

بخصائص تميزها عن غيرها من المنافسين في الوقت

وقد يتحقق التميز لفترة زمنية أطول اذا كان مبني على

نفسه ( االستراتيجيتان معا) ,وعادة ما تطبق هذه

أساس التفوق التقني ,الجودة ,تقديم خدمات اكبر للزبون

االستراتيجية في حالة األهداف االستراتيجية الضيقة  ,اذ

 ,او على أساس تقديم المنتج قيمة اكبر نظير المبلغ

تحتاج الى تحديد مدى جاذبية القطاع بناء على معرفة

المدفوع فيه ,لذلك تركز عملية التصنيع على عدم وجود

حجم القطاع وربحيته ,مدى شدة وقوة المنافسة في

أي عيوب وبتصميم فائق  ,والصيانة الدورية للحصول

القطاع واهميته االستراتيجية بالنسبة للمنافسين ومدى

على منتج ذات جودة عالية ,مع ضرورة عدم وجود عدد

التوافق بين إمكانيات الوحدة وحاجات القطاع السوقي.

كبير من المنافسين يتبعون نفس االستراتيجية  ,اذ يعتبر

[]31
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الجودة المطلوبة يساهم في زيادة الخبرة والمهارة واالبداع

ويمكن تلخيص دور األساليب الحديثة للمحاسبة
االدارية في دعم اإلست ارتيجيات التنافسية وتعزيز القدرة

لألفراد العاملين وبالتالي زيادة ارباح الوحدة االقتصادية.

التنافسية للوحدات االقتصادية وكما يلي :

 -3دور األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في دعم

- 1دور االساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في دعم

إستراتيجية التركيز.
يساهم تطبيق االساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية

استراتيجية قيادة الكلفة.
أن تطبيق األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في كل

في دعم استراتيجية التركيز من خالل التركيز على سعر

مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج ,في ظل وجود

المنتج وتكلفة اقل من المنافسين  ,او منتج متميز من

انظمة معلومات متطورة وفرق عمل كفوءة ومتخصصة

حيث الجودة  ,او تقديم خدمة للزبائن للوصول الى موقع

تعمل بهدف ترشيد تكلفة المنتج مع المحافظة على

افضل في السوق من خالل اشباع حاجات مجموعة

متطلبات الزبائن يساهم بشكل كبير في دعم استراتيجية

محددة من الزبائن ,اذ يدعم تطبيق أسلوب التكلفة

أقل تكلفة ودعم المركز التنافسي للوحدة االقتصادية

المستهدفة واسلوب هندسة القيمة هذه االستراتيجية من

وبالتالي زيادة حصتها السوقية وتحقيق األرباح  ,اذ ان

خالل ترشيد تكلفة المنتج في مرحلة التخطيط والتصميم

تطبيق اسلوب التكلفة المستهدفة واسلوب هندسة القيمة

 ,مع المحافظة على مستوى الجودة المطلوبة ,وصوالً

يساهمان في ترشيد تكلفة المنتج في مرحلة التخطيط

الى مرحلة االنتاج  ,وبالتالي تحقيق ميزة او مزايا

والتصميم  ,وصوالً الى تحقيق التكلفة التنافسية للمنتج

تنافسية وانفراد الوحدة االقتصادية بخصائص تميزها عن

في مرحلة االنتاج مع المحافظة على مستوى الجودة

غيرها من الوحدات.

المطلوبة.

الجانب العملي
مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث واختبــار الفرضــية

- 2دور االساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في دعم
إستراتيجية التمايز.

تـ ــم اعتمـ ــاد اسـ ــلوب اسـ ــتمارة االسـ ــتبيان للحصـ ــول علـ ــى

دور
ان تطبيق االساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية له ٌ

البيان ـ ــات  ,وق ـ ــد ت ـ ــم االعتم ـ ــاد عل ـ ــى بع ـ ــض االس ـ ــاليب
االحص ــائية ( الوس ــط الحس ــابي  ,االنحـ ـراف المعي ــاري ,

كبير في دعم استراتيجية التميز من خالل التركيز على

جودة المنتج أكثر من التركيز على التكلفة ( مع عدم

النســب المئويــة)  ,اذ تكونــت مــن (  ) 20س ـؤال مــوزع

اهمال التكلفة )  ,اذ تهدف هذه االستراتيجية إلى تحقيق

علــى محــورين وقــد تــم تصــميم اإلجابــات علــى كــل فق ـرة

مستوى عالي من الجودة التي يرغب بها الزبون ,اذ

وفق مقياس ليكرت ( ) Likertالخماسي .

يدعم تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة واسلوب هندسة

اوالً :ثبات أداة البحث
مـ ــن أجـ ــل اختبـ ــار صـ ــدق وثبـ ــات أداة البحـ ــث تـ ــم

القيمة هذه االستراتيجية من خالل تحقيق وظائف المنتج
التي تم تحديدها في مرحلة التخطيط والتصميم وذلك

استخدام اختبار ألفـا كرونبـاخ ( )Cronbach's Alpha

باجراء التحليل الوظيفي للمنتج إلى العديد من وظائفه

,اذ بلغ ــت قيم ــة ألف ــا إلجاب ــات عين ــة البح ــث ع ــن أس ــئلة

ومقارنة كل وظيفة مع القيمة المدركة للزبون  ,كذلك

اســتمارة االســتبانة ( ,)%98.6وتعتبــر هــذه النســبة جيــدة

القيام بعملية التحليل المفكك لمنتجات المنافسين لتحديد

ألنهــا أكبــر مــن الحــد المقبــول لمعامــل الثبــات  ,حيــث أن

وظائف وتصميم المنتج المنافس ,وصوالً الى مرحلة

القيمة المقبولة احصائياً لمعامل ألفـا (  )%60فمـا فـوق

االنتاج ,اذ ان اجراء عمليات التحسين المستمر لتحقيق

لكي يكون ثبات المقياس جيداً.
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إجاباتهم وذلك باستعمال التك اررات والنسب المئوية وكما

ثانياً :تحليل عينة البحث .

يأتي:

يوضح الجدول ( )1المعلومات العامة المتعلقة
باألفراد قيد البحث وفقاً لما تم الحصول عليه من خالل
جدول ( )1المعلومات العامة لالفراد المبحوثين
الجزء االول  :المعلومات العامة

الصفة

التكرار

النسبة %

المؤهل العلمي

دكتوراه

7

14

ماجستير

11

22

دبلوم عالي

8

16

بكالوريوس

24

48

المجموع

50

100

اداري

30

60

فني

20

40

المجموع

50

100

اقل من  5سنوات

2

4

 10- 5سنة

14

28

 15 -10سنة

12

24

 15سنة فأكثر

22

44

المجموع

50

100

االختصاص

سنوات الخبرة

أ -النتائج المتعلقة بمعرفة االدارة باألساليب الحديثة

 - 1المؤهل العلمي :يالحظ من الجدول اعاله ان جميع
االفراد قيد البحث مؤهلين علميآ وهذا ما يعزز مستوى

للمحاسبة اإلدارية .

وادراك المجيبين على االسئلة .

يوضح الجدول رقم ( )2قياس اتجاهات عينة

 – 2االختصاص  :يالحظ من الجدول اعاله تنوع

البحث حول مدى معرفة اإلدارة في الوحدات االقتصادية

االختصاص في اختيار األفراد المبحوثين .

العراقية باألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية  ,وتشير

 - 3سنوات الخبرة  :يالحظ من الجدول اعاله ان

النتائج إن ( )%88من االفراد عينة البحث لديهم معرفة

غالبية أفراد العينة لديهم خبرة عملية تزيد عن خمس

كافية بأسلوب التكلفة المستهدفة  ,و (  )%80من افراد

سنوات وهذا ما يعزز واقعية االجابة عن االسئلة .

عينة البحث لديهم معرفة كافية بأسلوب هندسة القيمة,

ثالثاً – تحليل نتائج استمارة االستبانة.

وهذا مؤشر جيد على أن أغلب أفراد عينة لديهم معرفة
كافية باألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية.

جدول( )2معرفة اإلدارة باألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية
االجابة بـ نعم

ت

األسئلة

1

لدى اإلدارة معرفة كافية بأسلوب التكلفة المستهدفة.

44

2

لدى اإلدارة معرفة كافية بأسلوب هندسة القيمة.

40
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االجابة بـ كال

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

88

6

12

80

10

20

ب -تحليل اجابات العينة حول المحور االول الذي

األسعار المنافسة السائدة في السوق الحتساب تكلفة

يتعلق بدور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم القدرة

المنتج " قد جاء بالمرتبة األولى  ,بينما جاء السؤال ()8

التنافسية للوحدة االقتصادية.

والذي ينص على" تمتاز بيئة التصنيع العراقية باالبتكار

يوضح الجدول رقم ( )3قياس اتجاهات عينة

والتجديد وهذا ما يعتبر مناسب لتطبيق اسلوب التكلفة

ما

المستهدفة "بالمرتبة االخيرة ,ويمكن تفسير ذلك بسبب

معيارية

المنافسة الشديدة بين المنتجات المحلية واألجنبية

( )%0.70-%0.98وتشير هذه المتوسطات إلى

اصبحت الوحدات االقتصادية تعاني من صعوبة اإلنتاج

موافقة عينة البحث على جميع األسئلة التي تقيس دور

مع اسعار المنتجات المنافسة ,لذلك فأن االعتماد على

أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم القدرة التنافسية للوحدة

اسعار المنتجات المنافسة في السوق له دور اساسي في

االقتصادية بدرجة عالية  ,ويشير الجدول إلى أن السؤال

امكانية تحديد وترشيد تكلفة المنتج وبالتالي تحقيق الميزة

( )6الذي ينص على " تعتمد الوحدة االقتصادية على

التنافسية.

البحث

,اذ

تراوحت

بين()%3.16-%4.66

المتوسطات

الحسابية

وبانحرافات

جدول( )3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجابات أفراد العينة حول محور اسلوب التكلفة المستهدفة
ت

1
2
3
4
5
6
7
8

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

%

%

%

3.96

0.98

0.79

المتوسط

االسئلة
قيام المنافسين بتقليد منتجات الوحدة االقتصادية يؤثر على المركز

النسبي

مستوى
االهمية
4

التنافسي لها
تتعامل الوحدة االقتصادية مع موردين محددين لتجهيزها بالمواد وبالجودة

3.96

0.83

0.79

4

المطلوبة وفي الوقت المحدد
من أكثر األسباب التي تؤدي إلى ارتفاع التكلفة هو التدريب غير الكافي

3.92

0.92

0.78

5

للعاملين
ي ــتم تك ــوين فري ــق عم ــل تص ــميم وتحدي ــد تكلف ــة المن ــتج م ــن جمي ــع اقس ــام

3.90

0. 90

0.78

6

الوحدة االقتصادية
نجاح االدارة في ترشيد تكلفة المنتج يساهم في تحسين مركزها التنافسي

4.42

0.70

0.88

2

ومن ثم تعظيم الربحية
تعتمد الوحدة االقتصادية على األسعار المنافسة السائدة في السوق

4.66

0.71

0.93

1

الحتساب تكلفة المنتج
يتم دراسة المنتجات المنافسة من خالل القيام بعملية تفكيك المنتج

4.42

0.85

0.88

2

المنافس
تمتاز بيئة التصنيع العراقية باالبتكار والتجديد وهذا ما يعتبر مناسب

3.16

0.93

0.63

7

لتطبيق اسلوب التكلفة المستهدفة

9

تسعى الوحدة االقتصادية إلى الوصول الى التكلفة المستهدفة

4.40

0.80

0.88

10

المجموع

4.08

0.84

0. 81

()%0.38 -%0.97

ج -تحليل اجابات العينة حول المحور الثاني الذي

3

وتشير هذه المتوسطات إلى

يتعلق بدور أسلوب هندسة القيمة في دعم القدرة

موافقة عينة البحث على جميع األسئلة التي تقيس دور

اتجاهات عينة البحث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية

االقتصادية بدرجة عالية  ,ويشير الجدول إلى أن السؤال

أسلوب هندسة القيمة في دعم القدرة التنافسية للوحدة

التنافسية للوحدة االقتصادية .يوضح الجدول ( )4قياس

( )3الذي ينص على " دراسة متطلبات واحتياجات

ما بين ( )%3.88-%4.88وبانحرافات معيارية
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الزبائن في مرحلة تصميم المنتج بهدف انجاز وظائف

ويمكن تفسير ذلك ان الوحدات االقتصادية تسعى إلنتاج

بالمرتبة األولى  ,بينما جاء السؤال ( )2والذي ينص

باستعمال البدائل المتوفرة والمناسبة التي تحقق نفس أداء

نفس أداء المنتج على أساس التكلفة األقل ,وسهولة

الوصول الى الميزة التنافسية.

المنتجات التي تحقق الجودة المطلوبة وبأقل تكلفة وذلك

المنتج بأقل تكلفة وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية " جاء

المنتج إلرضاء الزبائن ( الحاليين والمحتملين ) وبالتالي

على" يتم دراسة واختيار البدائل المناسبة التي تحقق

تطبيقه ,وتحقق متطلبات الزبون "بالمرتبة االخيرة,

جدول ( )4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجابات أفراد العينة حول محور اسلوب هندسة القيمة
االسئلة

ت
1

المتوسط
الحسابي%

تمتلك الوحدة االقتصادية موارد بشرية كفوءة ومتخصصة تمكنها من تطبيق

4.38

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

%

%

0.92

0.87

مستوى
االهمية
6

أسلوب هندسة القيمة
2

يتم دراسة واختيار البدائل المناسبة التي تحقق نفس أداء المنتج على أساس

3.88

0.91

0.77

8

3

دراسة متطلبات واحتياجات الزبائن في مرحلة تصميم المنتج بهدف انجاز

4.88

0.38

0.97

1

التكلفة األقل ,وسهولة تطبيقه ,وتحقق متطلبات الزبون

وظائف المنتج بأقل تكلفة وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية
4

تحليل ودراسة العالقـة بـين التكلفـة والوظيفـة المطلوبـة مـن كـل جـزء مـن أجـزاء

4.56

0.78

0.91

4

المنــتج لمعرفــة فيمــا إذا كــان أداء الوظيفــة يتناســب مــع التكلفــة التــي خصصــت
له
تعتبر شبكة االتصاالت والمعلوماتية اداة رئيسية في البيئة التنافسية للوحدة

5

4.72

0.60

0.94

2

االقتصادية للوصول الى تحقيق اهدافها في انتاج منتجات متميزة
6

استعمال تكنولوجيات متطورة وحديثة يساعد في ترشيد التكاليف وتحقيق

4.64

0.59

0.92

3

وفورات الحجم
7

أساسيا في خلق وتعزيز الميزة
تعتبر جودة المنتجات والخدمات عامال
ً
التنافسية للوحدة االقتصادية حتى وان كانت التكلفة عالية

4.50

0.81

0.9

5

8

تحرص االدارة على توفير االمكانيات المادية الالزمة الستقطاب المختصين

3.98

0.97

0.79

7

من الكفاءات
ألنشاء برنامج تطبيق اسلوب هندسة القيمة
9

يتم جمع المعلومات عن تكلفة كل جزء من أجزاء المنتج ومواصفاته والمواد

4.50

0.78

0.9

5

الالزمة إلنتاجه من خالل فريق العمل كل حسب اختصاصه
10

4.44

المجموع

0.74

0.88

العراقية الى مواكبة التطورات في بيئة األعمال من خالل

مناقشة النتائج :
تشير النتائج السابقة إلى موافقة عينة البحث على

تطبيق األساليب االدارية الحديثة واستخدام الطرق

محاور استمارة االستبيان التي تتعلق بدور األساليب

التكنولوجية الحديثة لتحسين عملياتها اإلنتاجية والتفوق

الحديثة للمحاسبة االدارية في دعم القدرة التنافسية

على منافسيها من خالل الحصول على ميزة او عدة

للوحدة االقتصادية ,اذ بلغ الوزن النسبي لمحور اسلوب

مزايا تنافسية تميزها عن باقي الوحدات  ,بدأً من مرحلة

التكلفة المستهدفة ( ,)%81ومحور اسلوب هندسة

تصميم المنتج وصوالً إلى مرحلة تسليمه للزبون وتقديم

( , )%88اذ تسعى الوحدات االقتصادية

خدمات ما بعد البيع  ,اذ ان اي عملية إنتاجية تحتاج

القيمة
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إلى توفر الموارد المادية لغرض دراسة البدائل المتاحة

 - 6تلعب الدولة دورآ هامآ في توفير بيئة اعمال

التي تحقق نفس الوظيفة والجودة المطلوبة واختيار

مالئمة للوحدات االقتصادية من خالل تأهيلها ودعمها

البديل االفضل من بين هذه البدائل وموارد بشرية كفوءة

باإلمكانيات والموارد الالزمة.

ومتخصصة تقوم بعمليات التحسين المستمر  ,ويتضح

ثانياً :التوصيات

من هذه النتائج قبول الفرضية الرئيسة للبحث " تعتبر

 -1تطوير البيئة المالئمة للوحدات االقتصادية لتطبيق

االساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية من الركائز

االساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية من خالل تدريب

األساسية التي يتم االعتماد عليها في الوحدة االقتصادية

وتطوير مواردها البشرية وتخصيص الموارد المالية

لتحقيق ودعم القدرة التنافسية وزيادة الحصة السوقية لها.

الالزمة لتطوير عملياتها االنتاجية واستخدام المكائن
الحديثة المتطورة وتكنولوجيا المعلومات.

االستنتاجات والتوصيات
اوالً :االستنتاجات .

– 2التركيز على تلبية متطلبات الزبائن لضمان والئهم

 – 1تتصف بيئة التصنيع العراقية بظروف خاصة مما

للوحدة االقتصادية دون ان يفكروا في البحث عن البدائل

يتطلب تطوير الموارد واإلمكانات الالزمة لغرض مواكبة

المنافسة  ,وذلك من خالل تقديم منتجات متميزة من

التطورات السريعة في بيئة المنافسة لتطبيق االساليب

حيث الجودة والسعر وبأقل تكلفة  ,وتقديم خدمات ما

الحديثة للمحاسبة االدارية.

بعد البيع  ,مما يؤدي الى تحقيق ميزة تنافسية وزيادة في

 -2تسعى الوحدات االقتصادية العراقية الى تقديم

الحصة السوقية للمنتج  ,باالضافة الى تنمية العالقات

منتجات بأسعار وتكلفة اقل من المنافسين  ,او تقديم

مع الموردين والتعاون معهم لضمان الحصول على

منتجات متميزة من حيث الجودة او المواصفات او

المواد االولية بالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة .

خدمة الزبائن للوصول الى موقع افضل في السوق

 -3تكثيف الدورات التدريبية للموارد البشرية من خالل

الشباع حاجات المستهلكين  ,او من خالل التركيز على

برامج التعليم المستمر لزيادة معرفتهم ومهاراتهم في

منتج معين وبتكلفة منخفضة  ,للتفرد بخصائص معينة

اهمية تطبيق األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في

تميزها عن غيرها من المنافسين وذلك من خالل الموارد

تحقيق ودعم الميزة التنافسية للوحدة االقتصادية,

واالمكانيات المتوفرة لديها

وتشجيعهم على تقديم المقترحات حول عملية تصميم

 -3اظهرت نتائج تحليل البيانات وجود معرفة كافية

المنتجات ,وتطويرها وتنفيذها.

باألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية (اسلوب التكلفة

 -4نشر الوعي الثقافي واإلعالني من خالل القنوات

المستهدفة ,واسلوب هندسة القيمة) في الوحدات

الفضائية والمحلية والمجالت والجرائد ,عن المنتجات

االقتصادية العراقية عينة البحث.

المحلية حتى يدرك الزبون قيمة المنتج المحلي.

 -4اظهرت نتائج تحليل البيانات ان تطبيق اسلوب

 -5تركيزالوحدات االقتصادية عينة البحث على تطبيق

التكلفة المستهدفة له دور كبير في تحقيق ودعم الميزة

األساليب الحديثة للمحاسبية وفقاً لألسس العلمية

التنافسية للوحدة االقتصادية وزيادة الحصة السوقية لها.

الصحيحة ,وذلك ألهمية هذه االساليب في تحقيق ودعم

 -5اظهرت نتائج تحليل البيانات ان تطبيق اسلوب

القدرة والميزة التنافسية للوحدات االقتصادية.

هندسة القيمة له دور كبير في تحقيق ودعم الميزة
التنافسية للوحدة االقتصادية وزيادة الحصة السوقية لها.
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كلية الرافدين الجامعة
جامعة اوروك
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حضرة االستاذ الفاضل
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .....
تمثل هذه االستمارة جزء من بحث بعنوان " دور االساليب الحديثة للمحاسبة االدارية في دعم
القدرة التنافسية دراسة استطالعية آلراء مدراء االقسام في الوحدات االقتصادية العراقية" يهدف
البحث الى بيان اثر تطبيق األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في دعم القدرة التنافسية وبالتالي
تقديم المقترحات العلمية التي تخدم وحداتنا االقتصادية ،حيث ستساعدنا مشاركتك من خالل
اجابتك بوضع عالمة ( ) على اسئلة االستبانة التي تجدها مناسبة  ،لذا ننشد تعاونكم ومما
الشك فيه أن توخي الدقة عند اختياركم لإلجابة سيكون له أثر إيجابي في إنجاز البحث والوصول
إلى نتائج مفيدة علما ً بأن البيانات المدونة تتسم بطابع السرية واالمانة العلمية وال حاجة لذكر
االسم على االستبانة .
 ..شاكرين تعاونكم معنا ..
الباحثان
***********************************************************
*****
المصطلحات التعريفية .
 – 1التكلفة المستهدفة  :تمثل تكلفة الموارد التي يجب ان تستهلكها الوحدة االقتصادية النتاج منتج او
خدمة يمكن بيعه بالسعر المستهدف ( متوسط اسعار المنافسين في السوق) .
 – 2هندسة القيمة :اسلوب لحل المشاكل من خالل التوزيع العادل للموارد وبدون اسراف  ،يقوم به
فريق عمل من افراد مبدعين متخصصين وذي كفاءة خالل مرحلة التصميم لتقديم منتج او خدمة ذات
جودة عالية وبكلفة منخفضة .
القدرة التنافسية  :قدرة المنظمة على تحقيق التفوق واألفضلية على المنافسين في السوق ،هذا التفوق
يأتي من خالل تطوير القدرات المميزة في المنظمة ،وعليه فإن القدرات المميزة تقود إلى خلق الميزة
التنافسية ،وإن القدرة المميزة تتطلب من العمليات اإلنتاجية في الخدمة أو التصنيع أن تركز على ما
يجب أن تعمله بالشكل األفضل.
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الجزء االول  :المعلومات العامة( :يرجى وضع عالمة ( ) امام االختيار المناسب).
بكالوريوس

دبلوم
فني

ماجستير
 -1المؤهل العلمي :دكتوراه
اداري
 – 2االختصاص :
10 – 5سنوات
اقل من  5سنوات
 -3سنوات الخبرة:
 15سنة فأكثر
 15 – 10سنة
ثانيا ً  :دور االساليب الحديثة للمحاسبة االدارية في دعم القدرة التنافسية .
كال

لدى اإلدارة معرفة كافية بأسلوب التكلفة المستهدفة :نعم
اوالً –دور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم القدرة التنافسية للوحدة االقتصادية

اتفق
بشدة

اتفق

محايد

ال

ال اتفق

اتفق

بشدة

 - 1قيام المنافسين بتقليد منتجات الوحدة االقتصادية يؤثر على المركز التنافسي لها
 - 2تتعامل الوحدة االقتصادية مع موردين محددين لتجهيزها بالمواد وبالجودة المطلوبة
وفي الوقت المحدد
 - 3من أكثر األسباب التي تؤدي إلى ارتفاع التكلفة هو التدريب غير الكافي للعاملين
 -4يتم تكوين فريق عمل تصميم وتحديد تكلفة المنتج من جميع اقسام الوحدة
االقتصادية
 -5نجاح االدارة في تخفيض تكلفة المنتج يساهم في تحسين مركزها التنافسي ومن ثم
تعظيم الربحية
 -6تعتمد الوحدة االقتصادية على األسعار المنافسة السائدة في السوق الحتساب تكلفة
المنتج
 -7يتم دراسة المنتجات المنافسة من خالل القيام بعملية تفكيك المنتج المنافس
 –8تمتاز بيئة التصنيع العراقية باالبتكار والتجديد وهذا ما يعتبر مناسب لتطبيق اسلوب
التكلفة المستهدفة
 -9تسعى الوحدة االقتصادية إلى الوصول الى التكلفة المستهدفة

كال

لدى اإلدارة معرفة كافية باسلوب هندسة القيمة  :نعم
ثانيا ً – دور أسلوب هندسة القيمة في دعم القدرة التنافسية للوحدة االقتصادية

- 1تمتلك الوحدة االقتصادية موارد بشرية كفوءة ومتخصصة تمكنها من تطبيق أسلوب هندسة
القيمة .
- 2يتم دراسة واختيار البدائل المناسبة التي تحقق نفس أداء المنتج على أساس التكلفة األقل
،وسهولة تطبيقه ،وتحقق متطلبات الزبون
 - 3دراسة متطلبات واحتياجات الزبائن في مرحلة تصميم المنتج بهدف انجاز وظائف المنتج
بأقل تكلفة وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية
 - 4تحليل ودراسة العالقة بين التكلفة والوظيفة المطلوبة من كل جزء من أجزاء المنتج لمعرفة
فيما إذا كان أداء الوظيفة يتناسب مع التكلفة التي خصصت له
 – 5تعتبر شبكة االتصاالت والمعلوماتية اداة رئيسية في البيئة التنافسية للوحدة االقتصادية
للوصول الى تحقيق اهدافها في انتاج منتجات متميزة
 - 6استعمال تكنولوجيات متطورة وحديثة يساعد في تخفيض التكاليف وتحقيق وفورات الحجم
 - 7تعتبر جودة المنتجات والخدمات عامال أساسيًا في خلق وتعزيز الميزة التنافسية للوحدة
االقتصادية حتى وان كانت التكلفة عالية
 – 8تحرص االدارة على توفير االمكانيات المادية الالزمة الستقطاب المختصين من الكفاءات
ألنشاء برنامج تطبيق اسلوب هندسة القيمة
–9يتم جمع المعلومات عن تكلفة كل جزء من أجزاء المنتج ومواصفاته والمواد الالزمة
إلنتاجه من خالل فريق العمل كل حسب اختصاصه
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اتفق
بشدة

اتفق

محايد

ال
اتفق

ال اتفق
بشدة

